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Netwerken maken het mogelijk om nieuwe ont-
wikkelingen in de zorg te implementeren, zoals 
de verschuiving van aandacht voor ziekte en zorg 
naar gezondheid en gedrag. [7]

In Tilburg heeft 3% van de inwoners chronische 
gewrichtsontstekingen, in Breda 4%. [8] 
Bovenstaande gegevens vormden in 2010 de aan-
leiding om een reumanetwerk in Midden-Brabant 
en in Breda te ontwikkelen. Het doel in beide 
regio’s was om een transparante samenwerking 
te ontwikkelen tussen het plaatselijke ziekenhuis, 
de lokale reumapatiëntenvereniging (RPV) en 
geschoolde reumafysiotherapeuten in de eerste 
lijn en aanbieders van aangepaste sporten. Beide 
netwerken maakten deel uit van het landelijke 
project ‘Verspreiden Reumanetwerken NL’ van 
het Academisch Netwerk Eerstelijns Fysiotherapie 
(ACNEF). Het doel van dit landelijke project was 
om zoveel mogelijk gedegen reumanetwerken te 
implementeren in Nederland.
De netwerken hadden een zelfde design (figuur 1) 
en zijn op gelijke wijze ontwikkeld door dezelfde 
projectleider (de auteur) volgens de methode 
van Grol en Wensing [9] en het stappenplan van 
Muijen-Drop. [10] De samenstelling van de werk-
groepen van beide netwerken was vergelijkbaar, 
in elke werkgroep participeerden een verpleeg-
kundig reumaconsulent, een tweedelijnsfysiothe-
rapeut, twee of drie eerstelijnsfysiotherapeuten en 
twee bestuursleden van de lokale RPV. Na twee 
jaar is het netwerk in Midden-Brabant succesvol 
geïmplementeerd, in Breda echter niet. 
De doelstelling van het huidige project is om op 
systematische wijze een vergelijking te maken 
tussen diverse eigenschappen van twee reumanet-
werken in de regio Midden-Brabant (netwerk A) 
en in de regio Breda (netwerk B) en deze eigen-
schappen te vergelijken met de succes- en faalfac-
toren van zorgnetwerken, die genoemd worden in 
de literatuur.

methode 

De methode van het project is tweeledig. Eerst 
is een literatuurstudie gedaan naar de succes- en 
faalfactoren van zorgnetwerken. Daarna is deze 
lijst met factoren vergeleken met de eigenschap-

Succes- en faalfactoren van een 

 reumanetwerk  

Wat werkt wel, wat werkt niet?

H.	Muijen-Drop

Figuur 1. Schematische weergave van werkwijze van Reumanetwerk
Midden-Brabant (A) en Reumanetwerk Breda (B).

inleiding

In Nederland is 1% van de bevolking bekend met reumatoïde 
artritis, [1] 0,9% met M. Bechterew [2] en 0,1% met artritis 
psoriatica. [3] De zorg voor mensen met reumatische aan-
doeningen is complex; zij worden doorgaans omringd door 
verschillende zorgverleners. [4] In de zorg voor reumapati-
enten heerst een eilandcultuur. [5] Onderzoek wijst uit dat de 
interdisciplinaire communicatie moeizaam verloopt. Zorgver-
leners geven aan weinig tijd voor overleg te hebben waardoor 
de totale behandeling gefragmenteerd verloopt. [5] 
De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg heeft een advies 
aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ge-
geven over de zorg in 2020. [6] Het streven is dat medisch-
specialistische zorg plaatsvindt in netwerken van kennis en 
kunde. In deze netwerken realiseren samenwerkende voorzie-
ningen zorg die continu en integraal is.
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pen van beide netwerken. De methode is schema-
tisch weergegeven (figuur 2).

literatuurstudie

In de database PubMed is gezocht naar artikelen 
over factoren die een gunstige invloed zouden 
hebben op de ontwikkeling van een zorgnetwerk, 
de zogenoemde succesfactoren, en over factoren 
die de ontwikkeling van een zorgnetwerk zouden 
kunnen belemmeren, de faalfactoren. Er is naar 
deze informatie gezocht met de zoektermen 
‘Communication Barriers’ AND ‘Delivery of 
Health Care, Integrated’ en ‘Delivery of Health 
Care, Integrated’ AND ‘Cooperative Behavior’. 
Artikelen die ouder waren dan tien jaar zijn uit-
gesloten. De gevonden artikelen zijn aanvankelijk 
geselecteerd op titel, daarna na het lezen van het 
abstract en tenslotte na het lezen van het hele 
artikel.

opstellen lijst met eigensChappen van 

beide netwerken

De projectleider heeft de factoren, genoemd in de 
literatuur, vergeleken met de factoren die bij de ont-
wikkeling van beide netwerken een rol speelden. 
De beïnvloedende factoren van beide netwerken 
zijn verkregen uit enquêtes die voorafgaand aan 
en na afloop van het implementatieproces zijn 
ingevuld door de werkgroepleden van de netwerken 
en door ervaringen van de projectleider. [10] Het 
doel van deze enquêtes was om de houding van de 
werkgroepleden ten aanzien van de ontwikkeling 
van het netwerk objectief in kaart te brengen.
Door middel van tienpuntsschalen zijn de kennis 
van de werkwijze van het netwerk en de motivatie 
en betrokkenheid bij de opzet van het netwerk 
gemeten, en is er gevraagd naar de steun van 
directe collega’s en van de werkgroep bij de opzet 
van het reumanetwerk.
Tijdens een open interview, geleid door de pro-
jectleider, zijn de uitkomsten uit de enquêtes 
plenair besproken met de werkgroep. Tevens 
is plenair een lijst met bevorderende en belem-
merende factoren voor de ontwikkeling van het 
reumanetwerk opgesteld, en zijn doelen voor de 
implementatie geformuleerd, afspraken gemaakt 
en taken verdeeld. [10]
Ook de gegevens uit het open interview zijn met 
de topics uit de literatuur vergeleken.

resultaten

Literatuurstudie
In de literatuur zijn weinig artikelen beschikbaar 
die de beïnvloedende factoren van zorgnetwer-
ken beschrijven. Uit de eerste search kwamen 4 
treffers, waarvan 1 artikel bruikbaar was. Uit de 

tweede search kwamen 244 treffers, waarvan 10 
artikelen bruikbaar waren. De andere artikelen 
betroffen geen zorgnetwerken, of beschreven 
geen succes- of faalfactoren. Door middel van het 
sneeuwbaleffect zijn nog 6 relevante artikelen 
geselecteerd.

Lijst met eigenschappen van beide netwerken
Tijdens de implementatie van zowel 
Reumanetwerk A als Reumanetwerk B zijn door 
de werkgroepleden enquêtes ingevuld en zijn 
de uitkomsten besproken in een open interview. 
De eigenschappen van de werkgroepleden zijn 
weergegeven in tabel 1. Op basis van de enquêtes 
en het open interview heeft de projectleider een 
lijst opgesteld met eigenschappen van de beide 
netwerken. Deze lijst is weergegeven in tabel 2. 
De items van de lijst worden achtereenvolgens 
beschreven en vergeleken met uitkomsten uit de 
literatuur.

Onderzoek- en behandelprotocollen  
Grol, Wensing en Minkman benadrukken het 
belang van gedegen protocollen binnen een 
zorgnetwerk. [9,15] In beide reumanetwerken zijn 
deze aanwezig. 

Concurrentiegevoel  
Drie bronnen beschrijven het concurrentiegevoel 
bij deelnemers van een zorgnetwerk als faalfac-
tor. [9,14,16] Uit de open interviews en enquêtes 
blijken dat bij Reumanetwerk A geen sprake is 
van een concurrentiegevoel, bij Reumanetwerk 
B wel. Met name de eerstelijnsfysiotherapeuten 
van Reumanetwerk B geven aan bang te zijn dat 
als andere fysiotherapiepraktijken deelnemen aan 
het netwerk deze mogelijk reumapatiënten ‘weg-
kapen’. In Reumanetwerk A zien de praktijken 
elkaar meer als collega’s dan als concurrenten. Bij 
dilemma’s die betrekking hebben op onderlinge 
concurrentie gaat deze werkgroep telkens terug 

Literatuurstudie Pubmed
naar succes- en faalfactoren van zorgnetwerken 

Treffers: 248 artikelen  11 bruikbaar



Vergelijking van succes- en faalfactoren uit literatuur met eigen-
schappen van beide netwerken
- Op basis van enquêtes 
- Op basis van open interview


Opstellen discussie en conclusie aan de hand van 

de gevonden resultaten

Figuur 2. Schematische weergave van de methode van het huidige project.
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op de hoogte van hun rol binnen de implemen-
tatie en het netwerk. Binnen de werkgroep van 
Reumanetwerk B weet niet iedereen wat hij 
precies moet doen. Dit veroorzaakt verwarring en 
onvrede bij de werkgroepleden. 

Goede samenwerking  
Drie bronnen geven aan dat goede samenwerking 
een succesfactor is bij het ontwikkelen van zorg-
netwerken. [9,11,12] Uit de enquêtes voorafgaand 
aan de implementatie blijkt dat de samenwerking 
goed is tussen de verschillende partijen van 
Reumanetwerk A, maar dat de samenwerking bin-
nen Reumanetwerk B onvoldoende is (figuur 3).  

Goede communicatie  
Maar liefst vier bronnen benadrukken dat goede 
communicatie binnen het zorgnetwerk een suc-
cesfactor is. [5,9,14,16] De ervaring van de project-
leider was dat in Reumanetwerk A al snel com-
municatiemiddelen ontwikkeld waren. Zo konden 
de eerstelijnsfysiotherapeuten via de website van 
de afdeling reumatologie vragen stellen aan de 
reumatoloog. Deze zou binnen drie werkdagen 
reageren. Tevens waren verwijsformulieren voor 
de zorgverleners van het ziekenhuis aanwezig en 
zijn afspraken gemaakt over de verslaglegging. 
In Reumanetwerk B werden ook verwijsformulie-
ren door de reumatologen gebruikt en zijn afspra-

naar de basis: het patiëntenperspectief. Op deze 
manier worden problemen opgelost.

Doelgroepanalyse  
Grol en Wensing beschrijven dit begrip als ‘het 
analyseren van de context waarbinnen verande-
ring van routines plaatsvindt, van kenmerken ten 
aanzien van de doelgroep en van bevorderende 
en belemmerende factoren ten aanzien van de 
verandering’. [9] Minkman vindt deze analyse 
onmisbaar binnen een gedegen implementatie-
proces. [15]
Reumanetwerk A heeft de tijd genomen om 
grondig de standpunten van elk werkgroeplid 
te analyseren met betrekking tot het netwerk en 
heeft de belemmerende en bevorderende factoren 
in kaart gebracht. Reumanetwerk B heeft aanvan-
kelijk geen doelgroepanalyse uitgevoerd, omdat 
de werkgroep andere prioriteiten stelde, zoals het 
opstellen van allerlei formulieren. Pas later in het 
implementatieproces werden onder andere het 
grote concurrentiegevoel en het kleine draagvlak 
binnen de fysiotherapiepraktijken bekend.

Duidelijke taakverdeling  
Verschillende bronnen geven aan dat een duide-
lijke taakverdeling noodzakelijk is voor een goede 
implementatie van het netwerk. [9,11,15,16] 
De werkgroepleden van Reumanetwerk A zijn 

Tabel 1. Gegevens van de werkgroepleden van Reumanetwerk Midden-Brabant (A) en Reumanetwerk Breda (B). Van elk werk-
groeplid is het geslacht en de werkervaring vastgelegd. Van de fysiotherapeuten is genoteerd of zij werkzaam in de eerste of tweede 
lijn waren. Van de bestuursleden van de reumapatiëntenvereniging (RPV) is de duur van hun lidmaatschap van de RPV, de 
duur van hun bestuursfunctie bij de RPV en hun huidige functie bij de RPV vastgelegd. 

Reumanetwerk A
Fysiotherapeut Geslacht Werkervaring Werkzaam in de eerste of tweede lijn
1 Vrouw 3 jaar Eerste lijn 

2 Man 6 jaar Eerste lijn 

3 Man 21 jaar Eerste lijn 

Bestuurslid RPV Geslacht Lid RPV Bestuurslid RPV Huidige functie RPV
1 Vrouw 10 jaar 5,5 jaar Interim voorzitter

2 Man 19 jaar 5 jaar Bestuurslid

Reumaconsulent Geslacht Aantal jaren werkzaam in Elisabeth ziekenhuis Aantal jaren reumaconsulent
1 Vrouw 12,5 jaar 1,5 jaar

Reumanetwerk B
Fysiotherapeut Geslacht Werkervaring Werkzaam in de eerste of tweede lijn
1 Vrouw 2 jaar Eerste lijn 

2 Man 4 jaar Eerste lijn 

3 Man 35 jaar Tweede lijn 

Bestuurslid RPV Geslacht Lid RPV Bestuurslid RPV Huidige functie RPV
1 Vrouw 1 jaar 1 jaar Voorzitter

2 Vrouw 12 jaar 2 jaar Bestuurslid

Reumaconsulent Geslacht Aantal jaren werkzaam in Amphia ziekenhuis Aantal jaren reumaconsulent
1 Vrouw  15 jaar  15 jaar
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handelswijze op de hoogte en werken niet langs 
elkaar heen. Er worden bijvoorbeeld geen zelfde 
vragenlijsten twee keer ingevuld door verschil-
lende zorgverleners. 

Regelmatige vergaderingen  
Twee artikelen beschrijven dat regelmatige ont-
moeting tussen de partijen bevorderend werkt. 
[14,15] Door elkaar te zien wordt de samenwer-
king versterkt. In het implementatieplan van 
zowel Reumanetwerk A als B staat vastgelegd dat 
de werkgroep regelmatig vergadert, drie tot vier 
maal per jaar. 
 

ken gemaakt over de inhoud van de verslaglegging. 

Draagvlak binnen bedrijf  
Grol en Wensing geven aan dat het erg belang-
rijk is dat een deelnemer van een zorgproject 
gesteund wordt door zijn eigen organisatie. [9] 
Uit enquêtes van Reumanetwerk A bleek dat bin-
nen de RPV weinig draagvlak was voor de imple-
mentatie. Tijdens het open interview bleek een 
groot tekort aan bestuursleden binnen de RPV, 
waardoor het netwerk geen prioriteit had. Uit de 
enquêtes van Reumanetwerk B bleek dat de RPV 
met dezelfde problemen kampte. Daarbij kwam 
het feit dat binnen de eerstelijnsfysiotherapieprak-
tijken van Reumanetwerk B weinig draagvlak was 
voor netwerk. De werkgroepleden waren in loon-
dienst en konden zelf geen beslissingen nemen.  

Nadruk op patiëntenperspectief  
Twee artikelen gaven aan dat een succesvol zorg-
netwerk de nadruk legt op het patiëntenperspec-
tief. [14,15] Reumanetwerk A heeft expliciet in het 
implementatieplan vastgelegd wat de rol van de 
patiënt is binnen het netwerk. De ervaring van de 
projectleider is dat binnen Reumanetwerk B hier 
het zwaartepunt niet ligt. Deze werkgroep heeft 
de formulering van de patiëntrol overgenomen 
van Reumanetwerk A, zonder daar verder over te 
praten. Zij hielden zich vooral bezig met prakti-
sche zaken. 

Werkwijzen partijen zijn op elkaar afgestemd  
Twee bronnen geven aan dat het belangrijk is om 
de manier van werken van de partijen op elkaar 
af te stemmen. [13,16] In Reumanetwerk A en 
B is dit het geval. De partijen zijn van elkaars 

Tabel 2. Overzicht van factoren, genoemd in de literatuur, die de implementatie van netwerken kunnen beïn-
vloeden. Tevens is aangegeven of deze factoren van invloed waren op de implementatie van Reumanetwerk 
Midden-Brabant (A) en Reumanetwerk Breda (B). 

Topic Netwerk A Netwerk B

Aanwezigheid onderzoek- en behandelprotocollen [9,15] Ja Ja

Onderling concurrentiegevoel [9,14,16] Nee Ja

Uitgebreide doelgroepanalyse [9,15] Ja Nee

Duidelijke taakverdeling [9,11,15,16] Ja Nee

Goede samenwerking [9,11,12] Ja Nee

Goede communicatie [5,9,14,16] Ja Nee

Draagvlak binnen bedrijf [9] Ja Nee

Nadruk op patiëntenperspectief [14,15] Ja Nee

Werkwijzen partijen zijn op elkaar afgestemd [13,16] Ja Ja

Regelmatige vergaderingen [14,15] Ja Ja

Geldinvestering [9,14,16] Ja Nee

Figuur 3. Resultaten uit de enquêtes, ingevuld door de werkgroepleden 
van Reumanetwerk A en B, waarbij een cijfer (0-10) tijdens de imple-
mentatiefase gegeven werd aan de samenwerking tussen de reumapatiën-
tenvereniging (RPV), eerstelijns fysiotherapeuten (FT 1) en de verpleeg-
kundig reumaconsulent (VPK RC). 
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voren komt, is het opstellen van een duidelijke 
taakverdeling. [9,11,15,16] Uit het praktijkonder-
zoek blijkt dat beide netwerken een goede verde-
ling hebben, en dat iedereen hiervan op de hoogte 
is.
Samenwerking wordt ook als een belangrijke 
factor aangemerkt door de literatuur. [9,11,12] De 
Stampa merkt op dat dit een belangrijk aspect is, 
maar dat samenwerking pas goed tot stand komt 
bij voldoende doorstroom van patiënten tussen de 
samenwerkingspartners. [11] De ervaring van de 
projectleider is dat in zowel Reumanetwerk A als 
B de patiëntenstroom nog op gang moet komen. 
Het kost tijd voordat de medewerkers in de twee-
de lijn gewend zijn aan de nieuwe werkwijze. 
De factor communicatie wordt door veel bron-
nen geciteerd. [5,9,14,16] Pollard et al. geven aan 
dat gebrekkige communicatie wereldwijd een 
probleem is bij het ontwikkelen van een netwerk. 
[5] Daly noemt deze factor zelfs als belangrijkste 
beïnvloedende factor bij multidisciplinaire samen-
werking. [14] Hij waarschuwt ervoor dat alleen het 
gebruik van schriftelijke communicatiemiddelen 
zouden kunnen leiden tot eenzijdige communi-
catie. Hij adviseert om ook met elkaar in gesprek 
te gaan. Zo wordt de samenwerking binnen het 
team bevorderd.
Verschillende bronnen adviseren om een geldin-
vestering te doen binnen het netwerk. [9,14,16] 
Daly noemt dat financiële middelen gebruikt kun-
nen worden om scholingen te verzorgen. [14] Zo 
wordt de kennis binnen het netwerk verbeterd. 
Daarbij noemt Daly dat de onderlinge samenwer-
king mogelijk verbetert, doordat zorgverleners 
met elkaar de scholing volgen. 
Uit dit project blijkt dat het zinvol is om bij 
het ontwikkelen van een zorgnetwerk eerst een 
gedegen analyse uit te voeren voordat met de 
praktische zaken gestart kan worden. Een goede 
voorbereiding kost tijd, maar dit loont zich op de 
lange termijn.
Het uitgevoerde project heeft enkele tekortko-
mingen. De gegevens uit dit onderzoek zijn niet 
geheel generaliseerbaar, omdat slechts twee reu-
manetwerken zijn bestudeerd. Mogelijk moeten 
ook andersoortige netwerken vergeleken worden 
met de factoren uit de literatuur.
De gegevens uit de enquêtes en open interviews 
zijn gebaseerd op de beginfase van de implemen-
tatie van beide netwerken. Mogelijk zouden de 
uitkomsten anders zijn geweest indien de enquê-
tes en open interviews later in het proces zouden 
zijn afgenomen. 
Momenteel bevinden zowel Reumanetwerk A 
als B zich in de laatste fase van het implemen-
tatieproces. Binnen Reumanetwerk A werken 

geldinvestering

Drie bronnen uit de literatuur geven aan dat een 
geldinvestering in het zorgnetwerk ervoor zorgt 
dat het bestaan van het netwerk op lange termijn 
geborgd wordt. [9,14,16] Reumanetwerk A heeft 
gekozen voor een geldinvestering. De deelnemen-
de fysiotherapiepraktijken betalen jaarlijks contri-
butie. Deze wordt besteed aan het verzorgen van 
scholingen en het ontwikkelen van een website 
en PR-materiaal. Reumanetwerk B heeft ervoor 
gekozen om geen investering te doen. Voor ver-
schillende kostenposten is voor een alternatieve 
oplossing gekozen. Zo is de website bijvoorbeeld 
gekoppeld aan de website van het ziekenhuis en 
zijn de netwerkfolders gedrukt op het papier van 
het ziekenhuis. 

disCussie

Binnen het huidige project zijn succes- en faalfac-
toren bij het ontwikkelen van zorgnetwerken uit 
de literatuur vergeleken met de eigenschappen 
van twee reumanetwerken in de regio Midden-
Brabant (netwerk A) en regio Breda (netwerk B). 
Een opvallende uitkomst van het literatuuronder-
zoek was dat maar weinig artikelen voorhanden 
zijn, die de succes- en faalfactoren dermate 
beschrijven zodat zij vergelijkbaar zijn met de 
dagelijkse praktijk van een zorgnetwerk. Van de 
244 artikelen waren slechts tien artikelen bruikbaar. 
Hoewel het aantal artikelen niet groot is, is er een 
duidelijk verband te zien tussen de succes- en 
faalfactoren, die in de literatuur genoemd worden 
en de factoren, die binnen beide netwerken een 
rol speelden. De factoren die namelijk het meest 
in de literatuur geciteerd zijn, speelden de groot-
ste rol binnen het ontwikkelingsproces van beide 
netwerken.
Enkele van deze factoren, die vaak geciteerd zijn, 
lijken een grote invloed gehad te hebben tijdens 
het implementatieproces van de netwerken. 
Allereerst speelt het onderlinge concurrentiege-
voel, geciteerd door verschillende bronnen, een 
grote rol. [9,14,16] De deelnemers van reuma-
netwerk A gaan met elkaar om als collega’s en 
proberen elkaar te versterken. De deelnemers 
van reumanetwerk B ontmoeten elkaar met 
enige argwaan en terughoudendheid. Iedere 
partij heeft zijn eigen belang om deel te nemen 
aan het netwerk, en dit is – al wordt dat niet 
openlijk uitgesproken – niet altijd in het welzijn 
van de patiënt. Daly adviseert echter om juist het 
patiëntenperspectief centraal te stellen binnen 
de zorgnetwerken. Door beslissingen vanuit dit 
perspectief te nemen, kunnen volgens Daly veel 
dilemma’s opgelost worden. [14]
Een andere factor, die veel in de literatuur naar 
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inmiddels een groep van twintig eerstelijnsfy-
siotherapeuten, de hele vakgroep reumatologie 
uit de ziekenhuizen en het hele bestuur van de 
RPV met elkaar samen. Er wordt contact gelegd 
met verschillende sportaanbieders. Het netwerk 
is geformaliseerd bij de notaris en Kamer Van 
Koophandel en heeft een vast bestuur. De partijen 
zitten regelmatig met elkaar aan tafel en er zijn 
werkgroepen gevormd die de lijnen van het net-
werk verder uitzetten.
Binnen Reumanetwerk B werken 25 eerstelijnsfy-
siotherapeuten samen met de vakgroep reumato-
logie. Wegens opheffing van de RPV is deze partij 
niet meer aanwezig binnen het netwerk. Ook 
binnen dit netwerk zijn werkgroepen gestart die 
ervoor zorgen dat het netwerk geborgd wordt.

ConClusie 

Binnen dit project zijn succes- en faalfactoren, 
genoemd in de literatuur, vergeleken met de 
dagelijkse praktijk van twee reumanetwerken. De 
succesfactoren van Reumanetwerk A hadden te 
maken met een goed wederzijds vertrouwen, goede 
samenwerking en communicatie en het denken 
vanuit patiëntenperspectief. De faalfactoren van 
Reumanetwerk B waren vooral het grote concur-
rentiegevoel, gebrek aan communicatie en onvol-
doende samenwerking. Uit het project blijkt dat 
het bij de ontwikkeling van een zorgnetwerk loont 
om een goede voorbereiding te treffen waarbij 
rekening wordt gehouden met succes- en faalfacto-
ren. Het is waardevol om het patiëntenperspectief 
een grote rol te geven bij het nemen van beslissin-
gen, zo kunnen bruggen gebouwd worden!
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