
Zorgverleners willen graag goede zorg leveren. Maar wat is goede zorg? En hoe 

goed is goed? Richtlijnen en protocollen moeten de zorgverleners helpen zo ver-

antwoord mogelijk te werken. In de zorg gaat het om mensen met hun individuele 

wensen en behoeften, terwijl richtlijnen en protocollen juist standaardiseren. Dit 

leidt soms tot dilemma’s bij professionals. Moeten zij de protocollen volgen of 

geeft een wens van een patiënt de doorslag?

 De regels van het spel  
 Omgaan met richtlijnen en protocollen 
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Richtlijnen en protocollen zijn bedoeld om alle 

zorgverleners bepaalde handelingen op dezelfde 

manier te laten uitvoeren, om zo de kwaliteit van 

de zorg te vergroten en de kans op fouten te 

verkleinen. Geven richtlijnen aan wat gedaan moet 

worden, protocollen beschrijven vooral hoe dat 

gedaan moet worden. Beide zijn hulpmiddelen om 

tot kwalitatief goede en verantwoorde zorg te ko-

men. Maar mag een professional daarvan afwijken 

door bijvoorbeeld de dosis insuline verhogen op de 

verjaardag van een patiënt, zodat die een stuk taart 

kan eten zonder last te krijgen van een verhoogde 

glucosespiegel? En vormen richtlijnen niet soms 

ook een obstakel? Bijvoorbeeld voor die patiënt in 

een GGZ-instelling die verblijft in een voormalige 

isoleercel met uitsluitend een raam helemaal boven 

in de kamer. Ventilatie is mogelijk, waarmee de 

kamer voldoet aan de richtlijnen, maar naar buiten 

kijken is niet mogelijk. Omdat een voorschrift over 

het uitzicht ontbreekt, heeft deze patiënt geen recht 

op een andere kamer. Deze situatie is uiteraard wel 

onwenselijk en komt de gemoedstoestand van de 

patiënt zeker niet ten goede. 

Sommige voorschriften zitten de zorgverleners en 

patiënten in de weg, omdat die een wat regelzuch-

tig karakter vertonen. Zo kan een regel voorschrij-

ven dat iemand uit de omgeving van de patiënt  

betrokken wordt bij de behandeling, terwijl de 

patiënt in kwestie daar absoluut geen behoefte 

aan heeft. Wat voor de een goed is, hoeft dat voor 

de ander niet noodzakelijk ook te zijn. Specifieke 

wensen en behoeften van de patiënt kunnen de 

professional er toe aanzetten te zoeken naar ruimte 

in de procedures. Zo hebben artsen in een revali-

datiecentra besloten niet op klompen te lopen – het 

hygiëneprotocol schrijft dat wel voor –, omdat hun 

patiënten met hersenletsel hierdoor overprikkeld 

raken. En verpleegkundigen gingen een patiënt 

handmatig tillen – wat ingaat tegen de arbo-richtlij-

nen –, omdat de tillift te veel angst en stress opriep 

bij de patiënt. Professionals zouden zich regelmatig 

moeten afvragen wat het doel is van een proto-

col of richtlijn en of die standaard daadwerkelijk 

bijdraagt aan het welzijn van een patiënt.
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Waarborgen van zorgkwaliteit

Van bepaalde richtlijnen mag de zorgverlener niet 

afwijken, omdat anders de veiligheid van de patiënt 

in het geding komt of de medische situatie van 

de patiënt dat niet toelaat. Dat geldt bijvoorbeeld 

voor klinische richtlijnen; gedragslijnen die binnen 

een medische beroepsgroep worden vastgesteld. 

Het doel van een dergelijke richtlijn is artsen en 

verpleegkundigen keuzes te besparen in specifieke 

situaties. 

Procedures blindelings volgen kan echter ook 

riskant zijn. De angst voor consequenties voor wie 

van de regels afwijkt kan zorgverleners belemme-

ren. Zo werd een Georgische meisje met leukemie 

ons land uitgezet, omdat dit volgens de procedures 

moest gebeuren. 

Ondanks herhaaldelijk aandringen van de ouders 

en de artsen om bloedonderzoek te laten doen, 

werd daar geen gehoor aan gegeven; het meisje 

werd de noodzakelijke medische zorg onthouden. 

Vervolgens ging de discussie erover of de proce-

dures wel of niet goed waren nageleefd – maar dat 

zieke meisje, hoe ging het met haar? We moeten 

oppassen dat we de mens niet uit het oog ver-

liezen, uit angst de richtlijnen niet te volgen. Het 

is van belang dat zorgverleners altijd zelf blijven 

nadenken of procedures en richtlijnen passend zijn 

of aangepast moeten worden. Professionals zullen 

zich per situatie moeten afvragen welk doel de 

procedures en richtlijnen dienen en of ze dat ook 

doen. 

Spelregels

Als het zorgproces het spel is dan zijn de richtlijnen 

en protocollen de spelregels. De praktijk wijst uit 

dat ‘het spel’ (het zorgproces) niet alleen wordt 

bepaald door richtlijnen en protocollen, maar ook 

door de spelers: de hulpverleners en patiënten. 

Zij geven elke keer weer concreet invulling aan 

de regels. Elke voetbalwedstrijd, iedere muziek-

uitvoering, maar ook ieder zorgcontact is daarom 

uniek. Door concrete invulling en uitwerking van ‘de 

spelregels’, geven de hulpverlener en patiënt kleur 

aan ‘het spel’. Goede zorgkwaliteit is meer dan wat 

in protocollen en richtlijnen kan worden vastgelegd. 

Bij elk zorgcontact moet de professional zich afvra-

gen wat het welzijn van de patiënt ten goede komt. 

Met andere woorden: wat is nodig om deze patiënt 

op dit moment goede zorg te leveren? 

Goede zorgkwaliteit is meer dan wat in  

protocollen kan worden vastgelegd


