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Onderzoek

INLEIDING
Heeft de manier waarop medewerkers binnen praktijken 
samenwerken invloed op de kwaliteit van de geleverde zorg? 
Er zijn grote verschillen tussen praktijken in de behaalde 
streefwaarden voor bijvoorbeeld cardiovasculair risicoman-
agement (CVRM).1,2 Wij onderzochten of verschillen in sociale 
netwerken (kanalen voor het uitwisselen van informatie en het 
coördineren van activiteiten) samenhangen met de kwaliteit van 
de cardiovasculaire zorg.
Daarvoor hebben wij kenmerken van sociale netwerken in 
kaart gebracht. We hebben daarbij twee bredere dimensies 
van netwerkkenmerken onderscheiden: netwerkstructuur en 
netwerkcultuur. Het eerste heeft betrekking op de netwerk-
dichtheid, de frequentie van het contact en de zogenaamde 
centraliteit [kader]. De netwerkcultuur betreft de homogen-
iteit en de aanwezigheid van opinieleiders – denk hierbij aan 
gedeelde meningen en bestaande normen en waarden binnen 
het netwerk.
De netwerkkenmerken hebben wij gebruikt om een aantal 
hypotheses op te stellen. We verwachtten dat we betere uitkom-

sten voor CVRM zouden vinden in huisartsenpraktijken met de 
volgende kenmerken:
1. een hoge dichtheid van het netwerk van zorgverleners;
2. een hoge frequentie van contact tussen zorgverleners;
3. een grote homogeniteit van attitudes jegens het behalen van 

klinische streefwaarden;
4. de aanwezigheid van CVRM-coördinatoren met een hoge 

centraliteit;
5. de aanwezigheid van een opinieleider voor CVRM.

METHODE
Om deze hypotheses te testen, hebben we een observationeel 
onderzoek gedaan bij in totaal 180 zorgverleners in 31 huisart-
senpraktijken.11 Deze zorgverleners namen ook deel aan een 
overkoepelend project gericht op de verbetering van CVRM.12 
In ons onderzoek hebben we de netwerken van zorgverleners 
binnen praktijken (bijvoorbeeld huisartsen, praktijkonders-
teuners, praktijkassistentes) in kaart gebracht met behulp van 
vragenlijsten. Deelnemers konden aangeven met welke colle-
ga’s uit de praktijk zij communiceerden over 1) CVRM in het 
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Inleiding Ondanks allerlei initiatieven krijgen nog steeds niet alle patiënten zorg in het kader van cardiovasculair risicoma-
nagement (CVRM), zoals aanbevolen in de richtlijn, of ze bereiken hun streefwaarden niet. Het is daarom de vraag 
hoe we CVRM verder kunnen verbeteren. Een beter begrip van de netwerken waarin zorgverleners samenwerken, 
kan hier mogelijk een rol in spelen.

Methode We voerden een exploratief onderzoek uit naar de relevantie van informatie-uitwisseling in sociale netwerken 
voor CVRM. Uit eerdere onderzoeken leidden we kenmerken van sociale netwerken af die mogelijk een relatie 
met CVRM hebben. In een grootschalig kwantitatief onderzoek hebben we de relatie van die kenmerken met drie 
CVRM-uitkomsten getest (het professioneel handelen van de praktijkondersteuner, de systolische bloeddruk en het 
LDL-cholesterolgehalte van patiënten). In totaal hebben 180 zorgverleners uit 31 huisartsenpraktijken aan dit on-
derzoek deelgenomen. De hypotheses hebben we multivariaat getest met multilevel logistische regressieanalyses.

Resultaten Het bleek dat praktijken met een opinieleider een grotere kans hadden dat hun praktijkondersteuner adequaat 
presteerde dan praktijken waarin geen opinieleider aanwezig was. Praktijken waarin de positieve attitudes voor het 
behalen van streefwaarden weinig homogeen waren, hadden een kleinere kans op het behalen van de streefwaar-
den voor bloeddruk.

Conclusie Onze resultaten laten zien dat er een relatie bestaat tussen specifieke netwerkkenmerken en CVRM-uitkomsten. 
Toekomstige initiatieven ter verbetering van CVRM zouden van opinieleiders gebruik kunnen maken en zich kunnen 
richten op het versterken van een gedeelde visie op CVRM.
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algemeen en het CVRM-beleid, en 2) CVRM voor specifieke 
patiënten. Deze gegevens hebben we gebruikt om de netwerk-
kenmerken te berekenen (de netwerkdichtheid, de frequentie 
van het contact, de centraliteit van CVRM-coördinatoren en 
de homogeniteit van attitudes). Attitudes hebben we gemeten 
met twee vijfpuntsschalen, waarbij we zorgverleners vroegen 
aan te geven hoe belangrijk zij het behalen van streefwaarden 
vonden bij patiënten met een beperkte levensverwachting (1: 
‘totaal onbelangrijk’ tot 5: ‘erg belangrijk’). Met twee open vra-
gen hebben we in kaart gebracht of er een opinieleider in de 
praktijk aanwezig was en zijn we nagegaan of dit een persoon 
uit de specifieke huisartsenpraktijk was. 
Voor het meten van de kwaliteit en uitkomsten van CVRM 
hebben we gebruikgemaakt van gegevens uit de medische 
dossiers van 1620 patiënten. Uitkomsten betroffen 1) het 
professionele handelen van de praktijkondersteuner (wel/niet 

adequaat), 2) de systolische bloeddruk (SBD, goed/te hoog) 
en 3) het LDL-cholesterolgehalte (goed/te hoog) van patiën-
ten. Het professionele handelen van praktijkondersteuners 
(conform de primaire uitkomstmaat van het overkoepelende 
project13) hebben we als adequaat gescoord als ten minste 
aan een van de volgende voorwaarden was voldaan: als in het 
medisch dossier opgenomen was dat de patiënt advies had 

gekregen over ten minste één levensstijlitem (dieet, roken of 
fysieke beweging) en als er onlangs een doel was opgesteld 
voor het verbeteren van een levensstijlaspect (maximaal 
vijftien maanden geleden). Indien de levensstijl geen veran-
dering behoefde, hebben we dit ook genoteerd. Daarnaast 
was er een aantal voorwaarden voor het doorverwijzen van 
patiënten, rekening houdend met depressieve klachten. Deze 
voorwaarden kwamen voort uit het overkoepelende project. 
De achterliggende gedachte was dat het gemakkelijker voor 
patiënten zou zijn om aan hun levensstijl te werken wanneer 
zij in staat waren met hun depressieve klachten om te gaan. 
Te hoge bloeddruk was gedefinieerd als SBD > 140 mm Hg, te 
hoog LDL was gedefinieerd als > 2,5 mmol/l.
De hypotheses hebben we multivariaat getest met multilevel 
logistische regressieanalyses. De effecten van de netwerkken-
merken hebben we gecontroleerd voor praktijk- en patiënt-

WAT IS BEKEND?
■■ Ondanks allerlei initiatieven blijft CVRM suboptimaal.
■■ Het is onduidelijk hoe we hier verbetering in kunnen 

bereiken.

WAT IS NIEUW?
■■ Sociale netwerken kunnen een nieuwe invalshoek 

bieden om CVRM te optimaliseren.
■■ We vinden dat kenmerken van netwerkcultuur gerela-

teerd zijn aan CVRM-uitkomsten.
■■ Deze resultaten kunnen gebruikt worden om CVRM te 

optimaliseren.

Netwerkcultuur (‘wat leeft binnen een netwerk’) hangt samen met de uitkomsten van CVRM. Foto: Shutterstock

Het behalen van streefwaarden werd 
meestal niet belangrijk gevonden
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kenmerken. De praktijkkenmerken betroffen netwerkgrootte 
en de onderzoeksgroep van het overkoepelende project 
(controle of interventie). Patiëntkenmerken waren leeftijd, 
geslacht en patiëntgroep (met hart- en vaatziekte of met een 
hoog risico hierop).

RESULTATEN
Wij geven in dit artikel een korte samenvatting van onze be-
vindingen. Voor de data en interpretatie hiervan verwijzen wij 
naar de oorspronkelijke publicatie.
De aanwezigheid van een opinieleider, in bijna alle gevallen 
een medewerker van de praktijk, bleek positief samen te 
hangen met het professionele handelen van praktijkonder-
steuners. Praktijken met een opinieleider hadden een grotere 
kans op adequaat presteren van hun praktijkondersteuner dan 
praktijken waarin geen opinieleider aanwezig was. 
Ook homogeniteit bleek gerelateerd aan CVRM. Over het al-
gemeen vonden wij dat er binnen homogene praktijken eerder 
overeenstemming was over de stelling dat het behalen van 
streefwaarden onbelangrijk was. Praktijken hadden een klei-
nere kans op het behalen van streefwaarden voor bloeddruk 
als de homogeniteit qua positieve attitudes voor het behalen 
van streefwaarden laag was.
We hebben geen effecten gevonden van netwerkdichtheid, 
frequentie van contact en centraliteit op enige van de uitkom-
sten. Ook had geen van de onderzochte netwerkkenmerken 
een effect op het cholesterolgehalte.

BESCHOUWING
Dit onderzoek laat zien dat de netwerkcultuur (‘wat leeft bin-
nen een netwerk’) samenhangt met de uitkomsten van CVRM. 
Cultuur lijkt belangrijker dan de structuur (‘hoe het netwerk 
opgebouwd is’). Mogelijk zorgen de relatief hoge dichtheid 
en intensiviteit van de interactie in veel huisartsenpraktijken 
ervoor dat kenmerken van de structuur van het netwerk 
relatief weinig verklaringskracht hebben. Toch mogen we deze 

kenmerken niet zomaar als onbelangrijk van tafel vegen.
Toen we dit onderzoek uitvoerden, waren de richtlijnen voor 
CVRM al goed geïmplementeerd en daarnaast hebben we mo-
gelijke invloeden (bijvoorbeeld contacten uit de CVRM-zorg-
groep) van buiten de praktijk niet meegenomen. Daardoor 
zou de structuur van netwerken wel degelijk van invloed 
kunnen zijn op CVRM- en andere zorg. Toekomstige onder-
zoeken zullen dit duidelijk moeten maken.
Ons onderzoek levert een aantal concrete verbetersuggesties 
voor CVRM op. Zo zouden toekomstige verbeterplannen 
zich kunnen richten op een opinieleider binnen praktijken. 
Deze kan nieuwe kennis verspreiden of anderen helpen om 
zorgrichtlijnen adequaat te volgen. Om te voorkomen dat 
de effecten van opinieleidergerichte interventies tegenvallen 
is het wel belangrijk dat toekomstige onderzoeken zich ook, 

en vooral, richten op het uitdiepen van specifieke rollen en 
invloeden van opinieleiders. Eerdere onderzoeken naar het 
inzetten van opinieleiders vonden namelijk – om onduidelijke 
redenen – wisselende effecten.14

De resultaten met betrekking tot de homogeniteit van kli-
nische attitudes laten zien dat specifieke en gedeelde menin-
gen en overtuigingen belangrijk zijn. Dit strookt met de ge-
dachte dat CVRM een teaminspanning vereist. Meer specifiek 
vonden we dat het behalen van streefwaarden in het algemeen 
niet als belangrijk werd aangemerkt. Ook bleek dat praktijken 
een kleinere kans hadden op het behalen van streefwaarden 
wanneer de homogeniteit van positieve attitudes voor het 
behalen van streefwaarden kleiner was. De implicaties van 
deze bevinding zijn hierdoor tweeledig. Als eerste kan het 

Kenmerken van netwerken
Netwerkdichtheid: de proportie van alle mogelijke verbin-
dingen in een gegeven netwerk, die een aanwijzing voor de 
cohesie vormen.3 In dichte netwerken beïnvloeden men-
sen elkaar sterker en vertonen zij vaker hetzelfde gedrag, 
hetgeen de variatie in CVRM zou verminderen. 
Contactfrequentie: volgens de speltheorie leidt frequente 
interactie onder bepaalde voorwaarden tot vertrouwen en 
onderlinge afstemming van handelen, in tegenstelling tot 
laagfrequente interactie. 
Homogeniteit: de mate waarin gelijksoortige individuen 
met elkaar relaties aangaan. Mensen zijn geneigd om aan 
te nemen dat mensen die op hen lijken, hen eerder zullen 
accepteren, makkelijker te vertrouwen zijn en gelijke 
overtuigingen zullen hebben. Een grote homogeniteit kan 
het oppakken van nieuwe informatie beïnvloeden door een 
wederzijdse bekrachtiging van attitudes en gedrag.4 

Centraliteit van mensen in een netwerk: de mate waar-
in relaties via bepaalde personen lopen. De invloed van 
personen met een hoge centraliteit kan groot zijn door-
dat zij door hun vele contacten veel invloed op de gang 
van zaken hebben.5-7 In Nederland zou men verwachten 
dat praktijkondersteuners of huisartsen met de rol van 
CVRM-coördinator of casemanager personen met een 
hoge centraliteit zijn doordat zij doelgericht een zeer cen-
trale rol in het gezondheidszorgnetwerk hebben gekregen.
Opinieleider: een persoon die invloed heeft op menin-
gen, attitudes, overtuigingen, motivaties en gedrag van 
anderen.8 Deze rol is niet aan een specifieke positie of 
beroepsgroep gebonden. In eerdere onderzoeken bleek 
hun aanwezigheid samen te hangen met het versnellen 
van het oppakken van klinische richtlijnen en het naleven 
van richtlijnen.9,10

Verbeterplannen moeten zich richten 
op een opinieleider binnen praktijken
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belangrijk zijn om van de negatieve houding een speerpunt 
van interventies te maken. Als tweede zouden toekomstige 
interventies effectiever kunnen zijn als zij zich richten op een 
gedeelde positieve visie op CVRM. Voorbeelden van derge-
lijke interventies zijn het inzetten van opinieleiders of nog 
meer gebruikmaken van interactieve werkvormen.

CONCLUSIE
Netwerkcultuur hangt samen met uitkomsten van CVRM. 
Mogelijk kunnen met netwerkgebaseerde benaderingen ver-
beteringen in CVRM gerealiseerd worden. ■
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