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SAMENVATTING

DOOR GEWRICHTEN VERBONDEN
HET KALIBREREN VAN KENNIS, MORAAL EN GEZONDHEIDSZORG

Marktwerking in de Nederlandse zorg staat alweer jaren ter discussie. Veel van de 
kritiek komt in de kern op het volgende neer: marktrelaties verschillen (in moreel 
opzicht) zo fundamenteel van zorgrelaties dat wanneer we de zorg als markt orga-
niseren dit tot (moreel) problematisch gedrag en verhoudingen leidt. In deze dis-
sertatie staat een proeftuin in de zorg centraal, die is opgezet vanuit de overtuiging 
dat het niet de markt is die de zorg efficiënter gaat maken. De proeftuin, waarin 
een nationale zorgverzekering, een eerstelijns zorgbedrijf, een lokaal ziekenhuis en 
een patiëntenorganisatie samen interventies uitvoeren, pleit juist voor belangeloze 
samenwerking als de weg naar duurzaamheid. De proeftuin noemt zichzelf Blauwe 
Zorg. Zoals de kleur groen duurzaamheid in onze omgang met brandstoffen en 
andere milieuvraagstukken op de kaart heeft gezet, zo willen de initiatiefnemers van 
de proeftuin dat zorgverleners, patiënten en managers blauw gaan associëren met 
duurzaamheid in de zorg. Samenwerking maakt het systeem efficiënter en gaat ver-
kwistend individueel gedrag tegen, is het idee. Zo kunnen we kosten besparen in de 
zorg zonder dat dit ten koste gaat van kwaliteit en toegankelijkheid. 
 Het proefschrift volgt de meest omvangrijke interventie van Blauwe Zorg: ander-
halvelijnszorg, verleend op de nieuw geopende stadspoli’s. Deze consultaties zijn 
bedoeld voor patiënten met laag-complexe medische problemen, die de huisarts 
anders naar een specialist in het ziekenhuis verwezen zou hebben. Op de stadspoli 
kunnen deze patienten een ‘meekijkconsult’ met een specialist plannen. De initi-
atiefnemers presenteren de interventie doorgaans met drie beloften. Ten eerste, 
door de intensievere samenwerking tussen huisarts en medisch specialist zullen ze 
van elkaar leren. De tweede belofte is dat het verplaatsen van medisch specialisti-
sche zorg naar de buurt de zorg toegankelijker zal maken. Ten derde zullen er kos-
ten bespaard worden. Patiënten en specialisten zullen op een eerstelijnslocatie in 
vergelijking tot in het ziekenhuis minder geneigd zijn besluiten te nemen die niet 
direct medisch noodzakelijk zijn maar wel kostbaar. Deze drie beloftes belicht ik 
vanuit twee verschillende gezichtspunten. Eerst plaats ik ze in een breder (gezond-
heids)wetenschappelijk kader, dan bekijk ik minutieus hoe de beloften uitpakken in 
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de praktijk. Op basis van een analyse van het contrast tussen de twee, formuleer ik 
in dit proefschrift niet alleen een kritisch-constructieve visie op de interventie zelf, 
maar ook op de drie achterliggende (gezondheids)wetenschappelijke trends waar-
mee de beloftes verbonden zijn, en de manier waarop dit soort interventies meestal 
geëvalueerd worden. 

In het inleidende hoofdstuk plaats ik de proeftuin en interventie in de bredere con-
text van het proeftuinenbeleid en bevraag ik de evaluatiemethoden van dit beleid. 
Ik presenteer een kritisch alternatief voor de bestudering van zorginnovaties en zet 
de theoretische achtergrond van zo een benadering uiteen.  
 Als onderdeel van het proeftuinenbeleid van het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport onderzocht het RIVM, het wetenschappelijke onderzoeksinstituut 
van het ministerie, in samenwerking met een team van gezondheidswetenschap-
pers, de stadspoli aan de hand van het Triple Aim, later Quadruple Aim, principe. 
Deze benadering vertrekt vanuit de overtuiging dat we alleen hoogwaardige gezond-
heidszorg kunnen leveren als we ons op drie verschillende doelen (verbetering van 
de ervaring van patiënten, kostenreductie, gezondheidstoename en tevredenheid 
van zorgverleners) tegelijkertijd richten. Om te onderzoeken in hoeverre de inter-
venties hun doelen bereikten, richten de onderzoekers zich op uitkomstmaten ver-
zameld met vragenlijsten.
Een interventie beoordelen door naar de uitkomstmaten te kijken, past binnen het 
idee van de “proeftuin”. Een proeftuin is een locatie waar zorgorganisaties kunnen 
experimenteren met nieuwe vormen van zorgverlening. Een experiment is dan 
een systematische procedure om een hypothese te testen, waarbij het van belang 
is de effecten van een verandering te meten terwijl andere factoren gelijk blijven. 
De hypothese is dat het verplaatsen van zorg tot de drie bovengenoemde uitkom-
sten leidt. Om dit vast te kunnen stellen, moeten de uitkomsten (interventiegroep) 
vergeleken worden met uitkomsten van vergelijkbaar medisch specialistische zorg 
verleend in het ziekenhuis (controlegroep). Zo kunnen onderzoekers zicht krijgen 
op welke effecten toegeschreven kunnen worden aan de interventie zelf.
 Deze benadering heeft een tweetal beperkingen. Een test komt met vooraf gede-
finieerde criteria. Daarmee reduceert het de interventie tot haar uitkomstmaten en 
neemt dus dat wat er gebeurde tijdens de interventie uit beeld. Want wat gebeurde 
er nou eigenlijk tijdens de anderhalvelijnszorgconsultaties? Hoe gaven medisch spe-
cialisten binnen de beperkingen van de locatie vorm aan dit nieuwe type zorg? Hoe 
ging men om met onverwachte problemen? Een andere beperking is de methode 
van dataverzameling, cruciaal voor het vergelijken van interventie- en controle-
groep. Om dit te kunnen doen moeten de verzamelde ervaringen zoveel mogelijk 
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gestandaardiseerd worden. Dit gebeurt met vragenlijsten waarmee de expliciete 
kennis van dokters en patiënten verzameld wordt. Veel mensen, in dit geval pro-
fessionals en patiënten, zijn echter blind voor de vele gewoontes die hun dagelijkse 
bezigheden vormgeven. Veel van onze waarnemingen en acties volgen impliciete 
routines. Als we expliciete kennis en ervaringen verzamelen met vragenlijsten blijft 
veel impliciete kennis buiten beeld. 
 In het proefschrift hanteer ik de methode van exnovatie. Door niet naar uitkom-
sten van de zorg te kijken, maar juist naar haar alledaagse processen om daarop te 
reflecteren en ervan te leren, breng ik juist ook de impliciete gewoontes in beeld. 
Wat doen managers, dokters en patiënten dagelijks als ze anderhalvelijnszorg orga-
niseren, leveren en/of ontvangen? Met deze praktijkkennis wordt het mogelijk te 
bepalen hoe anderhalvelijnszorg verbeterd kan worden, wat de oorzaak is als het 
ineens minder loopt, of welke aspecten van de interventie wel en niet verplaatst 
kunnen worden.
 Exnovatie is onderdeel van de praktijkwending die zich in de tweede helft van 
de 20e eeuw voltrokken heeft in de sociale en geesteswetenschappen. Deze wen-
ding stelt de activiteiten die tezamen een praktijk (re)produceren centraal. Ik 
bouw voort op het werk van Pickering wiens onderzoek naar de wetenschappe-
lijke praktijk ook onderdeel is van de praktijkwending. Hij zet zich af tegen wat 
hij het idioom van representatie noemt. Deze manier van spreken over de weten-
schap vooronderstelt dat de wetenschap een geheel aan kennis is dat de wereld 
representeert. Wetenschap bedrijven is binnen dit idioom de set van activiteiten 
gericht op het steeds representatiever maken van dit geheel aan kennis. Het per-
formatieve idioom dat Pickering als alternatief voorstelt, heft het fundamentele 
onderscheid tussen materiele wereld enerzijds en representatieve kennis over die 
wereld anderzijds op. Beiden zijn onderdeel van één speelveld waarin mensen, 
kennis en objecten voortdurend onvoorspelbaar handelen: ze hebben een impact 
op de wereld omdat ze steeds relaties met zichzelf en de wereld aangaan.
 In de dissertatie bekijk ik de anderhalvelijnszorg vanuit een performatief idioom. 
Ik beantwoord de vraag hoe anderhalvelijnszorg gedaan wordt in de dynamische 
en heterogene praktijk waarin voortdurend werk verricht wordt om organisatie 
en zorgverlening goed te laten verlopen. Dit doe ik aan de hand van de data verza-
meld met een etnografisch onderzoek dat liep van 2015 tot 2018: documentana-
lyse, interviews met medisch specialisten, patiënten, initiatiefnemers en managers 
en observaties van vergaderingen en consultaties op de stadspoli, in huisartsprak-
tijken en op de ziekenhuispoli’s. 
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In het tweede hoofdstuk beschrijf ik elk van de drie beloftes en plaats ik deze in een 
(gezondheids)wetenschappelijk kader. Ik laat zien welke noties van handelingsver-
mogen, kennis en/of moraliteit de beloftes vooronderstellen. Dit vormt de basis 
voor de rest van de dissertatie, waarin ik de beloftes vanuit een performatief idioom 
bestudeer. 
 De belofte dat door samenwerking de kennis van zowel huisartsen als specialisten 
zal toenemen past in een wereldwijde trend in de organisatie van gezondheidszorg: 
Integrated Care. Binnen deze trend wordt het overbruggen van verschillen en ophef-
fen van fragmentatie in de zorg gezien als het middel om zorgsystemen efficienter 
te maken en de kwaliteit van zorg te verbeteren. Integrated Care, en dus ook de 
eerste belofte, is opgesteld in het idioom van representatie. Door jarenlange proces-
sen van subspecialisatie in de medische wereld is medische kennis gefragmenteerd 
geraakt. Integrated Care omvat activiteiten als de verticale integratie van anderhal-
velijnszorg, die als doel hebben deze fragmentatie tegen te gaan door professionals 
samen te laten werken. Dit vooronderstelt dat kennis een goed is, een product, of 
arbeid, dat iemand bezit. Kennis kan dan overgedragen worden, en onproblematisch 
verplaatst van de ene naar de andere praktijk en/of professional.
 Volgens de tweede belofte maakt de verplaatsing naar de buurt de zorg toeganke-
lijker, en dus patiëntvriendelijker. Dit past binnen een beweging in de gezondheids-
wetenschappen die de patiënt en haar voorkeuren centraal stelt: patiëntgerichte 
zorg. De vele artikelen over het onderwerp wijzen er vaak op dat het begrip ondui-
delijk is gedefinieerd en daardoor moeilijk is te onderzoeken en te implemente-
ren. Hierop volgt dan vaak een aangescherpte definitie of een voorstel om het in 
bepaalde dimensies op te delen. Dit zijn pogingen om een valide representatie te 
vinden van zorg die daadwerkelijk patiëntgericht is. De onderzoekers trachten dan 
bijvoorbeeld instrumenten te ontwikkelen waarmee vastgesteld kan worden of gele-
verde zorg voldoet aan een objectieve standaard of essentie van patiëntgerichtheid. 
Kortom, zulk onderzoek is opgesteld in het idioom van representatie. Zulk onder-
zoek, echter, is niet alleen gericht op het steeds representatiever maken van kennis 
erover, maar ook op het patiëntgerichter maken van de zorg zelf. In die zin gaat het 
hier dus niet alleen om kennis als representatie, maar ook om moraliteit als repre-
sentatie. Patiëntgerichte zorg is dan een meetbare eigenschap van verleende zorg 
en daarmee een ethisch goed dat al dan niet voldoende aanwezig is in een bepaalde 
instantie van zorgverlening. Bij moraliteit als representatie gaat het er ook om dat de 
uitgevoerde handelingen een ideaal voldoende representeert. 
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De derde belofte is dat anderhalvelijnszorg een kostenbesparing oplevert. De ver-
anderde omgeving maakt dat patient en medisch specialist anders naar medische 
problemen kijken en daardoor minder vaak verkwistende besluiten nemen. Deze 
claim sluit aan bij het beleidsinstrument van de nudge, het aanpassen van de keu-
ze-architectuur met het doel gedrag te veranderen zonder opties te verbieden of 
economische prikkels toe te passen. Nudging is gebaseerd op de dual process the-
ory die uitgaat van twee verschillende systemen van handelen. Systeem één is het 
routineuze handelen dat we meestal doen zonder erbij na te denken. Zulk handelen 
is gesitueerd, dat wil zeggen, de acties zijn directe reacties op onze omgeving. Als 
we handelen op basis rationele overwegingen, dan gebruiken we systeem twee, het 
deliberatieve systeem. Nudging gaat uit van de gedachte dat het makkelijker is het 
automatisch handelen van mensen te veranderen door de omgeving aan te passen, 
dan door met informatie of advies invloed te hebben op systeem twee. Een belang-
rijk bezwaar tegen het gebruik van nudging (in de gezondheidszorg) is dat het de 
rationele capaciteiten van degenen die genudget worden omzeilt. Voorstanders van 
nudging hebben hierop twee antwoorden. Ten eerste is een nudge niet meer dan 
een subtiel duwtje; je kan altijd besluiten iets anders te doen. Ten tweede is een 
nudge een duwtje in de goede richting. Letterlijk: het helpt mensen het besluit te 
nemen dat juist is volgens hun eigen standaarden. In de dual process theory, ont-
wikkeld als kritisch alternatief van de rationeel handelende actor, komt dezelfde 
notie van handelingsvermogen weer door de achterdeur terug. Mensen handelen 
niet altijd rationeel, maar de richting en legitimiteit van nudges volg nog altijd wel 
de maatstaf van het rationeel handelen. Nudging en de derde belofte doen dus 
beroep op de notie van moraliteit als representatie, omdat met een nudge getracht 
wordt het daadwerkelijk gedrag van mensen in overeenstemming te brengen met 
hun voorkeuren.

In het derde hoofdstuk staat de eerste belofte van anderhalvelijnszorg centraal. Ik 
problematiseer de vooronderstellingen van Integrated Care en bestudeer Integra-
ted-Care-in-actie. Dat wil zeggen, in de drie vergaderingen van de gebruikersraad 
van de stadspoli’s die ik bespreek in dit hoofdstuk, kijk ik naar wat mensen doen als 
ze in het organiseren van anderhalvelijnszorg omgaan met de kennisverschillen van 
professionals. 
 Het hoofdstuk start met observaties van een discussie over hoe patiënten met 
incontinentie doorverwezen zouden moeten worden. Wat blijkt, kennisverschillen 
worden niet opgelost of afgestemd, maar er wordt juist ruimte voor gemaakt. Dit 
gaat in tegen de verwachting van Integrated Care dat samenwerken fragmentatie 
zou tegengaan. Diskwalificeert dit voorbeeld anderhalvelijnszorg als een (succes-
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vol) voorbeeld van Integrated Care? Ik beargumenteer het tegendeel. Als we vanuit 
een performatief idioom naar deze discussie kijken, dan zien we dat het een voor-
beeld is van het voortdurende werk dat betrokkenen in de organisatie verrichten om 
het managen en verlenen van anderhalvelijnszorg mogelijk te maken. Dit is Inte-
grated-Care-in-actie, dat wil zeggen, het werk nodig om ondanks kennisverschillen 
zorg te organiseren. De vraag van dit hoofdstuk is: hoe krijgt Integrated-Care-in-ac-
tie vorm in deze praktijk?
 Op basis van de eerste observaties ontwikkel ik de notie van kenniswerk. Dit 
is gebaseerd op het concept articulatiewerk, de alledaagse, informele, en vaak 
onzichtbaar blijvende activiteiten uitgevoerd om organisatieprocessen vlot te laten 
verlopen. De literatuur maakt een onderscheid tussen haar temporele en spatiale 
dimensie: om vergaderingen te kunnen houden moeten agenda’s afgestemd wor-
den maar ook het gebruik en de inrichting van ruimtes. Ik beargumenteer dat articu-
latiewerk ook een kennisdimensie heeft. Dit is het werk waarmee kennisverschillen 
worden overbrugd, op elkaar afgestemd en/of geaccommodeerd, cruciaal voor het 
vlot verlopen van organisatieprocessen. Er moet niet alleen met stoelen, tafels en 
afspraken geschoven worden maar ook met stukjes kennis en betekenis. 
 In de andere twee discussies die ik analyseer wordt een breed scala aan kennis-
werk verricht om gestagneerde organisatieprocessen weer op gang te brengen. Om 
er een paar te noemen: problemen worden uit elkaar getrokken en geëxpliceerd, 
om daarna weer bij elkaar gebracht te worden in een nieuwe voorstelling van zaken. 
Verschillende probleemdefinities worden gecombineerd en tot nieuwe gemaakt, 
men schakelt van een focus op de inhoud naar procedure en er wordt vaak gebruik 
gemaakt van kleine punten van overeenkomst die als een soort gewricht tussen de 
diverse kennispraktijken fungeren en daarmee als flexibele verbindingen functione-
ren.
 De analyse van dit hoofdstuk geeft aanleiding voor twee conclusies. Ten eerste, 
kenniswerkprocessen voltrekken zich niet binnen één vergadering; het zijn reeksen 
waarin steeds op verschillende plekken en momenten dezelfde problemen en/of 
oplossingen besproken en aangepast worden. Zulke processen zijn niet lineair of 
cumulatief; kennis en begrip groeit, maar kan daarna weer verdwijnen. De tweede 
conclusie is dat er verschillende logica’s zijn. Soms is kenniswerk gericht op inte-
gratie van posities en oplossen van conflicten (realisme); in andere gevallen op het 
vinden van schakelpunten (gewrichten) tussen conflicterende opvattingen door ze 
in context te plaatsen (contextualisme) of op het maken van ruimte voor verschil-
len (pragmatisme). De professionals waren geenszins consistent in het volgen van 
een specifieke logica. Kenniswerk is een kwestie van het voortdurend aanvoelen van 
anderen: waar zijn mensen bereid mee te bewegen, waar is verzet, welke logica’s 
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zullen effectief zijn in het navigeren van de spanningen? De logica’s van kenniswerk 
voltrekken zich niet in het hoofd van individuen, ze zijn onderdeel van het speelveld 
net als de professionals, de indicatielijsten, de stoelen en tafels; ze zijn onlosmake-
lijk verbonden met de sociale en materiele wereld. 

In het vierde hoofdstuk kijk ik naar de tweede belofte: het verplaatsen van medisch 
specialistische zorg naar de buurt maakt de zorg patiëntgerichter. In dit hoofdstuk 
problematiseer ik het onderzoek naar patiëntgerichte zorg, en doe een voorstel voor 
een alternatieve benadering. Op basis van een analyse van vier verschillende stads-
policonsultaties ontwikkel ik een ander begrip van patiëntgerichte zorg. 
 Het hoofdstuk start met een stadspoliconsultatie waarin een oogarts op een geheel 
eigen wijze anderhalvelijnszorg verleent aan een patiënt die vervolgens tevreden de 
spreekkamer verlaat. Het blijkt lastig op basis van een veel gebruikt meetinstrument 
de patiëntgerichtheid van deze specifieke consultatie te bepalen. De omgang van de 
arts met de patiënt kan autoritair overkomen, maar ook juist gezien worden als een 
bewijs van de sensitiviteit van de arts voor het ongemak van de patiënt bij het maken 
van een eigen keuze. Exnovatie biedt hier uitkomst. Door samen te reflecteren op de 
interacties is het mogelijk inzicht te krijgen in hoe patiëntgerichtheid vorm krijgt in 
de praktijk. 
 In dit hoofdstuk beargumenteer ik dat articulatiewerk ook een morele dimensie 
heeft. Dit noem ik rechtvaardigingswerk. (Samen) tot het goede besluit komen is 
een complex proces omdat mensen vaak verschillende overtuigingen hebben over 
wat het belangrijkste gemeenschappelijk goed is in een situatie. In de context van 
deze studie zien we iets vergelijkbaars. Mensen verschillen vaak van mening over 
wat goede zorg behelst. Moet een patiënt bijvoorbeeld benaderd worden als een 
individu met een specifieke persoonlijkheid of heeft ze als patiënt-burger recht 
op een objectieve benadering? Om tijdens een consultatie duurzame besluiten te 
bereiken, dat wil zeggen, besluiten die medisch-inhoudelijk juist zijn maar ook vol-
doende draagvlak hebben bij dokter en patiënt, wordt rechtvaardigingswerk ver-
richt: morele werelden worden gekalibreerd, er worden schakelpunten gevonden 
tussen conflicterende opvattingen. 
 Patiëntgerichtheid blijkt geen kwaliteit te zijn die gemeten kan worden aan de 
hand van een checklist, of die je kan bereiken door een protocol te volgen; het is een 
eigenschap van interacties, een routine ingebed in de sociale, morele en materiele 
contexten waarin specialist en patiënt samen besluiten nemen over de behandeling. 
Patiëntgerichtheid is de ruimte die een oogpatiënt krijgt om door middel van haar 
verbeelding zich het ondergaan van een oogoperatie voor te stellen, het is de zorg-
vuldig ontwikkelde routine van stadspolizorg die de internist gebruikt om patiën-
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ten te helpen die hun lichaam en de zorg wantrouwen. Zelfs als patiëntgerichtheid 
een andere betekenis heeft voor dokter en patiënt, kan toch op het niveau van het 
behandelbesluit voldoende overeenstemming gevonden worden dankzij een klein 
punt van instemming. Patiëntgerichtheid heeft voor sommige artsen een andere 
betekenis op de standspoli dan in het ziekenhuis.
 Het rechtvaardigingswerk verricht in de stadspoliconsultaties betreft een brede 
variëteit aan interacties. Sommige voltrekken zich tijdens de consultatie, anderen 
beslaan een langdurig vervaardigingsproces waarin allerlei ervaringen uit het verle-
den een rol spelen. In sommige analyses was het rechtvaardigingswerk nodig omdat 
er een spanning tussen de morele opvattingen van patiënt en dokter bleek te zijn, 
in andere tussen de verschillende contexten waarin zorg verleend werd. Ook in het 
geval van moreel articulatiewerk viel het op dat er geenszins volledige afstemming 
van morele overtuigingen nodig is. Een flexibel “gewricht”, dat wil zeggen een scha-
kelpunt dat ruimte laat voor de verbonden morele werelden om te bewegen, bleek 
genoeg te zijn. 

Het vijfde hoofdstuk richt zich op de derde belofte: kostenbesparing. Op basis van 
een analyse van drie consultaties en een vergadering over orthopedische zorg op de 
stadspoli laat ik niet alleen zien hoe anderhalvelijnszorg als nudge vorm krijgt in de 
praktijk, maar ook in hoeverre het een legitiem instrument is deze context.
 In de literatuur worden voorbeelden van nudges besproken waarin vaak een 
eenduidig onderscheid tussen wenselijk en onwenselijk gedrag is en waarin omge-
vingsfactoren van invloed op gedrag gemakkelijk te identificeren zijn. Bijvoorbeeld: 
het verspreiden van een citrusgeur op toiletten in het ziekenhuis maakt dat dokters 
vaker hun handen wassen nadat ze naar de wc zijn gegaan. Op de stadspoli is het 
verschil tussen een wenselijk en niet-wenselijk verwijsbesluit minder eenduidig en 
blijkt dat de omgevingsfactoren veel diverser zijn.
 Om juist de complexiteit van de consultaties op de voorgrond te zetten, gebruik ik 
ook in dit hoofdstuk de notie van rechtvaardigingswerk om praktijkvoorbeelden te 
analyseren. De praktijk blijkt op vier manieren te contrasteren met de dual process 
theory die aan de basis ligt van nudging. Ten eerste is het handelen van specialisten 
en patiënten tijdens de consultatie weliswaar vaak automatisch, maar niet gedachte-
loos. Dit is wat Dewey intelligente routines noemt, die gevormd en aangepast wor-
den in een voortdurend reflectieproces. Ten tweede, het handelen van specialisten 
en patiënten is wellicht gesitueerd, maar niet als een automatische en directe reactie 
op de omgeving. Hoe het handelen gesitueerd is hangt af van de morele overtuigin-
gen van degene die handelt; het is gemedieerd. Het derde punt is dat met de ver-
plaatsing van zorg, de rationele capaciteiten vaak niet omzeild worden, maar juist 
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aangezet. Omdat ze op de stadspoli nog niet vastliggen, is er ruimte om mogelijk 
veelbelovende nieuwe routines te ontwikkelen. 
 Het vierde contrast is van toepassing op de dualiteit van nudger en genudgde. In 
tegenstelling tot de genudgde, een handelend actor met gelimiteerde rationaliteit, 
lijkt voorondersteld te worden dat er wat betreft de nudger, degene die de nudge 
bedenkt, geen sprake is van gelimiteerde rationaliteit. De observaties van de ver-
gadering tonen iets anders. Anderhalvelijnszorg blijkt geen voltooid design te zijn, 
het is werk in uitvoering. Omdat de keuzearchitectuur tijdens het proces van imple-
mentatie nog voortdurend aangepast wordt, bijvoorbeeld door te bepalen welke 
medisch specialisten wel of niet geschikt zijn om er te werken, blijft het onduidelijk 
of de lage doorverwijscijfers het resultaat zijn van de nudge die “irrationele” dokters 
assisteert in het maken van rationele beslissingen, of dat het komt doordat de “irra-
tionele” dokters gaandeweg uit de stadspoli gehaald werden?
 Op basis van de analyses formuleer ik drie condities van legitimiteit. Ten eerste, 
het veranderen van de omgeving is juist waardevol, niet omdat het rationele capaci-
teiten omzeilt, maar omdat het daartoe aanzet. Een belangrijke conditie is dus dat er 
ook ruimte moet zijn voor de creatieve processen die de nudge teweegbrengt. Ten 
tweede blijkt de claim dat een nudge slechts een duwtje geeft in de richting van de 
eigen voorkeuren, cruciaal in de weerlegging van de kritiek op nudging, onhoud-
baar. Voorkeuren liggen niet vast, maar worden gevormd in een dynamisch proces 
waarin specialist en patiënt met elkaar interacteren. De tweede voorwaarde is dat er 
genoeg ruimte is voor het dynamische karakter van voorkeuren. Ten derde blijkt de 
claim dat een nudge niet meer is dan een duwtje niet houdbaar. In de spreekkamer 
heeft de specialist de vrijheid om tegen de nudge in te gaan, maar als hij dat te vaak 
doet riskeert hij diskwalificatie. Het is dus cruciaal om ook op managementniveau 
te garanderen dat de nudge een duwtje is en blijft. 

In het slothoofdstuk maak ik de balans op. Ik presenteer een systematische set van 
concepten die inzicht geven in hoe anderhalvelijnszorg verleend en gemanaged 
wordt in de praktijk. Ik laat zien hoe deze concepten gebruikt kunnen worden in het 
volgen van innovatieve gezondheidszorgpraktijken waarin samenwerken centraal 
staat, hoe zulke praktijken verbeterd kunnen worden en hoe we onderwijl leerpro-
cessen kunnen stimuleren. 

De belangrijkste conclusie van het proefschrift is dat het organiseren, ontvangen en 
verlenen van anderhalvelijnszorg met een grote variëteit aan articulatiewerk komt, 
in zowel haar morele als kennisdimensie. In de spreekkamer en aan de vergadertafel 
doen patiënten, dokters en managers voortdurend moeite om ondanks kennis- en 
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morele verschillen tot duurzame behandel- en organisatiebesluiten te komen. Dit 
doen ze door verschillen op te heffen, er ruimte voor te bieden of ze te overbruggen 
via flexibele verbindingspunten (gewrichten). De successen en de mogelijkheden 
die gaandeweg aan de orde komen in de dissertatie zijn niet direct een verdienste 
van de innovatie, maar van haar wisselwerking met het diverse creatieve kennis- en 
rechtvaardigingswerk van betrokken patiënten en professionals. 
 Op theoretisch niveau heeft het onderzoek een verdere ontwikkeling van de 
notie van articulatiewerk opgeleverd. Articulatiewerk, het werk dat nodig is om 
organisatieprocessen vlot te laten verlopen, heeft niet alleen een temporele en een 
ruimtelijke dimensie, maar ook een kennis- en morele dimensie. Deze vertonen 
veel overeenkomsten. Ten eerste, om tot duurzame besluiten te komen is het niet 
noodzakelijk dat morele of kenniswerelden integreren. Het is vaak voldoende om 
flexibele schakelpunten te creëren. Ten tweede zijn de processen van kennis en 
rechtvaardigingswerk niet per se lineair. In de processen waarin duurzame behan-
del- als organisatiebesluiten tot stand kwamen werden kennis en begrip gewonnen, 
en voorkeuren gevormd, maar gingen deze ook weer verloren. Ten derde, zulke 
processen voltrekken zich niet binnen de muren en tijd van een consultatie of een 
vergadering. Er is sprake van een opeenvolging van momenten van articulatiewerk 
dat voorafgaat aan het besluit maar dat ook nodig is daarna om het besluit in te bed-
den in de context waarin het van kracht is. Ten vierde volgt het een bepaalde logica. 
Kenniswerk volgt epistemische logica’s van integratie, verbinding en verdeling; 
moreel rechtvaardigingswerk volgt centrale waarden als nabijheid en vertrouwen, 
gelijkheid en burgerschap of efficiëntie.  
 Als we nu teruggaan naar de drie beloftes van anderhalvelijnszorg dan wordt een 
aantal praktische implicaties duidelijk. Op basis van de observaties betoogde ik dat 
kennisintegratie, de eerste belofte, vaak niet nodig is, en dat het streven ernaar wel-
licht juist tot problemen kan leiden. Kennisintegratie gaat gepaard met kennisre-
ductie en vaak ook met een hiërarchie tussen verschillende vormen van kennis. In 
plaats daarvan zouden we juist de heterogeniteit van kennis moeten beschermen. 
De flexibele verbinding van verschillende kennispraktijken via ‘gewrichten’ maakt 
dat juist een heterogeen collectief goed in staat is signalen, problemen en fricties 
op te merken. Ook is het creatiever in het bedenken van oplossingen voor onver-
wachtse problemen. De ruimte voor diversiteit in kennispraktijken moet dus ook 
om deze reden beschermd worden, bijvoorbeeld door te waken voor management-
tools die kennisreductie bevorderen, of die stimuleren dat medische professionals 
de problemen van patiënten op eenzelfde uniforme manier bekijken. Ook bij het 
beoordelen van een kennispraktijk moet er niet steeds van de bevindingen van een 
andere praktijk uitgegaan worden. Op basis van de analyse van de observaties con-
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cludeerde ik in hoofdstuk vier dat we patiëntgerichtheid moeten begrijpen als een 
proces, als iets dat opkomt in het creatieve proces van rechtvaardigingswerk dat 
zich tussen patiënt en medisch specialist voltrekt in de spreekkamer. Als we willen 
begrijpen hoe patiëntgerichte zorg wordt gedaan, moeten we kijken en reflecteren 
op hoe professionals en patiënten samen tot duurzame besluiten komen. Exnovatie, 
in dit geval een proces waarbij professionals samen expliciet maken en reflecteren 
op hoe ze de situatie aanvoelen, de patiënt inschatten, en ruimte maken voor een 
diversiteit van concepten van goede zorg is daarvoor bij uitstek geschikt. Het biedt 
een effectieve manier om professionals te trainen, en de patiëntgerichtheid te verbe-
teren. 

Op dit punt is er dus wel degelijk een interessant leereffect mogelijk: samen stilstaan 
bij, reflecteren op en dus leren van uitgevoerd kennis- en rechtvaardigingswerk, en 
daarmee van nieuwe oplossingen, zorgconcepten en overwegingen. De analyses 
van het vijfde hoofdstuk toonden dat het niet de kostenreductie is die de verplaat-
sing mogelijk interessant maakt, maar juist het feit dat een dergelijke verandering 
in de keuzeomgeving routines wegneemt en dus creatieve processen teweegbrengt. 
Hoe een interventie gemonitord wordt is dus cruciaal. Niet aan de hand van vooraf 
vastgestelde uitkomstmaten, maar met een open blik. Met uitkomstmaten is er het 
risico dat de interventie een iteratief proces wordt waarin langzaam de ongewenste 
elementen eruit gehaald worden en er uiteindelijk een homogene en dus inflexibele 
zorgpraktijk overblijft.
 Exnovatie en de noties van kennis- en rechtvaardigingswerk, tot slot, bieden de 
mogelijkheid de empirische ethiek verder te ontwikkelen. Deze noties heffen het 
vaak gehanteerde verschil op tussen moraal en ethiek. In deze opvatting is de moraal 
de set aan geaccepteerde en impliciete normen en waarden die het gedrag van men-
sen in een samenleving structureren; de ethiek de discussie die ontstaat als mensen 
het niet (meer) met elkaar eens zijn. Op basis van deze tweedeling wordt er meestal 
een onderscheid gemaakt tussen empirisch en filosofisch onderzoek. In de disser-
tatie heb ik gepoogd de impliciete moraal van de praktijk te bestuderen vanuit een 
normatief perspectief die we kennen uit de ethiek. Op de eerste plaats zijn mensen 
evaluatieve, ofwel normatieve, wezens die zelf al observerend en reflecterend het 
speelveld navigeren. Het kennis- en rechtvaardigingswerk dat zij uitvoeren is vaak 
impliciet in hun handelen, maar dat betekent niet dat het zonder spanningen is of 
dat mensen niet in staat zijn achteraf erop te reflecteren. Juist dit werk volgen en 
expliciteren maakt het mogelijk om praktijken ethisch te beoordelen zonder tekort 
te doen aan het rijke en dynamische karakter ervan. 


