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Benchmarking OK is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een volwassen samenwerking tussen de acht Universitair 
Medische Centra (UMC’s) in Nederland en is ontstaan uit de wens van de operatiekamercomplexen om van elkaar te 
leren op het gebied van bedrijfsvoering. Het jaarlijkse congres bevordert een bredere kennismaking met medewerkers 
en management van de verschillende OK-complexen en komt daarmee de uitwisseling van ideeën ten goede. Sinds 
2010 nemen ook de operatieafdelingen van topklinische en algemene ziekenhuizen deel aan het landelijke congres. Zo 
wordt leren van elkaar tussen de verschillende ziekenhuizen actief gestimuleerd. 

“Van onderzoek naar praktijk, overbrug de kloof op de OK” 
over Evidence Based Practice en Evidence Based Management 

Evidence-Based Medicine is in de gezondheidszorg volledig ingeburgerd. Het gebruik van Evidence-Based Practice in 
de verpleegkunde is groeiende en wordt steeds meer de standaard. Bij evidence-based practice worden beslissingen 
genomen op basis van het ‘best beschikbare’ bewijs gecombineerd met kritisch denken. Bewijs is niets anders dan 
informatie, variërend van wetenschappelijke onderzoeksresultaten, data van de eigen organisatie, of professionele 
ervaring.  

Als het gaat om managementvraagstukken lijken we in de zorg over het algemeen wat minder kritisch te zijn. 
Managers besteden nog maar weinig aandacht aan uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek en als zij dat wel doen 
dan is er nauwelijks aandacht voor de kwaliteit van de evidence waarop beslissingen zijn genomen. Besluitvorming 
wordt regelmatig gebaseerd puur op persoonlijke ervaringen of op de nieuwste trends. 

Gebeurtenissen uit de geneeskunde leren ons dat interventies die alleen op persoonlijke ervaringen zijn gebaseerd 
schade kunnen aanrichten. Een voorbeeld: vroeger wist iedereen dat stress en een ongezonde leefstijl oorzaken waren 
van een maagzweer, tot het moment dat wetenschappers in de jaren tachtig ontdekten dat een bacterie de 
belangrijkste oorzaak is. De verbazing was groot. Patiënten met een maagzweer waren dus jarenlang verkeerd 
behandeld. De ‘maagzweerbacterie’ kan vrij eenvoudig met antibiotica bestreden worden. 

Op het congres willen we gezamenlijk een stap zetten op weg naar een ‘evidence-based’-niveau op de werkvloer én in 
het management van de OK. Tijdens het plenaire programma zal Eric Barends, directeur van het Center for Evidence-
Based Management (CEBMa), een uitgebreide inleiding verzorgen op het thema. In de deelsessies wordt ingegaan op 
concrete praktijkvoorbeelden uit de UMC’s. De sessies worden zoals gebruikelijk verzorgd door (collega’s van) de 
kerngroepleden Benchmarking OK, allen werkzaam voor of op de OK. Onderwerpen zoals Evidence-Based Healthcare 
Design (verbouw/nieuwbouw OK’s), Evidence-Based Patiëntveiligheid op de OK en Evidence-Based 
Verandermanagement op de OK komen aan de orde. 


