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Protocollair werken en behandelafspraken
Kwaliteit van werken wordt vaak gerelateerd aan het werken volgens
protocollen. Vrijwel elke wetenschappelijke beroepsvereniging
ondersteunt haar leden met het aanbieden van behandelprotocollen
voor de aanpak van in ieder geval de grote indicatiegebieden. Het
volgen van deze behandelprotocollen in het dagelijkse werk vloeit
niet vanzelfsprekend voort uit de aanwezigheid ervan. Het NHG
heeft in het verleden al eens vastgesteld dat de toepassing van de
NHG-standaarden in de huisartsenpraktijk verre van ideaal is.
De redenen om een behandelprotocol wel te volgen zijn divers.
Als een behandelprotocol de huidige stand van kennis vertaalt in
praktische handvatten, is al voldaan aan een van de basisvoorwaarden voor toepassing. Maar als het huidige handelen voor de
individuele behandelaar geen problemen lijkt op te leveren, is een
gedragsverandering op basis van een nieuw behandelprotocol
moeilijk te waarderen op zijn merites. Het gevolg is dat de gedragsverandering veelal achterwege zal blijven. Buiten beschouwing blijft
dat het maar zeer de vraag is of de individuele behandelaar in staat
is problemen of suboptimale uitkomsten op basis van het huidige
handelen te onderkennen.
In deze editie van het PW Wetenschappelijk Platform presenteren
Geurts e.a. de resultaten van een onderzoek naar het volgen van
een behandelprotocol voor het couperen van bloedingen na een
cardiochirurgische ingreep. De auteurs concluderen dat bij slechts
10% van de geïncludeerde patiënten het behandelprotocol gevolgd
is. Beschouwing leert dat het protocol door de behandelaren als te
rigide werd beschouwd en niet de mogelijkheid bood om in te
spelen op de individuele patiëntensituatie. Daarmee is meteen de
noodzaak van dit type onderzoek aangegeven. Het ‘kritisch
beschouwen van eigen handelen’ biedt nieuwe informatie en
handvatten voor het optimaliseren van behandelprotocollen.

Eric van Roon
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