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1 Inleiding: de dynamiek van innovatie  
 

1.1 Het Talma Zorgprogramma 
Het Talma Instituut doet multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek naar institutionele 

barrières in de zorg en de sociale zekerheid. Het herkennen en helpen wegnemen van die 

barrières, dat maakt de zorg doelmatiger, en daarvoor is het Talma Zorgprogramma 

gericht. Wat is doelmatige zorg? Zorg met een optimale verhouding tussen de publieke 

doelen van het zorgstelsel: kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid. De verhouding 

tussen deze doelen wordt vormgegeven in een complexe wereld van regulering en 

professionele routines, (markt)mechanismen, prikkels, stelsels en zorgorganisaties. 

We spreken van een institutionele barrière als duidelijk is dat zorg met een betere 

verhouding tussen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid niet tot stand komt door 

de wijze waarop de zorg is georganiseerd. Een barrière is niet institutioneel wanneer een 

organisatie de barrière heeft weten te slechten en een andere niet. 

Het Talma Zorgprogramma staat voor: 

1. hoogstaand onderzoek gevoed door meerdere disciplines 

2. dat wordt uitgevoerd i.s.m. met maatschappelijke partners 

3. op thema’s en vraagstukken die door onze partners zijn geprioriteerd 

4. dat voor onze partners getuigt van inzicht in hun positie en rol in de zorg 

5. met als doel kennisontwikkeling gericht op het wegnemen van belemmeringen voor 

optimale kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. 

 
Voor u ligt een eerste inhoudelijke verdieping van een van de vier (voorlopige) thema’s van 

het Talma Zorgprogramma: ‘Faciliteren van innovatie’. De andere drie thema’s zijn ‘Samen 

kiezen voor gepaste zorg,’ ‘Inkopen met zorg’ en ‘Geïntegreerde zorg’ en zijn onderwerp van 

vergelijkbare uitgaven. Deze thema’s vloeien voort uit de 32 onderwerpen die de 

maatschappelijke partners van het Talma Instituut naar voren brachten tijdens een inventarisatie 

van hindernissen die zij ervaren bij het optimaal dienen van patiënten, cliënten en verzekerden.  

 

Met de vier thema-uitgaven samen kunnen deelnemers aan de verdiepende seminars over deze 

thema’s in mei 2016 zich voorbereiden. Tijdens de seminars wordt concreet invulling gegeven 
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aan de uitwerking van de onderzoeksthema’s. De resultaten worden in juni met de 

wetenschappelijke adviesraad (WAR) van het Talma Instituut besproken.  

 

Het thema ‘Innovatie’ richt zich op de institutionele belemmeringen en de onbedoelde gevolgen 

van innovaties in de zorg. Zorginnovaties hebben de potentie bij te kunnen dragen aan een 

hogere kwaliteit van de zorg tegen lagere kosten. In de praktijk gaat het delen en verspreiden van 

dergelijke innovaties echter niet vanzelf. Samenwerkingsrelaties, besluitvormingsprocessen, 

botsende belangen en bestaande bestuurlijke, organisatorische en professionele praktijken 

kunnen invoering in de weg staan. Daarbovenop komt dat men niet goed lijkt te overzien of de 

innovatie daadwerkelijk het gewenste effect zal hebben. Ab Klink, grondlegger van het Talma 

Instituut, wijst dan ook op zogenoemd ‘kostenbesparende innovaties’ die vaak tot stijging van 

zorgkosten leiden, omdat bekostiging plaatsvindt op basis van verrichtingen binnen de huidige 

budgetstructuur en vrijkomende uren worden opgevuld met andere zorg. De ‘nieuwe’ zorg komt 

boven op de ‘oude’ zorg.  

 

Om meer inzicht te krijgen in de institutionele belemmeringen richt het thema ‘innovatie’ zich op 

de dynamieken die innovatieprocessen zowel faciliteren als belemmeren. De onderzoekers kijken 

daarbij naar de belangen, strategieën en betekenisgeving van verschillende actoren in de context 

van institutionele patronen en processen.  

 

1.2 Doel van deze uitgave 
Het doel van deze uitgave is een eerste schets te geven van het denken over innovatie in theorie 

en praktijk en van de mogelijkheden en problemen die verschillende spelers in het veld ervaren. 

Het doel is niet deze problemen op te lossen. Er bestaan geen pasklare oplossingen voor de 

complexe problemen die kenmerkend zijn voor zorginnovaties. Dat neemt niet weg dat innovatie 

alleen mogelijk is vanuit optimisme. Het soms stroeve proces van innoveren is daarentegen 

alleen te begrijpen door de onderliggende institutionele dynamiek en de vele belemmeringen en 

onverwachte effecten te analyseren. Bekende problemen waar men bij innovatie in de zorg 

tegenaan loopt zijn:  

▪ Terwijl sommige innovaties in rap tempo de markt veroveren en daarbij andere toepassingen 

kunnen verdringen (zoals ultrasound de röntgenfoto), komen de meeste innovaties niet of 

uiterst traag tot stand of worden zij, hoewel ze de kwaliteit aantoonbaar verbeteren en kosten 

besparen, niet op grote schaal toegepast. De gemiddelde tijd van ontwikkeling tot invoering is 

meer dan 10 jaar. 

▪ Vaak verbeteren innovaties ook alleen op papier de kwaliteit en besparen ze kosten, maar pakt 

dat in de praktijk heel anders uit: ze komen de kwaliteit van de zorg niet ten goede of stuwen 

de kosten van de zorg juist op. Hoewel het nut en de noodzaak zelden betwist worden, leiden 

innovaties behalve tot de bedoelde vaak ook tot onverwachte en ongewenste effecten. Voordat 
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ze worden geïntroduceerd is daar zelden interesse voor, juist omdat dat nut en die noodzaak 

niet ter discussie staan. 

Problemen met innovatie zijn eenvoudig te benoemen, maar de onderliggende institutionele 

dynamiek is lastig te doorgronden. Het Talma-onderzoek richt zich juist daar op: wat zijn de 

institutionele belemmeringen, de voetangels en klemmen bij innovatie in de zorg om tot goede, 

toegankelijke en betaalbare zorg te komen? Een antwoord op deze vraag biedt 

aanknopingspunten om de implementatie te verbeteren en barrières weg te nemen, maar ook om 

overdreven verwachtingen te temperen en innovatiedrang in te tomen. 

 

1.3 Leeswijzer 
Deze uitgave begint met een casus die de problematiek rondom innovatie onmiddellijk duidelijk 

maakt. Daarna volgen enkele inzichten die innovatie in de zorg beschrijven en helpen te 

begrijpen. De uitgave sluit af met het benoemen van enkele institutionele belemmeringen en het  

formuleren van mogelijke onderzoeksvragen.   
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2 Casus: zelfmanagement bij COPD 
Sinds enkele jaren zoeken beleidsmakers en zorgverzekeraars, gesteund door het Longfonds, 

naar wegen om patiënten met chronische obstructieve longziekten (COPD) te leren een acute 

longaanval te herkennen en ernaar te handelen. Wanneer patiënten meer als ‘regisseur’ van hun 

eigen zorg optreden, zou dit op den duur moeten leiden tot een kostenbesparing en een prettiger 

zorgervaring.  

 

Patiënten met COPD ervaren, in alle stadia, regelmatig acute longaanvallen, ook wel acute 

COPD-exacerbaties genoemd. Zulke aanvallen, waarvan het merendeel wordt veroorzaakt door 

infecties en luchtvervuiling, kenmerken zich door benauwdheid in rust, moeilijk kunnen spreken 

in hele zinnen, een laag zuurstofgehalte in het bloed en een mogelijk hoge ademhalings- en 

hartfrequentie. Regelmatige acute longaanvallen hangen samen met een verminderde 

longfunctie, lagere kwaliteit van leven en een hogere mortaliteit. Patiënten zouden een herhaalde 

longaanval snel voelen aankomen, maar daar in een relatief laat stadium naar handelen. Een 

lichte longaanval kan zich binnen drie tot vier dagen ontwikkelen tot een ernstige longaanval. Bij 

een gedeelte van deze patiënten is een ziekenhuisopname en behandeling door een longarts 

noodzakelijk. De hoop is dat tijdig handelen bij een acute longaanval ziekenhuisopname zou 

kunnen voorkomen. 

 

Sinds enkele jaren wordt in sommige Nederlandse huisartspraktijken gewerkt met het 

zogenoemde COPD-actieplan. Dit actieplan, gebaseerd op een Canadese interventie op basis van 

acute-exacerbatiemanagement, zou de patiënt moeten helpen tijdig te handelen naar aanleiding 

van vroege symptomen. Zo kan hij in overleg met de huisarts vroeg beginnen met prednisolon en 

een luchtwegverwijder (hoewel medicatie beperkt effectief is). Theoretisch gezien zou dit 

moeten leiden tot minder patiënten met acute longaanvallen in de tweedelijnszorg en een 

daarmee gepaard gaande kostenbesparing. 

 

In Nederland lijken meerdere perspectieven te zijn op de gunstige en gewenste effecten van het 

COPD-actieplan. Enkele studies hebben aangetoond dat het plan weliswaar niet direct tot betere 

zorguitkomsten leidt, maar wel bijdraagt aan een betere zorgervaring en aan adequater 

zelfmanagement bij acute longaanvallen. Daarnaast bestaat het vermoeden dat terugdringing van 

het aantal patiënten met acute longaanvallen resulteert in ‘compenserende effecten in de tweede 

lijn’.1 Medisch specialisten richten zich, zo is de gedachte, in plaats van op patiënten met acute 

longaanvallen op meer complexe (en mogelijk ook gepaste) zorg, die uiteindelijk juist een netto 

kostenstijging teweegbrengt.  

                                                 
1
 Van Dijk, C.E., et al. (2013) Ruimte voor substitutie? Verschuiving van tweedelijnszorg naar eerstelijnszorg. 

Utrecht: NIVEL. 
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Het is onduidelijk of, en hoe, het COPD-actieplan ingebed moet worden in het bestaande 

Nederlandse zorglandschap. Momenteel doet zich de ontwikkeling voor dat zorgverzekeraars 

(onder andere CZ) vanuit de aanvullende verzekering eenmalig zelfmanagementcursussen 

vergoeden. Vooralsnog is niet bekend hoe zorgverzekeraars zelfmanagement bij acute 

longaanvallen kunnen faciliteren zonder dat er in specialistische zorg compenserende effecten 

optreden.  

 

2.1 Analyse van de casus 
De casus komt op verschillende plaatsen in deze uitgave terug als illustratie. Een voorlopige en 

eenvoudige analyse geeft enige eerste handvatten. Vanuit het perspectief van de leefwereld van 

verschillende actoren staat, kort door de bocht, het COPD-actieplan bij beleidsmakers en 

verzekeraars voor hoop op een kostenbesparende en kwaliteitsverbeterende innovatie. Wanneer 

patiënten meer de regie kunnen nemen over de behandeling van hun eigen ziekte, dan zou dit 

goede, goedkope zorg kunnen zijn. Een arts in de tweede lijn staat sceptisch tegenover de 

veronderstelde positieve effecten: ‘Zelf regisseur zijn over je zorg veronderstelt inzicht en 

competenties om daarnaar te handelen die de meeste patiënten ben ik bang niet bezitten. COPD 

ontstaat door roken, en dat doen ze meer in lagere sociale klassen, waar ook het IQ gemiddeld 

lager is.’  

 

Dit geeft al enig idee van de complexiteit van een innovatieproces: er zijn veel verschillende 

actoren bij betrokken met vaak uiteenlopende zienswijzen. Ondertussen is het succes van de 

innovatie afhankelijk van de onderlinge afstemming tussen deze verschillende partijen, de 

gezamenlijke ontwikkeling van het plan en de benodigde producten, de inbedding van het plan in 

bestaande systemen van zorgverlening en zorgbekostiging, de te ontwikkelen kennis bij de 

patiënt, et cetera. Kortom, vanuit een systeemperspectief is de complexiteit nog lastiger te 

overzien. Desalniettemin ontwerpen beleidsmakers innovatieprocessen doorgaans vanuit een 

simpele systeemlogica van ontwikkeling, verspreiding, opschaling en toepassing (zie 3.2) die op 

gespannen voet staat met de leefwereld van betrokken actoren en de complexiteit van het 

systeem. Bij een innovatie komt meer kijken dan alleen een nieuw product of een goed idee.  
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3 Kennisverdieping 
Om de kennis over innovatie te verdiepen, gaat dit hoofdstuk over een breed scala aan 

gedetailleerde studies naar het verloop van innovatieprocessen, waarbij de hierboven beschreven 

casus wordt gebruikt ter illustratie. Om de lezer een idee te geven van de complexiteit van 

innovatie, begint dit hoofdstuk echter met de paradox van innovaties: innovatie is tegelijk 

oplossing en probleem. 

 

3.1 De innovatieparadox  
Innovatie en de gezondheidszorg worden vaak gezien als onlosmakelijk met elkaar verbonden.

2
 

In de zorg doet men voortdurend een beroep op innovaties met als doel de zorg te verbeteren en 

de kosten te drukken.
3
 Het maakt de zorgsector tot een van de populairste toepassingsgebieden 

voor implementatie van innovaties
4
 op het gebied van bijvoorbeeld diagnostiek, e-health/apps, 

medische technologie en informatie-uitwisseling. De innovaties worden aangejaagd door 

voortschrijdende medische kennis, technologische ontwikkelingen, relaties met andere systemen 

in de zorg, et cetera.
5
 

 

In Nederland spant het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zich in om 

zorginnovaties te stimuleren. Het doet dat vanuit de gedachte dat het innovatieve vermogen in de 

zorgsector hoog is, maar dat het innovatieve klimaat verbeterd kan worden. Culturele of 

organisatorische obstakels zouden innovatie volgens het ministerie in de weg staan, waardoor 

zorginnovator, zorgverlener en financier of zorgverzekeraar elkaar niet altijd weten te vinden.
6
 

De huidige zorg zou al te zeer aanbod-gestuurd zijn. Het vertrekpunt moet volgens minister 

Schippers zijn wat individuele patiënten nodig hebben, niet wat door de zorg wordt aangeboden.
7
 

Innovaties zouden voor die omslag kunnen zorgen. 

 

Sommigen presenteren innovatie als wondermiddel, anderen zien innovatie als boosdoener. 

Kwaliteitsverbetering in de zorg drijft de kosten in het zorgbestel op en innovatie geldt daarbij 

als belangrijkste oorzaak. Een innovatie die op papier tot besparingen leidt, pakt in de praktijk 

juist duurder uit doordat hij elders het volume opdrijft. Doordat bekostiging binnen de huidige 

                                                 
2
 Djellal, F., Gellouj, F. (2006). Innovation in Hospitals: A survey of literature. Springer Verlag, pp. 181-193. 

3
 Lansislami, H., Kivimaki, M., Aaloto, P., Ruoranen, R. (2006). ‘Innovation in Healthcare: A systematic Review of 

Recent Literature.’ Nursing Science Quarterly , pp. 66-71 
4
 Nind, M., Wiles, R., Bnegry-Howell, A., Crow, G. (2013). Risk, ‘Creaticity and Ethics: Dimensions of innovation 

in qualitative social science research methods.’ Research Methodology in Education, pp. 1-7. 
5
 Cohen, D., McDaniel, R.R., Crabtree, B.I., Ruhe, M.C., Weyer, S.M., et al. (2004). ‘A Practice Change for Quality 

Improvement in Primary Healthcare.’ Journal of Healthcare Management , pp. 155-170 
6
 http://www.zorgvoorinnoveren.nl/nieuws/detail/vws-zet-zich-in-voor-een-gezond-innovatieklimaat/ 

7
 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2015/10/05/schippers-gaat-innovatieve-nederlandse-

zorgbedrijvigheid-inter-nationaal-stimuleren 
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budgetstructuur van het zorgstelsel plaatsvindt op basis van verrichtingen, worden de 

vrijkomende uren namelijk ingezet voor andere zorg (‘opvulzorg’),
8
 waardoor het zorgvolume en 

dus de kosten stijgen. De cijfers lopen uiteen, maar technologische vernieuwingen in de 

medische praktijk zouden voor tenminste 38 procent en zelfs voor meer dan 65 procent 

verantwoordelijk zijn voor de stijgende zorgkosten.
9
  

 

Dus dan maar niet innoveren? Zorgverzekeraars zijn soms huiverig om productieafspraken over 

innovaties te maken. In zoverre innovaties zorgkosten echter daadwerkelijk kunnen beteugelen 

of beperken, zet het pessimisme een rem op de ontwikkeling van innovaties door leveranciers en 

op de aanschaf van deze innovaties door zorgaanbieders. Daardoor vindt niet of nauwelijks 

opschaling plaats, met als gevolg dat de kosten van een innovatie en van de zorg onnodig 

oplopen. Kortom: innovatie is ingewikkeld. Het is een probleem en een oplossing tegelijk. 

 

3.2 Dominante beleidstheorie: innovatie als lineair proces 
Hieronder worden innovatieprocessen in beeld gebracht vanuit verschillende gezichtspunten en 

inzichten die elkaar wederzijds aanvullen:  

 

i. De dominante beleidstheorie gaat uit van een innovatie die de zorg beter en goedkoper maakt 

en, wanneer hij eenmaal is ontdekt of ontworpen, moet worden ‘uitgerold’. Dit veronderstelt 

dat de implementatie min of meer vanzelf zal gaan: het product verspreidt en verkoopt 

zichzelf, zoals de iPad, Facebook of iDEAL. Deze theorie beschrijft innovatie als een relatief 

eenvoudig, gefaseerd, lineair proces (3.2). 

ii. Een tweede gezichtspunt zoomt in op de complexe aard, dynamiek en institutionele context 

van innovaties om te begrijpen waarom sommige innovaties ‘doorbreken’ en ‘opschalen’ en 

andere niet. Om de institutionele context in kaart te brengen, worden daarin drie lagen 

onderscheiden (3.3). 

iii. Een derde gezichtspunt beziet een innovatie niet als een product of een complexe 

configuratie, maar als een sociale constructie. Het legt eveneens de ondoorzichtige en 

onberekenbare aspecten van een innovatieproces bloot door in te zoomen op de 

beeldvorming en de belangenstrijd tussen de partijen die bij de innovatie betrokken zijn 

(3.4). 

 

Innovatieprocessen worden in de gezondheidssector en daarbuiten vaak impliciet of expliciet 

beschreven vanuit het eerste gezichtspunt, als een lineair proces. Een innovatie wordt dan gezien 

                                                 
8
 Klink, A. (2012). Toerusting in de arena van de gezondheidszorg. Retrieved from: 

file:///Users/mariel/Downloads/Oratie_Ab_Klink_tcm9-302918_tcm224-356984.pdf 
9
 Smith, S.D., Stephen, K, Heffler, S.K., Freeland, M,S. (2000). 'The Impact of Technological Change of Health 

Care Cost Increases: An Evaluation of the Literature,' 1995, National Institute of Health. Technology, Health Cost, 

and the NIH, pp. 3-22. J eco Perspect. 
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als een concreet product, zoals een medicament, protocol of technologie, dat voor een 

kwaliteitsverbetering of kostenbesparing zorgt. De invoering of de verspreiding van de innovatie 

verloopt in één richting en doorloopt een vast traject van begin- naar eindpunt. Tussendoor zit de 

innovatie ‘in de pijplijn’. De dynamiek en het veronderstelde effect van een innovatie lijken op 

die van een kanonskogel: een concreet ding wordt afgevuurd, legt een traject af en raakt 

uiteindelijk (het beoogde) doel, waar het uit zichzelf effect sorteert door zich als het ware als 

vanzelf op te dringen aan de gebruiker (zie figuur 1). Sommige innovaties kunnen ook 

ontwrichtend (disruptief) zijn. 

 

 

Figuur 1. Innovatie als lineair proces van ontwikkelings-, test- en pilotfase tot mobilisatie-, diffusie- en 

implementatiefase 

 

Om het traject dat een innovatie doorloopt te schetsen, kiezen voorstanders doorgaans het 

gezichtspunt van degenen die een innovatie promoten. Deze zogeheten enactors van een 

innovatie ontwikkelen, testen en verspreiden een nieuw product om een verbetering of besparing 

door te voeren. Daartoe moeten ze aannemelijk maken dat iets werkt, dat het wenselijk, 

handzaam en evidence-based is, dat het geaccepteerd zal worden, betaalbaar is, past bij lokale 

normen en regels, et cetera. Zo moet het ‘actieplan longaanval’ patiënten minder kans geven op 

een longaanval, maar ook gezondheidsprofessionals overtuigen van de werking en de 

wenselijkheid, controleurs en inspecteurs overtuigen dat het voldoet aan bestaande 

kwaliteitscriteria en juristen en bestuurders dat het financieel aantrekkelijk en praktisch 

uitvoerbaar is.  

 

De enactors kunnen al deze factoren niet tegelijkertijd adresseren. Om de complexiteit 

hanteerbaar te maken schetsen zij die vaak als een gefaseerd proces dat ze stapsgewijs 

benaderen: eerst dit, dan dat, dan dat… Eerst een ‘prototype’ produceren (ontwikkelingsfase), 
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dan doorontwikkelen en toetsen op werking en bijwerkingen (testfase), dan gebruiksvriendelijk 

maken (pilotfase), financiering regelen (mobilisatiefase), uitrollen (diffusiefase) en invoeren 

(implementatiefase). Een dergelijke manier om innovatie als een lineair proces te beschrijven 

biedt een aansprekend uitgangspunt en een praktisch handvat voor het besturen en bestuderen 

van innovaties en innovatieprocessen. ‘Innovatie als kanonskogel’ klopt ook intuïtief. Nieuwe 

medicijnen, protocollen en technologieën lijken als het ware van buiten te komen en een 

inherente betekenis en functie te hebben die ze opdringen aan de gebruiker, als een tastbaar en 

verplaatsbaar ding dat uit zichzelf ‘iets doet’.  

 

Verhalen over succesvolle innovaties worden ook achteraf vaak als lineair en sequentieel 

voorgesteld. Ontwikkelaars begonnen in dat geval een prototype te produceren dat zij als de 

oplossing voor een probleem presenteerden. Vervolgens overwonnen zij tegenstand en 

tegenslagen, overtuigden anderen van nut en noodzaak en mobiliseerden middelen om de 

volgende stap te zetten, zoals de ontwikkeling van een toegankelijk protocol voor de patiënt. Een 

dergelijke voorstelling van zaken levert optimisme en de belofte van verbetering en stelt ons in 

staat om de ingewikkelde dynamiek van de productie, de verspreiding en de adaptatie van 

nieuwe producten terug te brengen tot een hanteerbaar stappenplan en een overzichtelijke 

fasering van start tot finish.  

 

Kortom, een innovatie voorstellen als een lineair proces kan helpen sturen en stroomlijnen. En 

het biedt bovendien, voor zover een innovatie zich inderdaad houdt aan een lineair verloop, 

inzicht en overzicht, zoals het COPD-actieplan uit de casus alleen kan worden ingevoerd door 

het proces stap voor stap te plannen. In een lineair perspectief wordt er echter automatisch van 

uitgegaan dat innovatie nuttig en nodig is en wordt de complexe dynamiek van 

innovatieprocessen buiten beschouwing gelaten. Zo stelt het dominante lineaire perspectief een 

innovatie versimpeld voor door allerlei gerelateerde onderdelen (zie 3.3) bewust of onbewust 

buiten beeld te houden, terwijl andere onderdelen in een hokje geplaatst worden en schuil gaan 

achter een nieuwe entiteit die ‘de innovatie’ wordt genoemd (ze worden ‘geblackboxt’) (zie 

figuur 2). De meer complexe kanten van innovatie worden hieronder besproken. 

 
Onderdelen vormen samen een 
nieuwe configuratie  
 

Een deel van de configuratie wordt 
geblackboxt (als zelfstandige 
entiteit gepresenteerd) 

En uit zijn context gehaald met 
weglating van relevante details 

 

 Figuur 2. Construeren en ‘blackboxen’ van een nieuwe innovatie 
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3.3 Inzichten in de complexe dynamiek van innovatie  
Hoewel een lineair perspectief op innovatie aantrekkelijk, praktisch en eenvoudig is, laat 

onderzoek naar innovatieprocessen zien dat een model van innovatie als stapsgewijs proces ook 

een vertekend beeld geeft. Deze en de volgende paragraaf gaan over de complexiteit en de 

grillige dynamiek die een innovatieproces vaak kenmerken. In die zin wordt innovatie 

tegenwoordig meer beschouwd als een complex proces, inclusief vallen en opstaan, stappen 

achteruit en opzij, en voortdurend bijsturen. Een innovatie is dan geen concreet product dat 

gelanceerd kan worden als een kanonskogel, maar een netwerk of configuratie van onderdelen 

dat voortdurend bij- of omgewerkt moet worden.  

 

Het actieplan longaanval bestaat bijvoorbeeld uit fysieke middelen, zoals een folder waarop het 

protocol is gedrukt, antibiotica, luchtwegverwijders, een spirometer en een thermometer. Het 

actieplan veronderstelt ook allerlei specifieke vaardigheden van een longpatiënt, 

longverpleegkundige, huisarts, longarts, apotheker, diëtist en fysiotherapeut, alsmede specifieke 

ideeën over de rolverdeling tussen actoren, de financiering van het plan enzovoort. Wanneer het 

gaat over een nieuw medicijn, een e-health-applicatie of het actieplan longaanval, dan wordt 

daarmee dus verwezen naar een complexe configuratie van producten, actoren, ideeën en 

omstandigheden. 

 

Dit inzicht roept allerlei interessante vragen op. Wat betekent het wanneer we beweren dat een 

interventie ‘werkt’, dat beleid ‘geïmplementeerd zou moeten worden’ of dat een antibioticum 

‘effectief’ is? Wat geeft het antibioticum effect: het doosje, de bijsluiter, de koeling of de 

betekenis die het heeft voor de patiënt? Of is het de arts die het voorschrijft, het 

financieringsmechanisme, de toegang tot zorg? Een innovatie is dus veel meer dan een concreet 

ding dat uit zichzelf een effect sorteert, hoewel bijna niemand zich in de praktijk van alledag 

bewust is van de verschillende onderdelen waaruit een innovatie bestaat. 

 

Deze alternatieve kijk op wat een innovatie is – geen concreet product, maar een complexe 

configuratie – heeft ook consequenties voor het inzicht in het verloop van innovatieprocessen en 

het begrip van de manier waarop innovaties worden ‘verplaatst’ en ingezet in nieuwe situaties. 

Een lineair perspectief op dit proces suggereert dat het gaat om de verspreiding van een product 

dat onveranderd blijft. Als een innovatie daarentegen een complex is van ideeën, actoren, kennis 

en producten dat constant bijgewerkt moet worden, dan is het niet mogelijk om een innovatie in 

zijn geheel mobiel te maken, te verplaatsen en elders toe te passen.  

 

Het overdragen van een innovatie vereist dat ter plekke allerlei onderdelen gerealiseerd worden 

en in de nieuwe context (opnieuw) op elkaar worden afgestemd. Dit lukt alleen als die nieuwe 

context enigszins aansluit of als de capaciteit aanwezig is om opnieuw af te stemmen. In plaats 

van de rechttoe rechtaan verspreiding of ‘diffusie’ van een product dat onveranderd wordt 
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toegepast in een andere context (de veronderstelling in het lineaire perspectief), is dan sprake van 

de ‘translatie’ of omzetting van ideeën, actoren en producten naar een andere context.  

 

Bij de omzetting van een innovatie worden allerlei elementen bij elkaar gebracht, afgestemd op 

vele andere actoren en contextuele factoren en omgevormd tot een nieuwe entiteit. De 

translatiemetafoor erkent dat allerlei kleine verschuivingen optreden als een innovatie wordt 

verplaatst. Diffusie kan nog steeds optreden, maar moet worden gezien als een uitzonderlijk 

geval, waarin het afstemmingsproces exact hetzelfde is als in de oorspronkelijke context. 

 

 

3.3.1 De context van innovatie 
Tot zover is ingezoomd op de dynamiek van innovatie ‘in de kleine ruimte’. Een innovatie kan 

echter worden beschouwd als een collectief proces dat vorm krijgt binnen, en gevormd wordt 

door, een wijdere institutionele omgeving. Of een innovatie tot stand komt en doorbreekt hangt 

niet alleen af van de ontwikkelaars, maar ook van professionals die hem willen gebruiken, 

patiënten die om een vernieuwing vragen, financiële prikkels, maatschappelijke ontwikkelingen, 

wet- en regelgeving et cetera. Innovatie ‘in de kleine ruimte’ kan alleen worden begrepen tegen 

deze bredere achtergrond van bij voorbeeld ingesleten denk- en handelwijzen van betrokken 

actoren en samenwerkingsrelaties tussen belanghebbende partijen rondom een innovatie.  

 

Een innovatie kan worden gezien als een proces van variatie en selectie. Net als in een 

ecologisch systeem worden bepaalde vernieuwingen succesvol opgenomen door de omgeving, 

terwijl andere vernieuwingen het niet overleven. De institutionele context (bijvoorbeeld: het 

zorgstelsel) kan de nieuwe variatie accepteren maar ook afstoten. Hoewel dit proces deels 

Figuur 3. De lineaire illusie, beoogde diffusie en de realiteit van translatie 

De lineaire illusie (contextuele elementen 

worden vergeten) 

 

Beoogde diffusie (dezelfde configuratie 

wordt gerealiseerd in nieuwe situaties) 

 

De realiteit van translatie (kleine 

verschuivingen vinden plaats als een 

innovatie elders omgewerkt wordt) 
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onvoorspelbaar en veranderlijk is, is een innovatie niet geheel overgeleverd aan de willekeur van 

toevallige omstandigheden. Wie vernieuwingen ontwikkelt en introduceert kan ook proberen in 

te spelen op de selectieomgeving waar hij of zij het product wil lanceren. Bovendien kan de 

innovatie zelf ook de institutionele context beïnvloeden. Het is dus een wisselwerking tussen de 

omgeving en het nieuwe initiatief.  

 

Ter illustratie blikken we kort terug op het COPD-actieplan. Bij deze innovatie moet het nieuwe 

actieplan ingepast worden in de bestaande structuren van zorgverlening (het werkproces, de 

personele inzet). Een tweedelijns longarts lijkt enigszins sceptisch te staan ten opzichte van de 

innovatie: “Het kan best zijn dat de zorg uiteindelijk beter wordt als hier flink op ingezet wordt, 

maar het wordt waarschijnlijk niet goedkoper. En daar is het de verzekeraars en VWS [het 

ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport] uiteindelijk om te doen. Het lastige voor de 

beleidsmakers is dat zorg mensenwerk is. En de rekening voor wat betreft de personele krimp in 

de zorg is er wel zo’n beetje uit. Daar hoef je de kranten maar voor te volgen. Zolang er geen 

legers van robots zijn die de mensen kunnen vervangen, betekent meer zorg meer kosten.”  

 

Deze (gekleurde) visie is onderdeel van een woordenstrijd rondom een innovatie (zie 3.4) en 

illustreert dat ingesleten denk- en handelwijzen niet van de een op de andere dag doorbroken 

zijn. Deze patronen bepalen dus mede of een innovatie geaccepteerd wordt binnen en buiten de 

context waarin hij is ontwikkeld.  

 
3.3.2 De context-lagen 
De genoemde patronen en structuren kunnen worden beschouwd als een soort ‘lagen’ in de 

context. Innovatieonderzoekers maken doorgaans onderscheid tussen drie soorten lagen die de 

dynamiek van innovatie op verschillende manieren beïnvloeden: de niche, het regime en het 

landschap. 

 

Een eerste institutionele laag is de niche, die kan worden beschouwd als een proeftuin: een 

beschermde ruimte waar de innovatie ontwikkeld of getest wordt. Deze ‘laag’ is nog relatief 

afgeschermd van het grotere systeem; de selectieomgeving. Men opereert in zijn eigen 

afgeschermde arena en houdt externe groepen en belangen nog op afstand. 

Innovatiewetenschappers hebben diverse benaderingen ontwikkeld om vanuit de niche te 

anticiperen op de volgende stap: de introductie in een andere context, bijvoorbeeld door het 

ontwikkelen van verschillende mogelijke scenario’s, het verdiepen en verbreden van sociale 

netwerken en het stimuleren van allerlei leerprocessen.  

 

De tweede institutionele ‘laag’ bestaat uit regimes: stelsels van veelvoorkomende manieren van 

denken (bij voorbeeld, ‘innovatie kan de zorg betaalbaar houden’), doen en organiseren (bij 

voorbeeld, de stapsgewijze introductie van een innovatie). Regimes beïnvloeden innovaties via 
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geschreven en ongeschreven regels (zoals maatschappelijke normen, organisatiestructuren, 

standaardpraktijken en -technologieën). Innovaties breken meestal moeilijk vanuit een niche 

door naar een regime omdat een regime stug en gestabiliseerd is, verstrengeld met gevestigde 

belangen van verschillende partijen.  

 

De derde institutionele laag bij een innovatie wordt wel het socio-technisch landschap genoemd. 

In tegenstelling tot de niche en het regime staat het bredere bestel of het landschap buiten de 

directe invloed van actoren. Voorbeelden zijn de grondwet, Europese regelgeving, 

bevolkingsopbouw, de economische structuur, diepgewortelde culturele patronen, macro-

politieke ontwikkelingen, et cetera. Het socio-technisch landschap maakt innoveren vaak 

bijzonder lastig. Veranderingen binnen deze laag zijn mogelijk, maar duren meestal decennia.  

 

Binnen het hierboven geschetste drielagenperspectief komen innovaties tot stand door interacties 

tussen de verschillende lagen. Zo kunnen innovaties in een niche momentum krijgen; 

veranderingen in het landschap kunnen druk op een regime zetten en destabilisering van een 

regime kan een kans betekenen voor een innovatie uit een niche. Innovaties ontstaan dus niet 

alleen in een niche, maar vooral door processen in verschillende lagen op elkaar af te stemmen 

en te koppelen. Opschaling ontstaat als er koppelingen gemaakt worden tussen de processen in 

regimes en het socio-technische landschap. Zo zorgt vergrijzing en een economische crisis 

bijvoorbeeld voor druk op het zorgstelsel, waardoor regels worden aangepast en nieuwe 

manieren van werken kunnen doorbreken. 

 

Wanneer innovatie wordt beschouwd als een collectief proces dat plaatsvindt in een institutionele 

context van bestaande structuren en ontwikkelingen, dan wordt duidelijk dat innovatie niet 

eenvoudig is te sturen. Afhankelijk van de positie van de actor, bijvoorbeeld de verzekeraar of de 

behandelaar, zijn er wel mogelijkheden om bijvoorbeeld structuren te beïnvloeden. Een gewenste 

innovatie kan beschermd worden in de niche en geleidelijk aan de selectieomgeving, een regime, 

bloot gesteld worden.  

 

Bovenstaande inzichten laten zien hoeveel werk er nodig is om een innovatie op te schalen, 

waarom men rekening moet houden met de ‘translatie’ van een innovatie en waarom het zelfs 

dan alsnog mis kan gaan. Bij het implementeren van één actieplan of richtlijn moet telkens 

opnieuw worden afgestemd op een lokale situatie, met als mogelijk gevolg dat duizenden 

gezondheidswerkers hun praktijken moeten aanpassen. Dat biedt inzicht in de institutionele 

belemmeringen die bij de verspreiding van innovaties kunnen optreden.  

 

3.3.2 Context van een innovatie: een voorbeeld 
Met behulp van de lagen niche/proeftuin, regime en socio-technisch landschap kan de 

disseminatie en stadia van innovatie geanalyseerd worden. Een voorbeeld van een innovatie in 
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een niche is de ontwikkeling van nanomotortjes in medicijnen, zoals in een antibioticum. Aan de 

Universiteit van Groningen worden schakelaartjes in een medicijn geplaatst die alleen in reactie 

op licht aangaan, zodat een lichaamsdeel heel precies behandeld kan worden. In het geval van 

antibiotica zou door de lokale werking resistentie kunnen worden tegengegaan. De ontwikkeling 

vindt plaats in een beschermde omgeving: een laboratorium. Wellicht zal in een later stadium 

vanuit het laboratorium de stap naar therapie toepassing gebruik (regime) gezet kunnen worden. 

 

Een voorbeeld van een innovatie over meerdere lagen is het experiment eerstelijns ketenzorg van 

GGZ Eindhoven. Sinds eind 2011 wordt in Eindhoven een pilot gehouden onder huisartsen, in 

samenwerking met eerstelijnspsychologen, de gespecialiseerde GGZ en een aantal 

zorgverzekeraars. Het doel van dit experiment is patiënten met GGZ-problematiek middels de 

huisarts en met behulp van een praktijkondersteuner hulpvraaggericht te behandelen. De patiënt 

kan makkelijk, zo dichtbij mogelijk, met minimale wachttijden en zonder eigen bijdrage 

gebruikmaken van eerstelijns GGZ. Daarnaast is het de bedoeling om de gespecialiseerde GGZ 

te ontlasten door meer patiënten in de eerste lijn al dan niet in samenwerking met een 

eerstelijnspsycholoog te behandelen. De niche of proeftuin is in dit geval de beperkte groep van 

huisartsen, psychologen, psychiaters en zorgverzekeraars. Binnen regime laag ofwel de uitrol 

binnen de zorg praktijken, moet rekening gehouden worden met gewoontes, procedures, 

organisatiestructuren et cetera.  

 

In dit geval vereist de nauwe samenwerking tussen nichepartijen aandacht voor intensieve 

communicatie. Zo heeft de patiënt één casemanager (de praktijkondersteuner), die de regie heeft, 

in plaats van dat er meerdere onafhankelijk werkende zorgverleners zijn. De zorgverleners 

werken met een (nieuw) digitaal ketenondersteuningssysteem. Daarmee rapporteert de 

praktijkondersteuner en communiceert hij met andere zorgverleners. Daarnaast bestaan er 

nieuwe vastgelegde procedures en overlegmomenten. Het socio-technisch landschap is 

vooralsnog minder relevant omdat het experiment lokaal plaatsvindt. Bij eventuele opschaling 

zal het een grotere rol gaan spelen. 

 

3.4 Woordenstrijd als onderdeel van het innovatieproces 
De ontwikkeling en de verspreiding van innovaties is een grillig proces van vallen en opstaan. 

Om de dynamiek van innovatie te begrijpen wordt in deze paragraaf ingezoomd op de ziens- en 

handelwijzen van de verschillende partijen die bij een innovatie zijn betrokken. Het sociale spel 

rondom en de politieke strijd over innovaties zijn inherent aan het proces van innovatie. Een 

innovatie is nooit alleen een product, maar altijd ook een idee waar mensen voor of tegen 

strijden. Een innovatie is een toekomstdroom of juist een doembeeld voor betrokken actoren, die 

voor- of tegenstanders worden van de ontwikkeling en de verspreiding van een innovatie. Tot 

een innovatieproces behoort altijd een woordenstrijd: een soort toneelstuk, twistgesprek of 
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belangenstrijd waarbinnen de gemoederen soms hoog oplopen. In die onderhandeling presenteert 

de een innovatie als de ultieme oplossing, de ander juist als een probleem. 

 

De metafoor van een innovatie als een onderhandeling benadrukt de machtsrelaties en de 

cultuurverschillen tussen betrokken actoren en hun emoties, belangen, rollen en identiteiten. Een 

innovatie als het actieplan COPD kan aansluiten bij gevoelde behoeften, bestaande culturen en 

gevestigde belangen en zich razendsnel verspreiden of spaak lopen omdat bijvoorbeeld 

zorgprofessionals vastzitten in oude gewoonten, verzekeraars er geen heil in zien of 

ziekenhuizen inkomsten mislopen. Bezien vanuit de normatieve, rationele en politieke visie van 

individuele actoren is hun ziens- en handelwijze vaak volkomen logisch. Maar bij gebrek aan 

gedeelde belangen en overeenstemming over wat goede en gepaste zorg is, botsen de 

afzonderlijke logica’s, ook al presenteren de verschillende partijen hun eigen visie als een 

verbetering van de zorg voor iedereen. 

 

De metafoor van de innovatie als onderhandeling schept afstand en maakt een analyse mogelijk 

van het sociale proces. Een dergelijke analyse staat niet boven de partijen en biedt dus ook geen 

visie op wat het beste is voor iedereen. In plaats daarvan draagt ze ertoe bij de visies en 

onderliggende logica’s van de verschillende partijen te doorgronden en hun onderlinge belangen- 

en woordenstrijd te begrijpen. Door bijvoorbeeld de zienswijzen van verschillende betrokken 

partijen bij de invoering van het COPD-actieplan te analyseren wordt helder wat de verschillende 

zienswijzen zijn, welke belangen er op het spel staan, waar de innovatie potentieel averij op kan 

lopen, welk verhaal elke partij vertelt over het succes/falen van een innovatie en waarom, et 

cetera. 

 

Voor een deel bestaat een innovatie in de vele, vaak tegenstrijdige verhalen die betrokkenen 

erover vertellen. Neem het verhaal dat voorstanders vertellen om een innovatie te verkopen. Om 

middelen voor de verdere ontwikkeling en verspreiding van een innovatie te mobiliseren, 

proberen ze een of ander probleem uit te vergroten en de innovatie als oplossing te presenteren. 

Zo benadrukken ze bijvoorbeeld de aanzienlijke gezondheidsschade die optreedt bij een acute 

longaanval en de enorme kosten die dat met zich meebrengt. Na het probleem te hebben 

‘gepromoot’ en beloften te hebben gedaan, presenteren ze hun innovatie als zogenaamd 

‘verplicht passagepunt’: de route naar een oplossing en naar een betere wereld verloopt via ‘hun’ 

innovatie. Tegenstand passen zij in hun verhaal in door die af te doen als conservatief en als een 

angst die overwonnen moet worden. Elke tegenstander is een ‘achterblijver’ of een ‘dwarsligger’ 

en elke tegenslag is een uitdaging die de heldenrol van de verteller van dit verhaal als strijder 

voor de goede zaak kan vergroten. Nut, noodzaak en meerwaarde van de innovatie staan niet ter 

discussie.  
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Omgekeerd weten tegenstanders dit verhaal om te draaien door op hun beurt de innovatie en de 

innovator in een kwaad daglicht te plaatsen en hun eigen visie te presenteren als ingegeven door 

gezond verstand of principiële bezwaren. Zij zien zichzelf bijvoorbeeld als nietsvermoedende 

buitenstaanders die overvallen worden door een innovatie die ze ervaren als een ongewenste 

indringer die de boel overhoop komt halen.  

 

Een dergelijke analyse van de manier waarop de verschillende betrokken partijen hun zaak 

verdedigen geeft inzicht in de sociale en culturele dynamiek van innovatieprocessen. Daarnaast 

biedt zij de mogelijkheid om te reflecteren op de logica en de wenselijkheid van innovaties. 

 

 I Kanonskogel 2 Configuratie 3 Onderhandeling 

Innovatie Concreet product (een medicijn, 
protocol of technologie) dat 
verbetering of besparing belooft 

Samenstel van ideeën, kennis, 
artefacten en actoren dat 
voortdurend aangepast moet 
worden en vernieuwing tot stand 
brengt 

Een subjectieve constructie: een 
idee, belofte, droom, 
nachtmerrie etc. van betrokken 
actoren  

Innovatie-
proces 

Stapsgewijs verloop 
(ontwikkelingsfase, testfase, etc.) 
met duidelijk begin- en eindpunt 

Translatie of omzetting en 
verschuiving van allerlei 
elementen naar andere 
contexten 

Een voortdurende 
onderhandeling tussen voor- en 
tegenstanders van een 
‘innovatie’ 

Innovator Concreet persoon: een sturende 
en stuwende actor of ‘enactor’ 

Actor-in-een-netwerk die slechts 
kan sturen binnen bepaalde 
condities 

Zelfbenoemde held die 
tegenstand en tegenslagen 
overwint 

Innovatie-
narratief 

Episch narratief met held die 
tegenstand en tegenslagen 
overwint en goed(kop)e zorg 
realiseert 

Realistisch narratief waarin 
innovatie een complex 
omzettingsproces is met vele 
voetangels en klemmen 

Dramaturgisch narratief met 
innovatie als een toneelstuk, een 
onderhandeling tussen actoren 

 

Tabel 1. Overzicht van de kenmerken van de drie perspectieven op innovatie  

 
3.5 Innovatie en ‘postalgie’  
Een kanttekening, tot slot. In de praktijk zien afnemers dat een innovatie lang niet altijd leidt tot 

verbeteringen van geleverde diensten of producten.
10

 Dat leidt tot de vraag voor wie en waarom 

‘we’ innoveren. Wie heeft er voordeel van een innovatie en wiens probleem lost een innovatie 

op
11

 en dient deze oplossing wel publieke doelen?
12

 Ook in wetenschappelijke literatuur over 

                                                 
10

 Hartley, J. (2005) ’Innovation in governance and public services: Past and present.’ Public money and 

management 25.1, pp. 27-34. 
11

 Nisbet, R. I., & Collins, J. M. (1978). ‘Barriers and resistance to innovation.’ Australian Journal of Teacher 

Education, 3 (1), p. 1. 
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innovatie is niet altijd duidelijk wat het doel of object van innovatie is. Het draait daarin primair 

om het proces van innovatie en niet zozeer om de uitkomst. Toch worden innovaties doorgaans 

met veel tromgeroffel en grote beloften gebracht. Juist hierin schuilt een potentiële institutionele 

belemmering.  

Hoewel er in de zorgwereld geregeld gezonde tegengeluiden te horen zijn,
13

 lijkt innoveren soms 

een doel op zich te worden: innovatie is inherent ‘goed’, innovatie ‘moet’. De handelaren in 

innovatie weten hun waar goed te verkopen. Met name in de publieke sector heeft het idee 

postgevat dat organisaties een deel van hun legitimiteit ontlenen aan constante innovatie, waarbij 

innoveren als essentieel wordt gezien voor het functioneren en het voortbestaan van de 

organisatie.
14

 De positieve aspecten die over het algemeen aan innovatie worden toegeschreven, 

maken dat ‘exnovatie’ (een vertaling van exnovation), de beslissing om de stekker uit een 

innovatie te trekken,
15

 geen optie is. Vreemd genoeg volgen op een mislukking vaak vele nieuwe 

innovatie-impulsen.
16

 Omdat men zich bij Lego bewust werd van deze eenzijdige drang tot 

vernieuwing, heeft het bedrijf een einde gemaakt aan het innoveren ‘omdat het kan’; ofwel 

innoveren om het innoveren. In plaats van nieuwe componenten toe te voegen, kiest het voor het 

(op zich innovatieve) streven om meer mogelijk te maken met wat er al aan Lego-componenten 

is. ‘Innoveer met mate’ is de eerste van zeven bouwstenen achter het hernieuwde succes van 

Lego in de afgelopen tien jaar.
17

  

 

Het streven naar innovatie, vernieuwing en verandering impliceert dat ‘dingen anders moeten’.
18

 

Impliciet geeft het blijk van onvrede met de status-quo, die blijkbaar niet voldoet of niet goed 

genoeg is. Innovatie impliceert een breuk met verleden en heden. Deze hang naar verandering en 

verlangen naar later is ‘postalgie’; de toekomstgerichte tegenhanger van nostalgie.
19

 Waar een 

nostalgicus vanuit onvrede met het heden verlangt naar een terugkeer naar het verleden, hunkert 

een postalgicus naar vernieuwing en vooruitgang en koestert hij de belofte van een gouden 

toekomst. Postalgie is de motor van innovatie, maar die motor wordt soms wat hoog opgestookt. 

                                                                                                                                                             
12
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Door een rotsvast geloof in nut en noodzaak van de eigen innovatie kan een blinde vlek ontstaan 

voor de complexiteit van het innovatieproces, het belang van inbedding in bestaande structuren 

en het optreden van onbedoelde effecten, zoals onverwachte kostenstijgingen. 

4 Institutionele dilemma’s en onderzoeksvragen 
Wat zijn de institutionele dilemma’s en belemmeringen bij innovatie in de zorg? Het gaat bij 

institutionele problematiek om complexe kwesties waarvoor geen eenvoudige oplossing is te 

vinden. In algemene zin zijn enkele terugkerende institutionele problemen te onderscheiden die 

als uitgangspunt kunnen dienen voor toespitsing van de onderzoeksvragen. 

 

4.1 Onbedoelde gevolgen 
Elke innovatie kan bedoelde maar ook onvoorziene, onbedoelde en ongewenste gevolgen hebben, 

bijvoorbeeld wanneer een kostenbesparende innovatie als het overhevelen van zorg naar de 

eerste lijn leidt tot kostenverhogende ‘opvulzorg’ in de tweede lijn. Een cruciale vraag bij de 

organisatie van de zorg is hoe hiermee om te gaan, voor en na een innovatie. Mogelijke vragen 

voor onderzoek zijn: Welke institutionele voorwaarden zijn noodzakelijk om zorg van de ene 

naar de andere lijn over te hevelen? Zijn er voorbeelden van succesvolle overhevelingen te 

vinden en welke institutionele condities liggen hieraan ten grondslag? Welke onbedoelde 

effecten treden op bij de opschaling of de implementatie van een innovatie? 

 

4.2 Woorden- en belangenstrijd 
Hoe elke oplossing voor een probleem steevast een nieuw probleem creëert blijkt ook bij 

samenwerkingsproblematiek. De zorg is georganiseerd op basis van een opdeling in taken, 

specialismen en geldstromen. Dit heeft een onbedoeld effect: verkokering. Stuur je echter 

eenzijdig op ontkokering en integratie, dan kom je al snel uit op de vraag wie verantwoordelijk is 

voor wat. Bij de implementatie of de opschaling van een innovatie wordt dit dilemma van 

integratie versus differentiatie versterkt omdat een innovatie de bestaande verdeling van taken en 

verantwoordelijkheden op de schop neemt. Welke partijen hebben voordelen of nadelen bij een 

implementatie of opschaling? Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering? Wie draagt de 

financiering? Aan welke belangen wordt institutioneel voorrang gegeven? Komt dit ten goede 

aan de verbetering van de zorg? Wat zijn de zienswijzen van verschillende betrokken partijen 

hierop en hoe komen zorgaanbieders, verzekeraar en patiënten op één lijn?  

 

4.3 Vernieuwingsdrang en behoudzucht 
Een derde dilemma in de zorg is dat van verandering versus stabiliteit. Enerzijds lopen 

innovaties vaak stuk op afgesproken regels en procedures, gevestigde belangen, ingesleten 
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gewoonten en vastgeroeste denkwijzen, oftewel institutionele inertie. Zo worden innovaties 

waarvan bekend is dat ze leiden tot beter betaalbare, beter toegankelijke zorg van hogere 

kwaliteit niet gefinancierd of geïmplementeerd omdat zij niet passen bij bestaande regelgeving of 

niet aantrekkelijk of aannemelijk zijn voor een van de partijen in de zorg. Denk bijvoorbeeld aan 

de behandeling van lage rugpijn en vroegdiagnostiek van depressie of de overheveling van laag 

complexe zorg van de tweede naar de eerste lijn. Het omgekeerde van institutionele inertie geldt 

echter ook: vaak verliezen oude werkwijzen in rap tempo hun legitimiteit zodra nieuwe modes 

opkomen en als een institutionele lawine tot regel, norm of model worden gemaakt (denk aan 

Buurtzorg als hedendaags organisatie-ideaal). Het is dan niet het nieuwe (een innovatie) dat 

stukloopt op het oude (de dwang van de status-quo), maar de vernieuwing die zelf dwingend 

wordt opgelegd en over oude verworvenheden in de sector heen rolt. Dit roept vragen op voor 

onderzoek: waar lopen innovaties bij pogingen tot opschaling of implementatie vast in 

institutionele inertie van bestaande regimes? Waar zetten innovaties bestaande regimes op losse 

schroeven en wordt ‘exnovatie’ een aantrekkelijke optie? 

 

4.4 Botsing systeem- en leefwereldlogica 
Vanwege de complexiteit van de zorgsector is een stelsel opgetuigd dat geldstromen, 

patiëntstromen, en zorginhoud vastlegt en stroomlijnt. Sommige betrokkenen ervaren dit systeem 

als vervreemdend, ondoorzichtig en onbegrijpelijk; een ongewenste indringer in hun leefwereld 

als manager, professional of patiënt. Tegelijk gebruiken deze actoren de kolonisering van hun 

leefwereld door het systeem als argument om datzelfde systeem te cultiveren (ingang te vinden 

voor hun professionele of private normen en zogenaamde ‘zachte’ waarden). Kleine spelers 

pogen op deze manier hun eigen leefwereld te verdedigen tegen de regulerende werking van het 

grotere systeem waarbij sommige lokale initiatieven met succes het systeem weten te veranderen 

(Buurtzorg is opnieuw een voorbeeld). Welke rol spelen innovaties in de dynamiek van botsende 

systeem- en leefwereldlogica’s? Zijn innovaties een instrument bij de kolonisering van de 

leefwereld of de cultivering van het systeem (of het verzet hiertegen)? Hoe is in het 

innovatiebeleid (dat innovatie doorgaans voorstelt als een lineair proces van ontwerpen en 

opschalen en dus uitgaat van systeemlogica) op voorhand rekening te houden met 

leefwereldlogica? 

 


