
Bas van der Mierden

Innovatie 
veranderingen



Veel veranderinitiatieven in 
Nederlandse ziekenhuizen stoppen 
voortijdig. Dit is ongeveer in 80% van 
de gevallen. De kosten hiervan zijn  
minimaal €7.000.000.

This way to go  

Last mile innovation 
stop



Ziekenhuisinnovatie

Innoveren is niet zozeer een product 
of dienst introduceren maar gaat veel 
meer over innovatieve gedragsver- 
anderingen.

De essentie van innoveren is ‘veranderen’. 
Bij innovaties kun je denken aan: nieuwe medicijnen, medical equipment, 
het invoeren van nieuwe behandelingen of zorgprotocollen, verandering 
van ICT-systemen, het invoeren van tele-monitoring / beeldbellen, het 
behandelen in de thuissituatie of het versterken van de klantgerichtheid of 
zelfredzaamheid. 

Al deze veranderinitiatieven gaan veelal uit van een technische 
implementatie. Of dit een nieuw product, een dienst of een zorgprotocol is, 
duurzame innovatieveranderingen verlangen meer dan de implementatie 
van formele organisatiekenmerken. Percepties, waarde en gedrag moeten 
meeveranderen wil het blijvend zijn.                                                             

De reden waarom veel veranderinitiatieven niet aanslaan en de eindstreep 
niet halen, ‘the don’t survive the last mile’, is terug te voeren op dit 
fenomeen. 



Belemmeringen

De vele veranderinitiatieven moeten in ziekenhuizen binnen het 
bestaande bekostigingssysteem passen. Dominant denken wat past in 
het Angelsaksisch managementmodel. Het gevolg van dit rigide 
kostendenken is even indrukwekkend als catastrofaal. Het zet op 
voorhand een rem op bijna elk initiatief. Dit brengt een krampachtig 
handelen met zich mee, ‘veranderen mag’ mits:  

1. er geen omzet verloren gaat; 
2. het goedkoper of kosteneffectiever is; 
3. er niet wordt toegelegd op de marge van een zorgproduct; 
Zowel managers, professionals en verpleegkundigen handelen naar dit 
denken. 

Naast dit kostendenken zijn er nog meerdere drempels die veelal een rol 
spelen. Denk hierbij aan: het evidence based paradigma, ICT- beperkingen, 
personeelstekort of juridische kaders. Venijnige belemmeringen die een 
onderdeel zijn van de bestaande managementsturing.

Veel geplande en spontane 
veranderinitiatieven ondervinden in 
ziekenhuizen de beperking van het 
kostendenken.



Een succesvolle innovatie-uitrol vergt een bredere aanpak dan 
alleen een technische innovatie benadering. Dit betekent dat 
naast het oplossen van belemmeringen, het veranderen van 
gedrag en de achterliggende waarden zeer belangrijk zijn. 
Vernieuwingen of een veranderinitiatief worden pas duurzaam 
als gedrag en de diepere beweegredenen meeveranderen. Dit 
laat zich niet plannen via een projectaanpak met leidende 
doelstellingen. 

Vergelijk het met een actiepotentiaal. Er zijn meerdere prikkels 
nodig om over de kritische drempelwaarde te komen. Hierna 
geeft het neuron pas een signaal af.  

Het is dan ook raadzaam om voor duurzame innovatieveran- 
deringen een minimaal aantal belemmeringen op te lossen, 
tevens is het optimaliseren van systeemvoorwaarden belangrijk 
en moeten waarden en gedrag meeveranderen.  

Ziekenhuizen en leveranciers moeten zich bewust zijn van deze 
principes en in de uitwerking hierop inzetten.

Succesvol innoveren

Organiseer de verandering

 Postbus 1004  
5004 BA Tilburg 
+31 638673502 
info@prometheushealthcare.nl 
www.prometheushealthcare.nl 

Hoe?
Wilt u succesvol innoveren of loopt u constant 
tegen vertragingen aan, wordt uw innovatie niet 
doorgevoerd, neem dan contact op voor het maken 
van een business scan.
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