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SAMENVATTING   
1) Hoe draagt het doelmatigheidsinitiatief bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg op 
afdelings- en/of instellingsniveau? 
Niet evidence based medicine  belangrijk voor de vakgroep gynaecologie 
Inefficiënte poli, patiënten moeten (te) vaak op de poli komen  belang voor de patiënt 
Poli kan kosteneffectiever  belang voor het ziekenhuis 

2) Hoe worden de algemene competenties (o.a. management, organisatie, samenwerken, 
communicatie, professionaliteit, maatschappelijk handelen) op de werkvloer getraind door het 
opzetten en uitvoeren van het doelmatigheidsinitiatief? 
Goede organisatie en management zijn nodig voor het opzetten van een nieuw protocol  
Communicatie is het belangrijkste middel om iedereen op de hoogte te brengen van de 
veranderingen 
Preferentie van de patiëntenvereniging wordt meegenomen om professionaliteit en maatschappelijk 
handelen te waarborgen 

3) Hoe kan het doelmatigheidsinitiatief geborgd worden op de afdelingen en/of binnen de instelling? 
Urgentie benadrukken van de evidence over het medisch handelen 
Communicatie: herhalen van punten uit het nieuwe protocol 
Quick wins: tijdwinst, open plekken op de polikliniek 
Regionaal protocol uitdragen 
Evaluatie na 3 en 6 maanden en zo nodig bijstellen plan 

Instelling:  MUMC+, afdeling Gynaecologie: pijler voortplantingsgeneeskunde 

Probleem-
stelling: 

Het oriënterend fertiliteitsonderzoek omvat een protocol waarbij gekeken wordt waar 
het probleem ligt als een koppel met kinderwens na 1 jaar nog niet zwanger is.  
Dit protocol is niet geheel evidence based meer. Zo wordt er standaard nog een 
postcoïtum test gedaan waarbij gekeken wordt of er levende spermatozoa aanwezig zijn 
in het slijm van de cervix. Dit is belastend voor de patiënt en uit de literatuur discutabel 
of dit een noodzakelijk onderzoek is, mede omdat het zeer foutgevoelig is door moment 
van timing. 
Daarnaast worden alle patiënten meerdere malen echoscopisch onderzocht om de 
menstruele cyclus te analyseren. Echter bij een regelmatige cyclus is er hoe dan ook 
sprake van een ovulatoire cyclus, waardoor echoscopisch bewijs niet nodig is. 
Door meer evidence based te werken blijkt dat er niet zoveel diagnostiek nodig is als 
momenteel wordt verricht en hoeven patiënten minder vaak op de poli te komen. 

Doel van het 
initiatief:  

De poli voortplantingsgeneeskunde kan doelmatiger en meer evidence based ingericht 
worden door het OFO (oriënterend fertiliteitsonderzoek) aan te passen. 

Plan van 
aanpak: 

Stakeholders 
1. Patiënten:    -Vrouw niet onnodig op poli voor echo en postcoïtum test 
                            - Man niet meer onnodig lichamelijk onderzoek (alleen   
                               semenanalyse genoeg) 
2. Arts:              - Evidence based medicine 
                            - Tijd ‘over’ voor andere patiënten of taken 
3. Ziekenhuis: - Poli kosteneffectiever (doelmatiger) ingericht 
Veranderplan 
1. Mening patiëntenvereniging Freya  mei 2015 
2. Opstellen nieuw OFO protocol (evidence based)  juli 2015 
3. Goedkeuring van het nieuwe protocol door alle stafleden van de pijler 

voortplantingsgeneeskunde in het MUMC+  augustus 2015 
4. Patiënten informatie folder aanpassen  augustus/september 2015 
5. Coassistenten onderwijs aanpassen  augustus/september 2015 
6. Urgentiebesef en presentatie van het nieuwe protocol  augustus 2015 
7. Nieuw protocol mailen naar alle stafleden en AIOS  september 2015 
8. Nieuw protocol in protocollenboek opnemen  september 2015 
9. Bij poli voorbesprekingen herhalen punten uit nieuwe OFO, zodat het onder de 



aandacht blijft  september t/m december 2015 
10. Nieuwe OFO protocol in regionaal bijeenkomst presenteren met evidence based 

ondersteuning  oktober 2015 

Beoogde 
resultaten: 

Meer evidence based medicine doordat de postcoïtum test wordt verlaten en er niet meer 
onnodig echoscopisch onderzoek wordt verricht zonder onderbouwing. 
Meer patiënttevredenheid door minder polibezoek en geen onnodig en/of belastend 
lichamelijk onderzoek meer. 
Meer plekken op poli creëren voor nieuwe patiënten of tijd voor andere taken. 
Doelmatiger werken. 

Behaalde 
resultaten: 

Vanaf 1 september 2015 zullen we het nieuwe protocol oppakken en hiernaar handelen. 

 
Een greep uit de praktijk laat zien dat gemiddeld per week 25% van alle consulten als 
‘onnodig’ wordt geclassificeerd en hierdoor meer plek zal worden gecreëerd.  

Borging: Omdat dit initiatief alleen het OFO protocol voor de voortplantingsgeneeskunde omvat, 
is het niet generaliseerbaar naar andere afdelingen.  
Wel zullen we onze resultaten en het nieuwe protocol bespreken in de regionale 
bijeenkomst, waardoor dit protocol waarschijnlijk overgenomen zal worden door de 
ziekenhuizen in de regio. 
Tevens wordt er vanuit Nederland gewerkt aan een nieuw landelijk OFO. Hierbij zullen 
onze resultaten van belang zijn.  

Evaluatie: We zullen na 3 en na 6 maanden evalueren wat de ‘winst’ is  t.a.v. meer plekken op de 
poli, de werkbaarheid in de praktijk en de tevredenheid van arts en poli personeel.  
De poliafspraken zullen geteld worden en vergeleken met de afspraken voorheen. 
Tevens zullen de betrokken gynaecologen en AIOS bespreken hoe het nieuwe protocol 
in de praktijk ervaren wordt en of bij een bepaalde patiëntengroep geen diagnostiek 
gemist wordt. 
De tevredenheid van de patiënten hebben we vooraf niet gemeten, dus deze zouden we 
alleen achteraf kunnen bepalen. 

Rol AIOS:  Ik heb het OFO naar aanleiding van de literatuur evidence based aangepast. Dit OFO is 
uitgeschreven en visueel gemaakt met een stroomdiagram. De supervisoren van de 
voortplantingsgeneeskunde hebben dit protocol goedgekeurd. Tevens heb ik met de 
patiëntenvereniging Freya contact gehad over patiënttevredenheid in het OFO.  De 
patiënten prefereren een kennismakingsgesprek en daarna het aanvullend onderzoek 
boven een ‘one-step’ clinic.  
Om het protocol inzichtelijk te maken heb ik een uitgebreide presentatie gemaakt met 
hierin de huidige en nieuwe aanbevelingen van het vereenvoudigd OFO protocol met 
wetenschappelijke ondersteuning. 
Het nieuwe protocol komt in Odin en iedereen is via de email op de hoogte gebracht van 
het nieuwe protocol. Daarnaast is de patiënten informatie folder aangepast. 
Uiteindelijk zal ik een leidende rol hebben in de evaluatie en het nieuwe plan 
presenteren op de regiobijeenkomst van de voortplantingsgeneeskunde. 

Begeleiding 
AIOS: 

De supervisor heeft  meegedacht over het nieuwe OFO en het nieuwe protocol 
goedgekeurd. De supervisor zal het co-assistenten onderwijs aanpassen en geeft ruimte 
om het nieuwe protocol regionaal te bespreken. 



 


