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Voorwoord
Amsterdam, 21 april 2011
Voor u ligt mijn bachelor scriptie, het resultaat van een zeer intensieve maar vooral leerzame
periode. Het is een periode geweest waarin ik mij heb verdiept in de concentratie van de
verloskundige zorg binnen ziekenhuizen. Een onderwerp dat mij, ook na dit half jaar durende
onderzoek, naar verwachting nog altijd zal blijven boeien. Een onderwerp dat mij een kijkje in
de keuken heeft gegeven van mijn ‘vakgebied’, de Bestuurs – en Organisatiewetenschap.
Het is een periode geweest waarin nog eens goed mijn valkuilen maar vooral ook sterke kanten
naar voren kwamen. Zo werd ik mij er opnieuw van bewust een streber te zijn, een
perfectionist, iemand die niet snel tevreden is. Hoewel ik erg fier ben op deze eigenschap omdat
ik van mening ben dat dit je erg ver kan brengen, begin ik zo langzamerhand te hopen deze
eigenschap wat meer onder controle te krijgen. Mijn perfectionisme heeft me veel tijd gekost,
tijd die ik op sommige momenten niet had. Tijd die ik liever over had gehad vlak voor de
deadline opdat ik spreekwoordelijk gezegd nog meer ‘de puntjes op de i had kunnen zetten’.
Toch zegeviert ‘trots’ na deze periode, ik heb op ieder moment het onderste uit de kan
proberen te halen en kan daarom niet minder dan trots op mezelf zijn.
Natuurlijk had deze scriptie niet op deze wijze voor u gelegen zonder de hulp van de
onderzoeksorganisaties, mijn scriptiebegeleidster en familie en vrienden. De
onderzoekorganisaties wil ik hartelijk danken voor de mogelijkheid tot onderzoek die zij mij
gegeven hebben. Ik hoop van harte dat mijn scriptie op eniger wijze waardevol voor hen is.
Natuurlijk gaat ook mijn dank uit naar mijn scriptie begeleidster Aline Bos. Zij heeft, met haar
kritische doch rechtvaardige oog en vooral haar humor, mijn motivatie op pijl weten te houden.
Verder wil ik mijn oom, Paul Asbreuk, bedanken. Hij heeft mij, gezien zijn eigen professionele
achtergrond, goed op weg geholpen mijn draai te vinden in het onderwerp. Natuurlijk wil ik ook
mijn ouders, Arno Middelhuis en Lucia Middelhuis – Asbreuk bedanken en broer Jarron
Middelhuis bedanken voor alle steun die ik van hen heb mogen ontvangen. Zonder de ‘peptalks’
van mijn moeder, de kritische blik van mijn vader en de woorden van mijn broer die mij zo nu en
dan weer met beide benen op de grond hebben gezet, had deze scriptie niet op deze wijze vorm
kunnen krijgen. Tot slot wil ik al mijn vriendinnen, waaronder mijn nieuwe huisgenoten,
bedanken. Zij hebben mij de nodige afleiding gegeven die mij de energie gaf verder te werken.
Tot slot wil ik u als lezer veel leesplezier wensen. Ik hoop dat mijn scriptie een inspiratiebron
voor u mag zijn en u tot nieuwe wetenschappelijke inzichten mag brengen.

Mirrin Middelhuis
Derdejaars Bestuurs – en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht
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Samenvatting
In de Nederlandse samenleving woedt een debat over het wel en wee van concentratie. Een discussie die
alle kanten opvliegt, want heeft concentratie nu wel of geen kwaliteitsverbetering tot gevolg? Deze
discussie is ook overgewaaid naar de verloskundige sector, een sector die op dit moment zwaar onder
vuur ligt vanwege de relatief hoge babysterfte die Nederland kent. Oplossingen zijn hiervoor
aangedragen door de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte, oplossingen die volgens de Nederlandse
Vereniging van Ziekenhuizen mogelijk beter te behalen zijn indien de verloskundige zorg van
ziekenhuizen concentreert. Uitgaande van deze aanleiding is de volgende hoofdvraag geformuleerd: Wat
is de impact van concentratie van klinische verloskunde op de kwaliteit van zorgverlening? Deze
hoofdvraag is vanuit verhalen van voor de zorgverlening relevante actoren beantwoord.
Uit de beantwoording van opgestelde theoretische deelvragen is gebleken dat concentratie allereerst
een proces is waarbij organisaties hun voorzieningen in ruimtelijke zin lokaliseren op een beperkter
aantal locaties dan voorheen. Het is tevens een vorm van elementaire schaalvergroting. Dit proces kan
samengaan met bepaalde vormen van schaalvergroting te weten: functionele institutionele
schaalvergroting en bestuurlijke schaalvergroting. Kwaliteit bleek een begrip dat onderhevig is aan een
heuse scepsis, er heerst grote onduidelijkheid over wat nu precies onder dit begrip te scharen valt. In dit
onderzoek is ervoor gekozen kwaliteit van zorgverlening te operationaliseren aan de hand van het
SERVQUAL model. Dit model dat oorspronkelijk betrekking heeft binnen de dienstverlening is ook binnen
de zorgverlening toepasbaar gebleken. Verder zijn aan de hand van de theorie met betrekking tot
concentratie en kwaliteit van zorgverlening enkele verwachtingen geformuleerd over wat concentratie
zou betekenen voor de kwaliteit van zorgverlening, ofwel welke impact concentratie hierop heeft.
De onderzoekmethode die in dit onderzoek centraal stond was een case study. Om de hoofdvraag te
beantwoorden zijn twee cases geselecteerd. Eén case betrof een ziekenhuis waar de klinische
verloskunde reeds twee jaar geconcentreerd is, deze case werd ingevuld door ziekenhuis ‘De Rivier’. De
tweede case betrof een ziekenhuis waar de klinische verloskunde niet geconcentreerd is, wel overwegen
zij dit te doen, deze case werd ingevuld door ziekenhuis ‘De Bloem’. In de eerste ronde werden zes
respondenten binnen ziekenhuis De Bloem geïnterviewd namelijk een: eerstelijns verloskundige, klinisch
verloskundige, gynaecoloog, manager, kwaliteitsmedewerker en een patiënt. Deze actoren is middels
een interview bevraagd hoe zij op dit moment, dus zonder concentratie, de kwaliteit van zorgverlening
ervaren. Tevens is hen gevraagd of zij van mening zijn dat er veranderingen zullen optreden in de
kwaliteit van zorgverlening indien er geconcentreerd zou worden en wat die veranderingen dan zouden
inhouden. Na afloop van deze eerste interviewronde zijn de interviews getranscribeerd en geanalyseerd.
Belangrijke en opvallende zaken met betrekking tot de hoofdvraag en deelvragen zijn voorgelegd aan de
respondenten in ronde 2. Ronde 2 betrof de interviewronde binnen ziekenhuis De Rivier waar dezelfde
zes type respondenten zijn geselecteerd. Hen zijn exact dezelfde vragen gesteld als de respondenten
binnen ziekenhuis De Bloem. Het enige verschil is dat zij spraken over de kwaliteit van zorgverlening, dus
na concentratie, en in vergelijking met de kwaliteit van zorgverlening vóór concentratie. Ook na afloop
van deze ronde zijn de interviews getranscribeerd en geanalyseerd. Middels deze en de analyses uit
ronde één zijn de empirische deelvragen beantwoord. Tevens zijn globaal de meest belangrijke
conclusies getrokken met betrekking tot de hoofdvraag. Deze conclusies zijn voorgelegd aan een expert
in ronde drie. Hem/haar is bevraagd hoe zij de conclusies kon verklaren. Ook dit interview is na afloop
getranscribeerd en geanalyseerd. Naast de interviews die deel uit maakten van de case study is tevens
een, zij het kleine, documentenanalyse uitgevoerd en is een debat bijgewoond.
Uiteindelijk is middels alle verzamelde empirische data ondersteund door de geselecteerde theoretische
data een antwoord geformuleerd op de hoofdvraag. De belangrijkste conclusie die naar voren kwam is
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dat concentratie van klinische verloskunde een directe impact heeft op de bereikbaarheid, de
keuzemogelijkheden met betrekking tot de locatie en de werkverdeling. De verdere gevolgen die
concentratie kent zijn situationeel, dus per ziekenhuis dan wel organisatie verschillend en kan tevens
afhangen van de (bedrijfs)economische omstandigheden. Tot slot en bovenal is gebleken dat de
vermelde – ondervonden alsmede verwachte gevolgen van concentratie ingegeven zijn vanuit de
betekenisgeving van de actor.
Naar aanleiding van de bovenstaande conclusies zijn diverse aanbevelingen geformuleerd voor diverse
actoren. Aanbevelingen die allen liggen op het snijvlak tussen concentratie en kwaliteit van
zorgverlening.
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Inleiding

1

Ieder onderzoek start vanuit een aanleiding. Zo kan een nieuwsbericht, rapport of
gebeurtenis bijvoorbeeld vragen oproepen bij de onderzoeker, vragen die zijn/haar
interesse wekken zich hierin te verdiepen. In dit hoofdstuk zal allereerst in paragraaf 1.1.
de aanleiding van dit onderzoek centraal staan.. Hieruit zullen de doel- en vraagstelling
voortvloeien, weergegeven in respectievelijk paragraaf 1.2 en 1.3. Daarna zal de
maatschappelijke - en wetenschappelijke relevantie besproken worden in paragraaf 1.4
en tot slot zal er in paragraaf 1.5 een leeswijzer volgen.

______________________________________________________________________________

1.1

Aanleiding

Expansie…een niet zelden voorkomend verschijnsel. Misschien kunt u zich de in 2004 beklonken fusie
tussen de luchtvaartmaatschappijen KLM en Air France nog herinneren. Twee private organisaties die de
handen ineensloegen en verdergingen onder de naam Air France – KLM. Een fusie met als uitgesproken
kans te kunnen blijven concurreren met de grote jongens op het nog grotere wereldtoneel (KST-29232,
2003). Echter, niet alleen de private sector kent expansie. Dit verschijnsel laat ook de publieke sector niet
ongemoeid. Gemeentelijke herindelingen, fusies tussen middelbare scholen, samenwerking binnen de
nutssector en concentratie binnen de gezondheidszorg, allen maakten zij onderdeel uit van de afgelopen
decennia.
Het jaar 2001. Op 6 juli publiceerde het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de nota
Vraag aan bod, met als doel het borgen van de publieke belangen in de gezondheidszorg. De aanleiding
voor de nota waren de tekortkomingen in het destijds gehanteerde zorgstelsel als gevolg van nieuwe
ontwikkelingen. De nota gaf weer dat onder andere het spoor ‘herziening van de sturing van de zorg’,
het zorgstel kon behoeden vast te lopen (VWS, 2003, p.4). Globaal voorzag dit spoor in de verandering
van aanbodsturing naar vraagsturing in de gezondheidszorg, waarbinnen de ontwikkelingsrichting de
volgende is: “een beheerst veranderingsproces, waarin zorgverzekeraars, zorgaanbieders en zorgvragers
de mogelijkheid en de verantwoordelijkheid krijgen om de zorg decentraal, dichtbij de vrager te
organiseren, respectievelijk te verkrijgen”(VWS, 2003, p. 63).
De overgang van aanbod – naar vraagsturing in de Nederlandse zorgsector had tot gevolg dat
zorginstellingen, net als private organisaties, hun onderhandelingspositie moesten versterken om ruimte
te geven aan ambities en hun positie op de markt te verbeteren (Raad voor de Volksgezondheid en Zorg
(RVZ), 2003, p.5). Concurrentie werd een nieuw begrip in de Nederlandse zorgsector. Concurrentie, een
situatie welke ertoe leidt dat ziekenhuizen zich focussen op zowel kwaliteitsverbetering als
kostenverlaging (Boston Consulting Group, 2010, p.6). Immers ziekenhuizen wilden de best mogelijke
zorg aanbieden tegen de laagst mogelijke prijs. Het prangende is echter dat dergelijke condities behaald
konden worden middels schaalvergroting, waarbij de zorg niet decentraal maar eerder centraal
georganiseerd werd bij de vrager (KPMG BEA, 2003, p.5). Hoewel de overheid, blijkend uit de nota Vraag
aan bod, dus aanstuurde op decentrale zorg werkte zij een juist centraler zorgstelsel in de hand.
De tendens tot concentratie van zorg, simpelweg het aanbieden van zorg op minder locaties dan
voorheen waarbij zodoende de geografische spreiding toeneemt, heeft bij de Nederlandse bevolking veel
emotionele reacties opgewekt. Ook leidde het tot diverse tweede kamer vragen. Leverden grotere
ziekenhuizen nog wel een optimaal marktresultaat, waarin kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid
van zorg besloten liggen? Leidden de fusies eigenlijk niet tot minder keuzemogelijkheden voor cliënten
en zorgverzekeraars? (RVZ, 2003, p.5).
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Duidelijk is dus dat er twijfel ontstond bij de vraag in hoeverre concentratie van zorg nu wel leidt tot een
betere kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. Enerzijds draagt concentratie er aan bij
dat ziekenhuizen zich meer focussen op kwaliteitsverbetering maar anderzijds kan men zich afvragen in
hoeverre grote ziekenhuizen überhaupt wel een goede kwaliteit kunnen leveren. Niet alleen de
Nederlandse burger, maar ook de overheid begon te vrezen voor de negatieve effecten van de fusies.
Fusies die door zorginstellingen zijn aangegaan omdat zij, zoals vermeld, uitgaande van de nota vraag
aan bod uitgegeven door het ministerie van VWS hun onderhandelingspositie dienden te versterken om
zodoende te kunnen concurreren. Zij wilden de best mogelijke zorg aanbieden tegen de laagst mogelijke
prijs. Deze fusies, ofwel schaalvergroting, waren dus ten dele een reactie op de nota vraag aan bod
uitgegeven door de overheid, ofwel zagen hun oorsprong in het door de overheid geïnitieerde beleid. De
vrees van de overheid voor de negatieve effecten van deze fusies is dus ten dele gelegen in het door hen
ingevoerde beleid.
Bovenstaande twijfel is ook terug te vinden binnen de Nederlandse verloskundige zorg, een sector die
onlangs nog negatief in het nieuws kwam tijdens de publicatie van de sterftecijfers rondom
zwangerschap en geboorte. “Wereldwijd – ook in Nederland – is het perinatale sterftecijfer in de
afgelopen vijftig jaar sterk gedaald. Vergelijking van cijfers (Peristat, 2003/2008) laat echter zien dat
Nederland ten opzichte van de meeste andere Europese landen relatief slecht presteert. Gelet op de
gezondheidsvoorzieningen waar ons land vaak om wordt geroemd, is dat vreemd en ongewenst”
(Stuurgroep Zwangerschap en geboorte, 2009, p.5). In reactie op deze informatie publiceerde de
Stuurgroep zwangerschap en geboorte een advies getiteld: ‘Een goed begin, veilige zorg rond
zwangerschap en geboorte’, waarin een zevental punten werden vermeld die, wanneer zij worden
opgevolgd, ertoe bijdragen dat de zorg rond zwangerschap en geboorte niet alleen een zwangere
behandelt als zij ziek is, maar vooral kunnen bijdragen aan het bevorderen van gezondheid en het
verkleinen van gezondheidsverschillen (p.3).
Onder andere de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ, 2010) heeft verder onderzoek verricht
naar het hierboven behandelde advies van de stuurgroep zwangerschap en geboorte. Zij hebben
onderzocht in hoeverre de voor ziekenhuizen relevante punten, bevallende vrouw niet alleen en 24/7
beschikbaarheid en bereikbaarheid, haalbaar zijn. Deze door de stuurgroep geïnitieerde punten houden
voor ziekenhuizen respectievelijk in dat de zwangere vanaf het begin van de bevalling niet meer alleen
wordt gelaten, waarbij zij 1-op-1 begeleid dient te worden door een kraamverzorgende of obstetrie en
gynaecologie (O&G)verpleegkundige alsmede 1-op-2 bewaakt door een obstetrisch professional (p.5) en
dat een noodzakelijke behandeling voor de zwangere op iedere moment binnen 15 minuten kan starten
(p.5). Uit het onderzoek is gebleken dat ziekenhuizen op dit moment niet voldoende capaciteit hebben
om aan deze normen te voldoen. Tevens brengen dergelijke normen hogere kosten met zich mee. Zo zal
er bijvoorbeeld extra personeel aangetrokken moeten worden. Personeel dat veelal nog niet opgeleid is.
Er zijn drie scenario’s ontwikkeld door de NVZ waarin de kosten en haalbaarheid zijn onderzocht om in
de toekomst toch aan deze gestelde normen te kunnen voldoen. Twee van de drie door hen
voorgestelde scenario’s kennen een sterke concentratie van acute verloskundige zorg in de Nederlandse
ziekenhuizen (p.6). Hoewel de NVZ met haar rapport slechts mogelijke scenario’s schetst, kan
opgemerkt worden dat binnen sommige Nederlandse ziekenhuizen de verloskundige zorg reeds
geconcentreerd is. Daarnaast heerst binnen diverse Nederlandse ziekenhuizen een tendens tot
concentratie van zorg rondom zwangerschap en geboorte.
Dergelijke ontwikkelingen roepen binnen het veld hevige reacties op. Zo brengt concentratie van de
verloskundige zorg van ziekenhuizen, ook wel klinische verloskunde genoemd, haar continuïteit in gevaar
uitgaande van het feit dat de bereikbaarheid van de voorzieningen sterk afneemt, zo stelt het Koninklijke
Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) (Skipr, 2011, 15 februari). Deze opinie is gestaafd
door het door het UMCG uitgevoerde onderzoek waaruit bleek dat vrouwen die bij hun bevalling langer
dan 20 minuten moeten reizen naar het ziekenhuis 50% meer risico lopen dat hun baby kort na de
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geboorte overlijdt (Tamsma (Twentsche Courant Tubantia), 21 januari 2011). Concentratie zou zodoende
zelfs de perinatale sterfte in de hand werken. Een Nederlands ziekenhuis daarentegen onderzoekt ten
tijde van publicatie van deze thesis de mogelijkheid tot concentratie om juist deze continuïteit te
waarborgen. Zo stellen zij, voor het behoud van de kwaliteit van zorg, niet voldoende bevallingen per
jaar te kunnen realiseren indien zij de zorg op twee locaties blijft aanbieden. Concentratie zou hieruit
volgend noodzakelijk zijn om aan de zogeheten volumenorm, een minimaal aantal bevallingen op
jaarbasis, te voldoen. Meer ervaring zou uitgaande van deze redenering kwalitatief beter zorg initiëren.
Boer & Croon stellen tevens dat concentratie in het algemeen leidt tot kwalitatief betere zorg omdat per
locatie zowel voorzieningen als bemensing op niveau zijn (Boer & Croon, 2010, p.9). Verder stelt minister
Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het volgende: “Niet alle fusies zijn per
definitie slecht. Fusies kunnen ook tot gevolg hebben dat de kwaliteit of doelmatigheid van de
aangeboden zorg verbetert” (Schippers, 13 januari 2011, p. 4).

1.2

Doelstelling

Het bovenstaande maakt duidelijk dat er een algemene discussie gaande is over de samenhang tussen
concentratie en kwaliteit en meer specifiek over de vraag wat concentratie van de verloskundige zorg nu
betekent voor de kwaliteit van zorgverlening. Tevens is duidelijk gemaakt dat er verschillende
verwachtingen heersen over het effect van een verloskundige zorgconcentratie, maar in hoeverre blijken
deze in werkelijkheid zo uit te pakken? Daarom zal middels dit onderzoek onderzocht worden wat nu de
impact is van concentratie van klinische verloskunde, ofwel de verloskundige zorg van ziekenhuizen, op
de kwaliteit van zorgverlening.
In de beantwoording van deze doelstelling zullen de mogelijk tegenstrijdige, verhalen van de te spreken
actoren centraal staan. Actoren welke allen op eigen wijze een bijdrage leveren aan de zorgverlening
rondom en binnen het ziekenhuis. Actoren die, uitgaande van hun handelingen, bepalend zijn voor de
kwaliteit van de zorgverlening.

Figuur 1.1 Doelstelling in beeld

1.3

Vraagstelling

Volgend uit bovenstaande doelstelling staat de volgende hoofdvraag centraal binnen dit onderzoek.

Hoofdvraag
“Wat is de impact van concentratie van klinische verloskunde op de kwaliteit van zorgverlening?”
Deze hoofdvraag zal beantwoord worden op basis van de uit gesprekken, met bij de zorgverlening
betrokken actoren, afkomstige data. Deze beantwoording zal vorm krijgen door de daaraan voorafgaand
te beantwoorden deelvragen. Deze deelvragen zijn zowel theoretisch als empirisch van aard en zijn op
gelijke wijze gesteld als gevolg van de onderzoeksmethode, namelijk een case study, waarin twee cases
centraal staan. Eén case zonder en één case met concentratie. Meer informatie hierover is te vinden in
hoofdstuk 6 Methoden en Technieken. Beide typen deelvragen zijn hieronder nader gespecificeerd.
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Theoretische deelvragen
Wat is concentratie?
Wat is kwaliteit van zorgverlening?
Wat is de samenhang tussen concentratie en kwaliteit van zorgverlening?
Bovenstaande theoretische deelvragen werken de uit de hoofdvraag afkomstige keyconcepts:
concentratie en kwaliteit van zorgverlening, nader uit. Zo zal eerst uitgelegd worden wat concentratie
precies inhoudt en van welk groter aspect het deel uitmaakt. Vervolgens zal behandeld worden wat
verstaan wordt onder kwaliteit van zorgverlening en welk onderzoeksmodel inzake kwaliteit van
zorgverlening in dit onderzoek centraal staat. Uiteindelijk wordt middels de derde theoretische deelvraag
het verband tussen de twee behandelde keyconcepts gelegd.

Empirische deelvragen
Hoe krijgt concentratie vorm in deze casus?
Wat is kwaliteit van zorgverlening in deze casus?
Wat is de samenhang tussen concentratie en kwaliteit van zorgverlening in deze casus?
Met behulp van de verkregen theoretische kennis zullen bovenstaande empirische deelvragen
beantwoord worden. De eerste empirische deelvraag maakt duidelijk hoe concentratie vorm krijgt
binnen de geselecteerde cases. De tweede empirische deelvraag maakt vervolgens helder hoe kwaliteit
van zorgverlening terugkomt in de cases en tot slot toont opnieuw de derde empirische deelvraag de
samenhang tussen beide keyconcepts.

1.4

Relevantie

Hierboven is geschetst welke vraagstelling centraal staat in dit onderzoek. Hieruit volgend kan de
maatschappelijke – en wetenschappelijke relevantie van het onderzoek als volgt geformuleerd worden.

1.4.1 Maatschappelijke relevantie
De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek is terug te voeren naar een aantal aspecten. Zoals in
de aanleiding van het onderzoek naar voren kwam verschillen de meningen over het wel en wee van
concentratie. Zo zou concentratie enerzijds kwaliteitsverhogend zijn uitgaande van het feit dat mogelijk
de bekwaamheid toeneemt, anderzijds zou het juist kwaliteitsverlagend zijn wanneer mogelijk de
bereikbaarheid zou afnemen. Voornamelijk verwachtingen staan dus centraal binnen het publieke debat,
dat het afgelopen halfjaar in de Nederlandse samenleving hoogtijdagen viert. Maar in hoeverre kloppen
deze verwachtingen? In hoeverre neemt de bekwaamheid daadwerkelijk toe als gevolg van
concentratie? In hoeverre is er nu écht sprake van een afname van de bereikbaarheid? Middels dit
onderzoek zal, uitgaande van verhalen van voor de zorgverlening relevante actoren, antwoord worden
gegeven op de vraag wat nu, volgens hen die een bijdrage leveren aan de kwaliteit, de impact is van
concentratie van verloskundige zorg van ziekenhuizen op de kwaliteit van zorgverlening. Ook zal blijken
in hoeverre er daadwerkelijk sprake is van een ‘impact’, of dat de uitkomst toch wat genuanceerder ligt.
Het percentage ziekenhuisbevallingen is groeiende in Nederland. Zo beviel in 1953 22 procent van de
vrouwen in het ziekenhuis, in 2008 was dit 71 procent (Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), 2009, 27
maart 2011). Zodoende zou allereerst de zwangere Nederlandse vrouw baat kunnen hebben bij
informatie welke haar mogelijk meer inzicht verschaft in wat nu het gevolg is van geconcentreerde
verloskundige ziekenhuiszorg op de zorgverlening die zij en haar baby’tje mogelijk in de toekomst zullen
ontvangen.
Verder zou dit onderzoek relevant kunnen zijn voor de ziekenhuissector. Allereerst voornamelijk voor de
twee geselecteerde ziekenhuizen. De zorgverlening binnen deze ziekenhuizen is namelijk de input voor
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de antwoorden op de vraagstelling. De ziekenhuizen met daarbinnen de verschillende te spreken
actoren, zouden zodoende kritisch kunnen kijken naar de door hen geleverde kwaliteit van
zorgverlening. Ten tweede zou de te verkrijgen informatie ook van input kunnen zijn voor Nederlandse
ziekenhuizen welke concentratie van verloskundige zorg overwegen. Hen zal duidelijk worden welke
punten in de zorgverlening extra aandacht behoeven om de kwaliteit te kunnen garanderen.
Echter, niet alleen de zwangere vrouw en de geselecteerde ziekenhuizen zouden baat kunnen hebben bij
de uitkomsten van dit onderzoek. Tot slot zouden de verkregen resultaten ook voer kunnen zijn voor het
publieke debat omtrent niet alleen concentratie van verloskundige zorg, waarin ook de discussie rondom
de babysterfte een rol speelt, maar ook voor concentratie van spoedeisende zorg dan wel zorg in het
algemeen of zelfs concentratie in het algemeen.

1.4.2 Wetenschappelijke relevantie
Ook de wetenschappelijke relevantie van het onderzoek is terug te voeren naar een aantal aspecten.
Allereerst wordt middels dit onderzoek aangesloten bij de wens van minister Schippers: “Ik wil ervoor
zorgen dat van te voren beter wordt getoetst dat de kwaliteit en de continuïteit van de aangeboden zorg
niet door een fusie in gevaar komt” (Schippers, 13 januari 2011, p. 4). Een dergelijke ‘toetsing’ gebeurt
binnen dit onderzoek niet feitelijk maar aan de hand van percepties van actoren uit het veld, actoren die
allen op eigen wijze een bijdrage leveren aan de zorgverlening.
Het specifieke onderwerp van de studie is concentratie van zorg. Concentratie welke haar basis kent in
de Nederlandse wetgeving en wel in artikel 27 van de mededingingswet (1997) zoals ook te lezen valt in
hoofdstuk 3 concentratie. Echter concentratie is onderdeel van een groter debat, schaalvergroting.
Zodoende sluit het onderzoek aan bij een auteur als van Dam (1995). Hij onderscheidt diverse typen van
schaalvergroting waarbinnen een verschijnsel als concentratie te plaatsen is. Ook wordt aangesloten bij
een rapport van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ, 2003), een rapport dat diverse
motieven voor schaalvergroting uiteenzet.
Ook op het gebied van kwaliteit van zorgverlening wordt aangesloten bij diverse wetenschappelijke
auteurs. Allereerst bij Harteloh en Casparie (1998) welke de aard van het begrip kwaliteit verwoorden.
Verder bij Harteloh (1999) welke later de scepsis rondom het kwaliteitsbegrip uit werkte. Ook sluit dit
onderzoek aan bij de visie van Reeves en Bednar (1994) op kwaliteit. Zij onderscheiden diverse typen
kwaliteitsdefinities met hun bijbehorende sterkten en zwakten. Maar bovenal sluit dit onderzoek aan bij
het SERVQUAL model ontwikkeld door Parasuraman, Zeithaml en Berry (1985), een model dat de
kwaliteit van dienstverlening in organisaties meet. Een model dat toepasbaar is binnen de
gezondheidszorg, zoals zal blijken in hoofdstuk 4, en zodoende centraal zal staan in dit onderzoek.
Met betrekking tot de samenhang tussen concentratie en kwaliteit van zorgverlening wordt opnieuw
aangesloten bij van Dam (1995) alsmede bij van der Krogt, Boorsma, van Deth en Ruiter (1987). Auteurs
welke wetenschappelijke theorieën hebben geformuleerd met betrekking tot gevolgen van
schaalvergrotingsprocessen, gevolgen welke binnen het SERVQUAL model zijn in te passen en dus (een
enkele) dimensie(s) van kwaliteit van zorgverlening behelzen.
Gezien het feit dat concentratie van verloskundige zorg van ziekenhuizen een vrij nieuw fenomeen is, is
dit onderzoek één van de eersten in rij welke specifiek het verband legt tussen de concentratie van dit
type zorg en de kwaliteit van zorgverlening. Zodoende zal het een aanvulling kunnen zijn voor de
wetenschap binnen de verloskunde.
In ruime zin raakt dit onderzoek ook overkoepelende thema’s van de Bestuurs- en
Organisatiewetenschap. Het onderzoek sluit aan bij de organisatiewetenschap uitgaande van het feit dat
concentratie en schaalvergroting beiden organisationele veranderingsprocessen zijn. Processen waarbij
verschillende culturen samen kunnen gaan. Ook wordt aangesloten bij de Bestuurskunde en dan
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specifiek het Publiek Management. Concentratie is een proces dat door het management van
ziekenhuizen wordt doorgevoerd, een proces dat een bepaalde strategie kent. Immers, hoe gaan leiders
met concentratie om, wat dient middels concentratie bereikt te worden en welke korte termijn
beslissingen vloeien daaruit voort. Tot slot maar bovenal sluit dit onderzoek in overkoepelende zin aan
bij kwaliteit van de maatschappelijke dienstverlening in zijn geheel. Immers de verkregen resultaten zijn
mogelijk te exploreren naar overige instellingen gelegen binnen de publieke sector, te denken valt
bijvoorbeeld aan het onderwijs en overheidsinstellingen, en zodoende ook voor hen wetenschappelijk
interessant.

1.5

Leeswijzer

Dit onderzoeksrapport bestaat uit de volgende elementen. Het komende hoofdstuk, hoofdstuk 2,
beschrijft de context van dit onderzoek. Er zal worden ingegaan op de vormgeving van de Nederlandse
ziekenhuis – en verloskundige zorg.
Hoofdstuk 3 tot en met 5 zijn allen onderdeel van het Theoretisch kader. Ofwel er zal theorie worden
behandeld welke als basis heeft gediend voor het empirisch onderzoek. Hoofdstuk 3 zal de eerste
theoretische deelvraag behandelen te weten: Wat is concentratie? Hoofdstuk 4 zal de tweede
theoretische deelvraag, Wat is kwaliteit van zorgverlening? behandelen. Hoofdstuk 5 zal ingaan op de
theoretische deelvraag: Wat is de samenhang tussen concentratie en kwaliteit van zorgverlening? Verder
zullen in hoofdstuk 5 naar aanleiding van de behandelde theorie verwachtingen worden geformuleerd,
verwachtingen waar later in de conclusie op teruggekomen zal worden.
Hoofdstuk 6 beschrijft de in dit onderzoek gehanteerde onderzoeks - methoden en technieken. Er zal
dus worden toegelicht hoe dit onderzoek is verricht en hoe de case study precies is vormgegeven. Tevens
zijn de in hoofdstuk 3 tot en met 5 weergegeven theoretische variabelen geoperationaliseerd.
Hoofdstuk 7 omvat de bevindingen van het verrichte onderzoek. De uit het empirisch onderzoek
afkomstige resultaten zijn hier, op basis van het theoretisch kader dus hoofdstuk 3 tot en met 5,
weergegeven. Tevens zijn in dit hoofdstuk antwoorden geformuleerd op de empirische deelvragen, zie
hiervoor paragraaf 1.3
In hoofdstuk 8 volgt allereerst de conclusie, ofwel op basis van de theoretische verkenning en het
empirische onderzoek is antwoord gegeven op de hoofdvraag. Tevens zijn in hoofdstuk 8 aanbevelingen
te vinden welke op basis van het verrichte onderzoek zijn geformuleerd.
Hoofdstuk 9 omvat tot slot de discussie, waarin wordt teruggekeken naar het onderzoek . Er zal vermeld
worden wat het onderzoek geleerd heeft over de bredere maatschappelijke en wetenschappelijke
vragen die ten grondslag lagen aan het onderzoek. Tevens zal een kritische blik worden geworpen op de
onderzoeksmethodiek alsmede de bevindingen.
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Context

2

In dit hoofdstuk zal de context van het onderzoek besproken worden. Allereerst wordt in
paragraaf 2.1 ingegaan op de Nederlandse ziekenhuiszorg. Vervolgens zal paragraaf 2.2 de
verloskundige zorg, onderwerp van deze studie, volgen. Tot slot zal in paragraaf 2.3 een
vooruitblik volgen. Deze context is belangrijk te kennen opdat een helder beeld wordt
geschetst van de sectoren waar dit onderzoek betrekking op heeft. Zo kan middels de in
dit hoofdstuk aangehaalde theorie de in hoofdstuk 6 Methoden en Technieken
beschreven case en respondenten-selectie beter begrepen worden. Ook voor de rest van
dit onderzoeksrapport kan deze theorie bijdragen aan een betere beeldvorming over het
onderzoeksonderwerp.

__________________________________________________________________________________

2.1 Ziekenhuiszorg
2.1.1 Doel ziekenhuiszorg
Het primaire doel van de ziekenhuiszorg is “het behandelen en genezen van acute en chronische
lichamelijke aandoeningen die met name in de eerste lijn of andere zorginstelling niet kunnen worden
gediagnosticeerd of behandeld”(Boot, 2007 via Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), 28
maart 2011). Eerstelijnszorg is hieruit volgend onder andere, huisartsenzorg, tandheelkundige zorg,
paramedische zorg, algemeen maatschappelijk werk en eerstelijns psychologen. Ook de zorg binnen de
verloskundigenpraktijken valt hieronder.
Dit primaire doel wordt nagestreefd middels niet alleen medisch specialistische hulp maar ook via
verpleging en verzorging aan patiënten (Boot, 2007 via RIVM, 28 maart 2011). De medisch specialistische
zorg wordt logischerwijs uitgevoerd door medisch specialisten, zij houden zich bezig met de diagnostiek
en behandeling van aanwezige symptomen en/of aandoeningen bij patiënten. Verpleegkundige zorg
omvat observatie, begeleiding en persoonlijke verzorging van de opgenomen patiënt dan wel bezoekers
van een polikliniek (Boot & Knapen, 2005 via RIVM, 28 maart 2011).

2.1.2 Organisatie ziekenhuiszorg
Het aangehaalde primaire doel wordt binnen ziekenhuizen uitgevoerd op verschillende afdelingen,
tevens kent het ziekenhuis verschillende typen opnames om dit doel te bereiken.

Afdelingen
Een patiënt komt veelal het ziekenhuis binnen via de spoedeisende hulp (SEH) dan wel de polikliniek. Bij
de spoedeisende hulp worden enerzijds de vitale functies van het lichaam van de patiënt bewaakt,
anderzijds wordt de conditie van de patiënt gestabiliseerd (Boot, 2007 via RIVM, 28 maart 2011). Binnen
de polikliniek staat de ambulante behandeling van aandoeningen, waarvoor de huisarts de hulpmiddelen
en specialistische kennis tekort komt, centraal. Ofwel binnen de poliklinieken vindt electieve zorg plaats.
Tevens keert een reeds in het ziekenhuis behandelde patiënt voor nacontrole terug op de polikliniek
(Boot & Knapen, 2005 via RIVM, 28 maart 2011).

Opnames
Vanuit bovenstaande afdelingen, zowel de SEH als de polikliniek, kan de patiënt opgenomen worden
voor een klinische opname op een verpleegafdeling indien verdere diagnostiek noodzakelijk is (RIVM, 28
maart 2011). Een klinische opname houdt in dat een patiënt wordt opgenomen in het ziekenhuis waarbij
de ligduur veelal langer dan één dag bedraagt. Anderzijds kan een patiënt ook voor een dagbehandeling
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opgenomen worden. De behandeling die de patiënt dan ondergaat is van tevoren ingepland en duurt
slechts één dag. Bij dit type opname ligt de nadruk vooral op de (para)medische zorg en niet op het
verplegen (Boot, 2007 via RIVM, 28 maart 2011).

2.1.3 Typen ziekenhuizen
Nederland kent meerdere typen ziekenhuizen: algemene en categorale ziekenhuizen en universitair
medische centra (UMC’s).

Algemeen ziekenhuis/ categoraal ziekenhuis
Een algemeen ziekenhuis beschikt over voorzieningen voor de behandeling en verpleging van de patiënt
maar ook voor onderzoek. Dit type ziekenhuis houdt zich bezig met de reguliere patiëntenzorg, verder
worden er zowel verpleegkundigen als artsen opgeleid (Boort & Knapen, 2005 via RIVM, 28 maart 2011).
Verder leveren enkele algemene ziekenhuizen tevens topklinische zorg: “Dit is hooggespecialiseerde zorg
waarvoor dure en gespecialiseerde voorzieningen nodig zijn en waarvoor een vergunning nodig is vanuit
de Wet bijzondere medische verrichtingen (Wbmv) bijvoorbeeld hartchirurgie, neurochirurgie, IVF of
transplantaties” (RIVM, 28 maart 2011). Een categoraal ziekenhuis richt zich op zorg voor bepaalde
categorieën patiënten, bijvoorbeeld kanker – of epilepsiepatiënten. De grootste groep categorale centra
in Nederland zijn echter revalidatiecentra (Boot & Knapen, 2005 via RIVM, 28 maart 2011).

Universitair Medisch Centrum (UMC)
Een kenmerk van een UMC is dat zij verbonden is met een universiteit. Deze faciliteert diverse
opleidingen en onderzoek. Naast reguliere patiëntenzorg wordt ook topklinische en topreferente zorg
geleverd. Dit laatste is “zeer specialistische zorg voor patiënten die zeldzame, moeilijk te diagnosticeren
of moeilijk te behandelen aandoeningen hebben en nier verder doorverwezen kunnen worden” (RIVM,
28 maart 2011). Patiënten die dergelijke zorg dienen te ontvangen krijgen voorrang boven patiënten die
ergens anders behandeld kunnen worden. Tot slot hebben UMC’s een ontwikkelfunctie, zij ontwikkelen
nieuwe behandelwijzen en technologieën (Boot & Knapen, 2005 via RIVM, 28 maart 2011).

Zelfstandige behandel centra’s (ZBC’s)
Een ZBC valt tegenwoordig net als bovengenoemde typen ziekenhuizen onder instellingen voor medisch
– specialistische zorg (IMSZ). Een kenmerk van een ZBC is dat zij, in tegenstelling tot andere ziekenhuizen
en instellingen voor medisch specialistische zorg, geen zorg levert met verblijf in het A-segment, ofwel
zorg waarvan de prijs landelijk bepaald wordt. Zorg met verblijf is binnen een ZBC dus wel mogelijk
uitgaande van het B-segment, zorg waarvan de prijs door het ziekenhuis zelf wordt vastgesteld (RIVM, 28
maart 2011).

2.1.4 Steeds minder en grotere ziekenhuizen
Betreffende de algemene ziekenhuizen en UMC’s telde Nederland in 2010 137 ziekenhuislocaties en 83
buitenpoliklinieken. Deze zijn georganiseerd in 91 organisaties waarvan 8 academische
ziekenhuisinstellingen. Ten opzichte van 2009 is het aantal ziekenhuislocaties stabiel gebleven . Verder
waren er in 2007 in Nederland 119 categorale instellingen georganiseerd in 62 organisaties (RIVM –
nationale atlas volksgezondheid, 2010, 28 maart 2011)
Deze cijfers op zich vertellen niet zoveel, wanneer zij echter vergleken worden met cijfers uit 1980 kan
gesteld worden dat het aantal ziekenhuizen sterk is gedaald, destijds waren er namelijk 170. “Hoewel het
aantal instellingen afnam, is het aantal locaties waar zorg wordt aangeboden echter veel minder
gedaald” (Raad voor de Volkgezondheid en Zorg (RVZ), 2003, p. 13).
Verder is bekend dat instellingen de afgelopen jaren gemiddeld groter zijn geworden. Zo is het
gemiddeld aantal bedden per instelling tussen 1980 en 1995 gestegen van 300 naar 400. (Blake et al.,
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1998 in RVZ, 2003, p. 14). Inmiddels ligt het gemiddeld aantal bedden in Nederland op 478 (RVZ, 2003, p.
15). Deze groei wordt versterkt doordat tevens een verschuiving heeft plaatsgevonden van klinische naar
poliklinische – en dagbehandelingenzorg. In feite is de stijging van het gemiddeld aantal bedden dus
groter (RVZ, 2003, p.14).
Tevens is het aantal medisch specialisten werkzaam in de diverse typen ziekenhuizen de afgelopen jaren
toegenomen. In 1997 waren er 10.700 werkzaam tegenover 11.997 in 2005 en 12.432 in 2006 (AZW via
RIVM, 28 maart 2011).

Internationale vergelijking
In vergelijking met andere landen kan gesteld worden dat Nederlandse ziekenhuizen relatief groot zijn.
Nederlandse ziekenhuizen hebben veelal een groot aantal bedden per ziekenhuis, gemiddeld 478 zoals
hierboven aangegeven. In de Verenigde Staten daarentegen was in 2005 slechts 5% van de ziekenhuizen
groter dan 500 bedden en had 4% 400 tot 499 bedden. Verder kent Nederland een gemiddeld
artsen/ziekenhuizen ratio per inwoner in vergelijking met andere westerse landen (Nederlandse
Zorgautoriteit (NZA), 2009, p. 12). “Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat de Nederlandse
ziekenhuiszorgmarkt reeds sterk geconcentreerd is” (NZA, 2009, p. 12). Echter dient opgemerkt te
worden dat Nederland relatief dichtbevolkt is en zich daarom wellicht beter leent voor concentratie,
zonder dat de bereikbaarheid onder druk komt te staan, dan een uitgestrekt land als bijvoorbeeld de VS
(RVZ, 2003, p. 15).

2.2 Verloskundige zorg
Verloskunde wordt in het Engels obstetrics genoemd en houdt het volgende in: “A branch of medicine
dealing with the care of women during pregnancy, childbirth, and the period during which they recover
from childbirth”(mondofacto, 1998, 17 januari).

2.2.1 fasen
De verloskundige zorg kan opgedeeld worden in verschillende achtereenvolgende fases. De eerste fase is
de prenatale zorg ofwel: “Care provided the pregnant woman in order to prevent complications, and
decrease the incidence of maternal and prenatal mortality” (Mondofacto, 1998, 12 december). De fase
tijdens de bevalling, in vakjargon ook wel partus genoemd, wordt de natale zorg genoemd. En wanneer
het kind eenmaal geboren is treedt de fase van de postnatale zorg aan: ““The care provided a woman
following the birth of a child” (Mondofacto, 1998, 12 december). Wanneer alle fasen tezamen worden
genomen noemt met dit ook wel (peri)natale zorg: ““The care and management of the foetus and
newborn infant in the perinatal period before, during, and after delivery”(Mondofacto, 1998, 12
december). Blijkend uit deze definities kan gesteld worden dat (peri)natale zorg en verloskunde op zich
synoniemen van elkaar zijn.

2.2.2 Eerste – tweede – en derdelijnszorg
Naast het onderscheid tussen de diverse fases van de verloskundige zorg, wordt het Nederlandse
verloskundige stelsel tevens opgesplitst in eerste – tweede - en derdelijns zorg (KNOV, 2010). Binnen de
eerste lijn neemt de zorgvrager zelf, zonder verwijzing, contact op met een verloskundige of huisarts,
welke als poortwachter fungeren richting de tweedelijnszorg. Binnen de eerste lijn begeleidt de
verloskundige of slechts in 4% van de gevallen de verloskundig actieve huisarts (Prins, Roosmalen,
Scherjon en Smit, 2009, p. 14)), werkzaam in een (eigen) praktijk de zwangere indien alles normaal
verloopt. Wanneer dit het geval is bevalt de zwangere uitgaande van haar eigen keuze thuis, in een
kraamhotel, of in het ziekenhuis onder leiding van de verloskundige of huisarts (Prins et al., 2009, p. 12).
Indien de verloskundige dan wel verloskundig actieve huisarts echter signalen ontvangt dat de
zwangerschap of baring niet verloopt zoals gewenst, stelt hij/zij een risicoselectie op. Dit houdt in dat
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hij/zij een schatting maakt van enerzijds de aard en anderzijds de ernst van de complicaties. Wanneer
hieruit blijkt dat specialistische zorg vereist is, verwijst hij/zij de zwangere door naar het ziekenhuis.
Binnen de tweede lijn (de klinische verloskunde) zijn klinisch verloskundigen werkzaam binnen de
verloskamer, polikliniek of de zwangeren – of kraamafdeling, van ziekenhuizen. De klinisch
verloskundigen begeleiden zelfstandig, onder verantwoordelijkheid of in samenspraak met de
gynaecoloog, hoog risico zwangerschappen en bevallingen. Gezien het feit dat deze tweedelijnszorg
duurder is wordt deze alleen indien nodig ingezet.
De derde lijn omvat zeer specialistische zorg welke wordt aangeboden binnen academische
ziekenhuizen, waarbij er sprake is van een sterk samenwerkingsverband tussen ziekenhuisafdelingen
voor neonatale intensieve zorg en hoogrisico verloskunde. Dergelijke zorg betreft onder andere de
opvang van zeer voeggeborenen of zwangeren met een hoog risico indicatie (dreigende vroeggeboorte
vóór 32 weken, ernstige foetale groeivertraging, congenitale afwijkingen, ernstige, vroege pre-eclampsie)
en specialistische echo’s (KNOV, 2010; Prins et al., 2009, p. 13).

2.2.3 Ketenzorg
Duidelijk is dus dat de verloskundige zorg een vorm van ketenzorg is waarbij de zwangere mogelijk te
maken krijgt met verschillende organisaties en disciplines, zij het tegelijkertijd of op elkaar volgend (de
keten) (HKZ, 2008,p. 7). Verder is het gehele verloskundige stelstel afhankelijk van goed vervoer, zodat
een barende eventueel met spoed naar het ziekenhuis kan worden gebracht (Prins et al., 2009, p. 12-13).
Tot slot worden zwangerschap en baring in Nederland in eerste instantie gezien als normale,
fysiologische processen, tot het tegendeel blijkt (Prins et al., 2009, p. 12). Dit in tegenstelling tot overige
Europese landen waarbij voornamelijk wordt uitgegaan van zwangerschap en geboorte als mogelijke
bedreiging voor moeder en kind (KNOV, 2010).

2.2.4 Normen Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte
In de in hoofdstuk 1 beschreven aanleiding kwam het al even naar voren. De Stuurgroep Zwangerschap
en Geboorte (2009) heeft diverse oplossingen aangedragen in het terugdringen van de babysterfte. Maar
wat houden deze oplossingen nu eigenlijk in?
Allereerst de oplossing ‘24/7 start behandeling binnen 15 minuten’. Deze oplossing, welke ook wel als
norm wordt gezien, houdt in dat een zwangere erop moet kunnen rekenen dat zij 24 uur per dag en 7
dagen per week goed gekwalificeerde professionals beschikbaar en bereikbaar zijn. Deze gekwalificeerde
professionals zijn de: verloskundig actieve huisarts, klinisch verloskundige, arts – assistent, gynaecoloog,
kinderarts, anesthesioloog, het OK – team en ondersteunend personeel (p. 47). “De Stuurgroep vindt dat
al deze professionals in staat moeten zijn om binnen 15 minuten de noodzakelijke behandeling te
kunnen starten, zodat de zwangere nooit langer hoeft te wachten”(p. 48). Wel geeft de Stuurgroep aan
dat de organisatie de professional hierin dient te faciliteren. Wanneer voldaan wordt aan deze
norm/oplossing is volgens de stuurgroep de acute zorg, ongeacht het moment van de dag, avond, nacht
of weekend gegarandeerd voor zowel laagrisicozwangeren in de eerste lijn als hoogrisicozwangeren in de
tweede en derde lijn (p.48).
Een tweede oplossing is ‘bevallende vrouw niet alleen’ . Deze oplossing, welke tevens als norm wordt
gezien, houdt in dat de zwangere zodra de bevalling is gestart niet meer alleen gelaten mag worden,
ofwel zij dient continu begeleid te worden. Wanneer het een bevalling in de eerste lijn betreft (dus thuis,
in een geboortecentrum, of poliklinisch) is de kraamverzorgende de aangewezene voor deze begeleiding.
Met betrekking tot een bevalling in het ziekenhuis is dat een kraamverzorgende of Obstetrie en
Gynaecologie verpleegkundige (in het vervolg een O&G – verpleegkundige) (p.49). Verder is door de
stuurgroep aangegeven dat wanneer het laagrisicobevallingen betreft de verloskundige de voortgang
Spreiding & Concentratie van de Nederlandse verloskundige zorg – bachelorscriptie Mirrin Middelhuis

van de bevalling alsmede de conditie van moeder en kind minstens iedere twee uur dient te bewaken.
Met betrekking tot hoogrisicobevallingen dienen zwangeren continu bewaakt te worden door de
gynaecoloog of door de gynaecoloog geautoriseerde medisch professional een actor die voor de
zorgzwaarte is toegerust. De genoemde actoren zijn tevens allen medisch verantwoordelijk. Tot slot:
“Het inschakelen van de begeleider wordt geregeld door de verloskundige professional. Hierbij geldt
voor de kraamverzorgende of O&G – verpleegkundige een maximale aanrijdtijd van 30 minuten”(p. 49).
Tot slot heeft de Stuurgroep aangegeven dat zij van mening is in Nederland overal een Verloskundige
Samenwerkingsverband (in het vervolg VSV) actief moet zijn dat iedere maand bijeenkomt. In een VSV
zetelen alle professionals die tezamen de lokale zorg rondom zwangerschap en geboorte verlenen. Het
VSV wordt veelal gebaseerd op het werkgebied van een ziekenhuis. In een VSV zetelen alle:
verloskundigen, verloskundig actieve huisartsen, gynaecologen, kinderartsen en kraamzorginstellingen
welke in een specifiek gebied zorg leveren. Verder heeft de Stuurgroep aangegeven dat reeds bestaande
VSV-en een belangrijke rol kennen in de implementatie en uitvoering van protocollen, vastgesteld door
het College Perinatale Zorg, op lokaal niveau (p.32). “De stuurgroep wil daarom dat elke betrokken
professional verplicht participeert in een VSV, met vier doelen:
1. afstemming realiseren en vertrouwen opbouwen en onderhouden tussen lokale en regionale
professionals;
2. het regionaal implementeren en lokaal uitvoeren van de door het College Perinatale Zorg vastgestelde
multidisciplinaire protocollen en kaders;
3. het voorkomen van zorgverleners-delay, door een vloeiende samenwerking tussen alle professionals;
4. het uitwisselen van informatie over iedere zwangere op basis van de intake, geboorteplan en
cliëntvolgend pwd”(p.32).

2.3 Vooruitblik
Het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 3, is het eerste hoofdstuk van het onderdeel ‘theoretisch kader’. In
dit hoofdstuk zal de theoretische deelvraag: Wat is concentratie? Beantwoord worden.
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3

Concentratie
In dit hoofdstuk staat de theoretische deelvraag: Wat is concentratie? centraal. Deze
vraag zal beantwoord worden aan de hand van de volgende onderdelen. Allereerst zullen
in paragraaf 3.1 enkele definities van concentratie worden gegeven. Vervolgens wordt in
paragraaf 3.2 behandeld met welk proces concentratie samenhangt. In paragraaf 3.3 zijn
de motieven voor concentratie gegeven. Tot slot volgt in paragraaf 3.4 een reflectie van
het hoofdstuk, waarin wordt uitgelegd wat de geschetste theorie betekent in het kader
van dit onderzoek, en tot slot een vooruitblik op het volgende hoofdstuk.

___________________________________________________________________________

3.1 Begripsomschrijving
Het begrip ‘concentratie’ kan op verschillende wijzen wordt uitgewerkt. Zo omschrijft van Dam (1995)
het als: “het proces waarbij organisaties (i.c. voorzieningen) zich in ruimtelijke zin lokaliseren op een
beperkter aantal locaties dan voorheen”(p. 92). Boonstra (1998) omschrijft het als: “Centrumvorming.
Dat wil zeggen een bundeling van menskracht, kennis en ervaring, infrastructuur en voorzieningen die als
geheel voldoet aan de eisen die gesteld dienen te worden aan de zorg voor een bepaalde groep”(p. 6).
In de Mededingingswet (1997) wordt concentratie als volgt omschreven:
“Artikel 27
1. Onder een concentratie wordt verstaan:
a. het fuseren van twee of meer voorheen van elkaar onafhankelijke ondernemingen;
b. het direct of indirect verkrijgen van zeggenschap door
1°. een of meer natuurlijke personen of rechtspersonen die reeds zeggenschap over
ten minste
een onderneming hebben, of
2°. een of meer ondernemingen over een of meer andere ondernemingen of delen daarvan door
middel van de verwerving van participaties in het kapitaal of van vermogensbestanddelen, uit
hoofde van een overeenkomst of op enige andere wijze”

3.2 Concentratie, onderdeel van…?
Concentratie wordt niet zelden in één adem genoemd met schaalvergroting. Zo meldde de
uitvoeringstoets inzake tweedelijns verloskunde het volgende: “De waar te nemen concentratie … hangt
voor een deel samen met de … waar te nemen tendens tot verdergaande schaalvergroting” (College
bouw ziekenhuisvoorzieningen, 2001, p.12). Maar hoe hangen concentratie en schaalvergroting nu
samen? Op deze vraag is middels de in paragraaf 3.1 tot en met 3.2.2 uiteengezette literatuur in
paragraaf 3.2.3 een antwoord gegeven.

3.2.1 Wat is schaalvergroting?
Wanneer gesproken wordt over ‘de schaal van de instelling’ wil dat zeggen dat er gekeken wordt naar
bijvoorbeeld de hoeveelheid leerlingen, het aantal studenten, de personeelssterkte, het aantal
klaslokalen of het vloeroppervlak. Hierbij wordt meestal uitgegaan van gemiddelden (Sociaal Cultureel
Spreiding & Concentratie van de Nederlandse verloskundige zorg – bachelorscriptie Mirrin Middelhuis

Planbureau (SCP), 1995, p. 12). Van Dam (1995) beschrijft dat schaal O X C is, ofwel: schaal is het product
van omvang en complexiteit, waarbij omvang is uitgedrukt in capaciteit, bijvoorbeeld het aantal bedden.
Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP, 1995) stelt dat de schaal van instellingen wordt bepaald door het
aantal deelnemers (vraag) en het aantal instellingen (aanbod). Zo kan de gemiddelde instellingsomvang
in grootte variëren zonder dat er sprake is van een veranderingen in het aantal instellingen. Exogene
demografische invloeden zijn hier dan verantwoordelijk voor. Tevens kunnen veranderingen in het
deelnamepatroon vanuit de overheid worden toegejuicht. Als voorbeeld geeft het SCP dat het ‘hoger
onderwijs voor velen’ beleid samen met de gewijzigde studiefinancieringsregeling in de jaren tachtig
bijdroeg aan een enorme stijging van het aantal deelnemers van het hoger onderwijs. In dit geval is er
sprake van een vraaggestuurde schaalvergroting (p.11).
Van Dam (1995) stelt het volgende: “‘schaalvergroting’ in het aanbod van voorzieningen zal daarbij
(voorlopig) worden opgevat als een proces waarbij sprake is van een afnemend aantal voorzieningen bij
een gelijkblijvend aantal gebruikers van het betreffende voorzieningen – type” (p.15). Dezelfde auteur
stelt vervolgens: “Het begrip schaal kan echter nog op twee andere manieren worden geïnterpreteerd,
te weten betrekking hebbend op de complexiteit van een organisatie (in termen van functies), als ook op
de verhouding tussen het aantal organisaties (ondernemingen, instellingen, voorzieningen) en het aantal
gebruikers hiervan, ofwel met andere woorden de omvang van de markt”(p. 90).

3.2.2 Vormen van schaalvergroting
Zoals hierboven reeds naar voren is gekomen kunnen er verschillende vormen van schaalvergroting
onderscheiden worden (Blank et al, 1990, p. 12 in: van Dam, 1995, p. 90-92). Deze vormen zullen
hieronder achtereenvolgens behandeld worden (zie hiervoor ook figuur 3.1).

Figuur 3.1 Drie typen schaalvergroting naar: (Van Dam, 1995, p. 91)



Bestuurlijk

Van Bestuurlijke schaalvergroting is sprake wanneer het aantal organisaties dat valt onder één bestuur
(directie) toeneemt (p.90).
Institutionele schaalvergroting wordt ook wel organisatorische schaalvergroting genoemd en heeft
betrekking op een toename van de omvang van een organisatie. Deze vorm van schaalvergroting kan
worden uitgesplitst in twee componenten.
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Elementair

Allereerst elementaire institutionele schaalvergroting. Hierbinnen kan er gesproken worden van een
toename van het aantal gebruikers per eenheid (element) van de organisatie. Dit kan ofwel plaatsvinden
door een afname van het aantal elementen bij een gelijkblijvend aantal gebruikers, ofwel door een
toenemend aantal gebruikers bij een gelijkblijvend aantal elementen of door een mengvorm van beide.


Functioneel

Ten tweede functionele institutionele schaalvergroting. Dit houdt in dat het aantal elementen (functies)
per organisatie toeneemt. Oftewel, er is sprake van een toename van de complexiteit van een
organisatie, dus van een samenvoeging van functies (activiteiten) binnen eenzelfde organisatie. Ook deze
meer specifieke vorm van schaalvergroting kan toch weer worden uitgesplitst.
Allereerst gelijksoortige functionele institutionele schaalvergroting. Hiervan is sprake wanneer er een
samenvoeging is van gelijksoortige elementen. Als voorbeeld wordt de vorming van een groepspraktijk
van huisartsen aangehaald.
Ten tweede ongelijksoortige functionele institutionele schaalvergroting. Hiervan is sprake wanneer er
een samenvoeging is van ongelijksoortige elementen. Als voorbeeld wordt de vorming van een
scholengemeenschap aangehaald.

Figuur 3.2 Drie typen schaalvergroting in beeld naar: (Van Dam, 1995, p. 92)
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Geografisch gezien zijn voornamelijk de elementaire en functionele schaalvergroting van belang
uitgaande van het feit dat bij beide vormen een wijziging optreedt in het locatiepatroon van de
desbetreffende organisaties (zie ook figuur 3.2). Zo is binnen functionele schaalvergroting in principe
sprake van een verandering van de locatie van een specifiek type organisatie. Elementaire
schaalvergroting daarentegen behelst een afname van het aantal locaties per type organisatie. Deze
laatste vorm kan dus ook wel ‘concentratie’ worden genoemd, zo stelt van Dam (1995, p. 91).
Wel dient opgemerkt te worden dat bovenstaande vormen niet strikt te scheiden zijn. Zo impliceren
functionele – en elementaire schaalvergroting tevens een vorm van bestuurlijke schaalvergroting. Verder
kan ook functionele schaalvergroting samenvloeien met elementaire schaalvergroting.

3.2.3 Samenhang concentratie en schaalvergroting
In paragraaf 3.2 werd de vraag gesteld hoe concentratie en schaalvergroting samenhangen. Middels
bovenstaand aangehaalde literatuur kan hierop een antwoord geformuleerd worden. Zoals reeds aan
bod kwam in paragraaf 3.1 is concentratie door van Dam (1995) omschreven als “het proces waarbij
organisaties (i.c. voorzieningen) zich in ruimtelijke zin lokaliseren op een beperkter aantal locaties dan
voorheen”(p. 92). Hieruit volgend is dus alleen sprake van concentratie wanneer er een afname in het
aantal locaties is. Vervolgens zijn enkele door van Dam aangehaalde vormen van schaalvergroting
weergegeven, waarbij vermeld is dat elementaire schaalvergroting ook concentratie kan worden
genoemd. Echter de relatie tussen concentratie en schaalvergroting is niet direct wederkerig. Zo stelt van
Dam (1995) “Concentratie houdt weliswaar meestal een bepaalde vorm van schaalvergroting in, maar
andersom is dit niet het geval. Slechts in het geval dat schaalvergroting van voorzieningen daadwerkelijk
leidt tot, of samengaat met concentratie, en waarbij dus sprake is van en afname van een aantal
voorzieningen – locaties, kan er sprake zijn van consequenties met betrekking tot de bereikbaarheid van
deze voorzieningen”. Hieruit volgend blijkt dat concentratie gevolgen heeft voor de bereikbaarheid van
voorzieningen. Hierop zal in hoofdstuk 5 verder worden ingegaan. Eerst zullen echter de motieven voor
concentratie behandeld worden in de komende paragraaf.

3.3 Motieven
Inmiddels is aangegeven wat wordt verstaand onder concentratie, zo is duidelijk dat concentratie een
afname van het aantal locaties behelst en dat zij samenhangt met een schaalverandering. Echter er
ontbreekt nog waarom organisaties ervoor kiezen te gaan concentreren, kiezen zij hier eigenlijk wel
voor? Uitgaande van het feit dat in dit onderzoek concentratie van klinische verloskunde centraal staat,
ofwel concentratie binnen ziekenhuizen, zal aangedragen worden welke motieven ziekenhuizen kennen
om te gaan concentreren. Hierbij dient opgemerkt te worden dat dergelijke motieven voor concentratie
ook buiten de zorgsector terug te vinden zijn.
In het rapport ‘Marktconcentraties in de ziekenhuiszorg’ (Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ),
2003, p. 5-13) staan verscheidene motieven vermeld. Allereerst staat beschreven dat zich de afgelopen
twintig jaar een sterke concentratie van het aanbod binnen de ziekenhuiszorg heeft voorgedaan, ofwel
veel ziekenhuizen zijn gefuseerd. Deze concentratie is destijds door de overheid gestimuleerd. Tevens
hebben de ziekenhuizen zelf het initiatief genomen tot fuseren (p.9).
Maar welke doelstellingen beoogden de ziekenhuizen en de overheid nu te bereiken met deze fusies?
Een belangrijk motief voor de overheid om de concentratie te stimuleren was een verlaging van de
ligduur en daarmee het aantal benodigde bedden per 1000 inwoners. Tevens speelden
kwaliteitsoverwegingen een rol (p. 12). Vanwege dit motief werd in 1980 eerst de vergunning tot
nieuwbouw gekoppeld aan de schaalvergroting en aan de 2,8 promille norm (2,8 bedden per 1000
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inwoners). Later stimuleerden zij de concentratie middels de zogenoemde fusiebonus (Nederlands
Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL), 2002 in: RVZ, 2003, p. 12).
Naast deze motieven vanuit de overheid hebben de ziekenhuizen zelf ook het initiatief genomen tot
fuseren, zoals vermeld. De voor hen geldende motieven lagen op het gebied van efficiëntie van
bedrijfsvoering en kwaliteit en zijn nog steeds actueel:
-

-

“Voldoen aan de toenemende kwaliteitseisen.
Creëren van een grotere financiële basis om risico’s te spreiden en te investeren
Opbouwen van een sterkere onderhandelingspositie tegenover zorgverzekeraars, Zelfstandige
Bestuursorganen (ZBO’s) en overheid.
Creëren van een grotere wervingskracht door een gevarieerder arbeidsaanbod en aantrekkelijke
carrièreperspectieven, onder andere door opleidingen en het doen van zeer specialistische
ingrepen mogelijk te maken.
Waarborgen van het voortbestaan van een organisatie; het verdwijnen van moeilijke
operationeel te houden functies als avond –, nacht – en weekenddiensten voor
kindergeneeskunde en gynaecologie/verloskunde kan een kettingreactie in gang zetten” (NIVEL,
2002 in: RVZ, 2003, p.12,13).

3.4 Reflectie, verantwoording en vooruitblik
3.4.1 Reflectie en verantwoording
In dit hoofdstuk stond de deelvraag: Wat is concentratie? centraal. In de beantwoording hiervan is
allereerst geschetst dat concentratie een proces is waarbij organisaties (i.c. voorzieningen) in ruimtelijke
zin gelokaliseerd worden op een beperkter aantal locaties dan voorheen. Tevens is omschreven wat
schaalvergroting is en hoe dit samenhangt met concentratie. Gebleken is dat concentratie elementaire
schaalvergroting is maar dat daarbij ook bestuurlijke schaalvergroting kan plaatsvinden. Tevens kan
concentratie als elementaire schaalvergroting samenvloeien met functionele schaalvergroting. Ook is
aangegeven dat de relatie tussen schaalvergroting en concentratie niet direct wederkerig is. Kennis van
wat concentratie vormgevingstechnisch inhoudt is belangrijk inzake dit onderzoek vanwege het feit dat
bestudeerd wordt hoe de twee cases binnen dit onderzoek organisatorisch vormgegeven zijn om hen
zodoende met elkaar te kunnen vergelijken. In hoofdstuk 6 Methoden en Technieken is
geoperationaliseerd hoe concentratie in dit onderzoek gezien wordt en zodoende aan de respondenten
bevraagd is.
Naast bovenstaande zaken zijn tot slot diverse motieven om te komen tot concentratie aangehaald,
motieven gegeven door zowel de overheid als ziekenhuizen. Aangaande dit onderzoek zijn deze
belangrijk te kennen omdat redenen om te komen tot concentratie een bepaalde verwachting
formuleren over de te bereiken situatie na concentratie. Uitgaande van het feit dat de hoofdvraag van
dit onderzoek luidt: Wat is de impact van concentratie van klinische verloskunde op de kwaliteit van
zorgverlening? kunnen de geschetste motieven zodoende al enig inzicht bieden in de beantwoording van
deze onderzoeksvraag. Immers, er kan gekeken worden in hoeverre de condities binnen de door
organisaties aangehaalde motieven, na concentratie daadwerkelijk behaald zijn.

3.4.2 Vooruitblik
Het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 4, is het tweede deel van het theoretisch kader. De beantwoording
van de theoretische deelvraag: Wat is kwaliteit van zorgverlening? staat centraal.

Spreiding & Concentratie van de Nederlandse verloskundige zorg – bachelorscriptie Mirrin Middelhuis

Kwaliteit van zorgverlening

4

Aandacht voor kwaliteit binnen de gezondheidszorg is sterk aanwezig en misschien zelfs
wel groeiende. Zo verschijnen er jaarlijks vele publicaties, kennen zorginstellingen veelal
een medewerker kwaliteit, bestaat er inmiddels een Nederlandse Vereniging voor
Kwaliteit en Zorg (NVKZ) (Harteloh en Casparie, 1998, p. 15) en stelt een organisatie als
het Nederlands Instituut voor onderzoek van de volksgezondheid (NIVEL) jaarlijks
verscheidene kwaliteitsindexen voor specifieke zorgsectoren op.

Dit hoofdstuk vormt een antwoord op de theoretische deelvraag: Wat is kwaliteit van
zorgverlening? Om te komen tot een verdere uitwerking van dit begrip gaat paragraaf 4.1 in op het
begrip kwaliteit, waarbij de scepsis rondom dit begrip wordt aangehaald. Vervolgens komen diverse
typen definities met hun bijbehorende sterkten en zwakten aan bod. In paragraaf 4.2 volgt een
bespreking van de zorgverlening als dienst waarbij de zorginhoudelijke – en bedrijfskundige benadering
als meetmethoden worden aangehaald. In paragraaf 4.3 wordt het onderzoeksmodel genaamd
SERVQUAL besproken. In paragraaf 4.4 volgt tot slot een vooruitblik.
__________________________________________________________________________________

4.1 Begripsomschrijving
Om uiteindelijk te kunnen komen tot een eenduidige en effectieve operationalisering van het begrip
kwaliteit van zorgverlening dient allereerst het begrip kwaliteit op zich nader uitgewerkt te worden.
Echter, zo stellen Harteloh en Casparie (1998), de keuze voor het type kwaliteitsdefinitie heeft
verstrekkende gevolgen voor de opzet en het resultaat van kwaliteitsbevordering – of bewaking. “De
(onuitgesproken) verwachtingen of vooronderstellingen van medewerkers kunnen namelijk zeer
uiteenlopen, waardoor een gecoördineerd handelen niet mogelijk is, een kwaliteitsproject na enige tijd
mislukt, of een kwaliteitssysteem tot een rituele exercitie met een zware bureaucratische lading
verwordt”(p. 16). Het bereiken van consensus over een definitie van kwaliteit is dan ook buitengewoon
belangrijk.

4.1.1 Scepsis
Echter het bereiken van consensus is nog niet zo makkelijk gebleken. Er heerst namelijk een heuse
scepsis rondom dit begrip. Harteloh (1999) spreekt van het zogenaamde Molière effect: “De les is dat
een al te ruimhartige toepassing van een begrip het aan betekenis doet verliezen, omdat een zinvol
gebruik niet meer onderscheiden is van pretentieloos, opsierend woordgebruik, zoals in een gedicht of
operaduet. Dit ‘Moliere-effect’ is een linguïstisch verschijnsel dat het begrip kwaliteit in de
gezondheidszorg ook bedreigt”(p.3). Dezelfde auteur meldt dat men tegenwoordig niet meer ontkomt
aan allerlei kwaliteitsomvattende
definities als:
“kwaliteitsbeleid, kwaliteitsonderzoek,
kwaliteitsaspecten, kwaliteitsborging, kwaliteitsbewaking, kwaliteitsdimensie of kwaliteitsmanagement”
(NRV, 1990, in: Harteloh, 1999, p. 3) “aan diverse aspecten van zorg (doeltreffendheid, doelmatigheid,
patiëntgerichtheid) en potentiële bronnen van gegevens daarover (ziekenhuissterfte, variaties in
zorgverlening, tevredenheid van patiënten)”(p.215). De vraag die dus gesteld kan worden is in hoeverre
dergelijke begrippen een zinvol onderscheid bewerkstelligen, ofwel zoals Donabedian (1993) het
weergeeft: “We must ask ourselves if the word ‘quality’ could lose its meaning, if the term Is applied
almost indiscriminately to too many things” (in: Harteloh, 1999, p. 3).
Duidelijk is dus dat verschillende auteurs hun vraagtekens zetten bij de toepassing van het
kwaliteitsbegrip. Ook Pirsig (1991) laat zijn mening niet ongehoord: “Kwaliteit is een eigenschap van
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gedachten en uitspraken die herkend worden via een gedachteloos proces. Aangezien definities
producten zijn van een strak, formeel denken, kan kwaliteit niet worden gedefinieerd”(p. 186 in:
Harteloh, 1999, p.3). Volgens Harteloh (1999) kan de onmogelijkheid het begrip kwaliteit te definiëren
zelfs leiden tot twijfel ten aanzien van het bestaan van kwaliteit. Hiermee is zoals hijzelf aangeeft “de
scepsis ten aanzien van kwaliteit compleet”(p.4).

4.1.2 De aard van het begrip
Zoals bovenstaande scepsis duidelijk maakt kent het begrip kwaliteit verschillende opvattingen, deze zijn
te clusteren in de volgende groepen (Harteloh en Casparie, 1998, p. 17-18):
1. ‘Kwaliteit wordt opgevat als een (intrinsiek) kenmerk of eigenschap van het voorwerp van
beschouwing’. Kwaliteit bestaat hier onafhankelijk van plaats, persoon of tijd. Het is een
eigenschap van een product of dienst die in wisselende mate aanwezig kan zijn. Deze opvatting
wordt het objectgeboden ofwel metafysische gebruik van het begrip kwaliteit genoemd.
2. ‘Kwaliteit wordt gezien als een aspect van een relatie tussen subject en object’. Kwaliteit is niet
zodanig in de omringende werkelijkheid aanwezig omdat het geen substantie heeft, het is niet
vast te pakken zoals bijvoorbeeld een tafel of stoel. Kwaliteit is slechts aanwezig in de interactie
tussen subject en object. Het subject, de persoon is essentieel omdat hij kwaliteit ervaart in de
interactie met bijvoorbeeld een zorgverlener of zorginstelling.
3. ‘Kwaliteit kan worden beschouwd als een idee in het hoofd van een subject’. Dit idee wordt dan
geprojecteerd op het desbetreffende voorwerp waarbij een invulling afhankelijk is van plaats,
persoon of tijd.
“Het begrip kwaliteit is geen subjectief begrip, in de zin van een willekeurig begrip. Een persoon moet,
noodzakelijkerwijs, aan zintuiglijke indrukken naast kwantitatieve ook kwalitatieve aspecten
toekennen”(Harteloh en Casparie, 1998, p. 18). De auteurs bedoelen hier te zeggen dat het naast de
kwantiteit, dus één bank, ook gaat om een mooie of gemakkelijke bank. Ofwel, kwaliteit is een
ordeningscategorie van deze kwalitatieve (normatieve) aspecten (p.18). Het feit dat kwaliteit een
subjectief begrip is, onderhevig aan vele meningsverschillen, vloeit dan ook logisch voort uit het bestaan
van de scepsis rondom dit begrip.

4.1.3 Typen definities
Inmiddels is uiteengezet dat er een heuse scepsis bestaat rondom het begrip kwaliteit en dat het begrip
te clusteren is in drie groepen. Dat er geen alomvattende definitie te formuleren is van kwaliteit
onderschrijven ook Reeves en Bednar (1994). Zij stellen in hun artikel getiteld: Defining quality:
alternatives and implications, dat de zoektocht naar een universele definitie van kwaliteit inconsistente
resultaten heeft opgeleverd. Er bestaat dan ook geen globale definitie, “rather, different definitions of
quality are appropriate under different circumstances” (p.419). Hieronder volgen diverse typen
kwaliteitsdefinities met hun belangrijkste sterkten en zwakten (p. 419-437). In tabel 4.1 is al deze
informatie, met daarbij nog meer sterkten en zwakten, samengevat.


Quality is Excellence

De wortels van de kwaliteitsdefinitie liggen allereerst bij Quality is Excellence, welke in het leven zijn
geroepen door verschillende Griekse filosofen als Plato en Aristoteles. Het ideaal voor deze Grieken was
‘arete’ oftewel ‘excellence’. Zo stellen Reeves en Bednar (1994) “The definition of arete varied by its
context; for a racehorse, it was speed, for a cart, strength”(p.420). Uitgaande van het feit dat het bij dit
type definitie draait om een kenmerk of eigenschap van een voorwerp is Quality is Excellence te
plaatsten onder de in paragraaf 4.2.1 door Harteloh en Casparie onderscheiden eerste groep.
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Sterkten
Een belangrijke sterkte van dit type definitie is de universele herkenbaarbaarheid, ofwel een kenmerk
van onbuigzame standaarden en hogere prestaties.
Zwakten
Een zwakte is dat dit type definitie slechts weinig praktische richting geeft aan managers. Immers, hoe
stelt men vast of en in hoeverre excellence bereikt is en wie bepaalt deze standaarden van excellence.
Een gevolg kan dan ook zijn dat managers hun eigen oordeel vellen over excellence omdat het een
abstract en subjectief begrip is.


Quality is Value

Dit tweede type definitie is op enerzijds de visie van Feigenbaum (1951) gebaseerd “Quality does not
have the popular meaning of "best" in any absolute sense. It means "best for certain customer
conditions." These conditions are (a) the actual use and (b) the sell-ing price of the product. Product
quality cannot be thought of apart from product cost”(p.1 in: Reeves en Bednar, 1994, p. 421). En
anderzijds op de visie van Abbott (1955): “When price tags are attached to ideas or services or products,
it is the best bargain that wins. How good a bargain anything is depends upon both quality and price;
these two elements compounded together form the basis for evaluation of winning contestants in the
market place. Only when differences in quality have been eliminated by standardization does "cheapest" necessarily coincide with "best" (p.108 in: Reeves en Bednar, 1994, p.421). Feigenbaum en Abbott
verklaren dus dat differentiatie betreffende kwaliteit, prijs of waarde belangrijk zijn voor de beslissingen
van consumenten (Reeves en Bednar, 1994, p. 421).
Sterkten
Een sterkte is dat wanneer kwaliteit als waarde gedefinieerd wordt verschillende eigenschappen van een
product of dienst worden meegenomen, bijvoorbeeld excellentie, prijs en duurzaamheid. Uitgaande van
deze sterkte is ook dit type definitie te plaatsen onder de eerste door Harteloh en Casparie, in paragraaf
4.2.1 aangehaalde, onderscheiden groep. Immers ook hier ligt de focus op kwaliteit als eigenschappen
en/of kenmerken van het voorwerp van beschouwing.
Zwakten
Een zwakte is dat dit type definitie het lastig maakt de individuele onderdelen van waarde te destilleren.
Onderdelen waardoor een onderzoeker of manager weet wat überhaupt belangrijke onderdelen zijn en
in hoeverre een individu deze onderdelen van belang acht.


Quality is Conformance to Specifications

Deze visie op kwaliteit kwam voort uit de 18e eeuwse technologie positie van Europa. The crafts
approach welke dan ook dominant was geworden op dit continent liet geen ruimte voor kwantiteit
productie, waarbij grote Amerikaans fabrikanten zoals onder andere Singer the American system of
manufactering (Hounshell, 1984 in: Reeves en Bednar, 1994) overnamen. De sleutel tot kwaliteit was
hier dan ook het conformeren aan voorwaarden; “if parts did not conform to specifications, they would
not be interchangeable, and the production system would fail” (Reeves en Bednar, 1994, p.421-422).
Sterkten
Dit type definitie is vrij gemakkelijk te begrijpen. Immers, een organisatie kan simpelweg in de gaten
houden in hoeverre er uiteindelijk voldaan is aan de vastgestelde specificaties. Een tweede sterkte is dat
een dergelijke definitie zou leiden tot verhoogde efficiëntie van de organisatie.
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Zwakten
Een zwakte is dat het consumenten mogelijk niet uitmaakt in hoeverre het product of de dienst voldoet
aan de interne verwachtingen van de organisatie. Uitgaande van deze zwakte is ook dit type definitie te
plaatsten in de door Harteloh en Casparie onderscheiden eerste groep, zoals vermeld in paragraaf 4.1.2.
Dit gezien het feit dat wanneer geconformeerd wordt aan voorwaarden het er veelal om draait of wordt
voldaan aan het kenmerk of eigenschap van een voorwerp. Een tweede zwakte van dit type definitie is
dat deze vrij ongeschikt is voor diensten, vooral wanneer er in grote mate sprake is van menselijk
contact. Dit maakt het lastig of contraproductief om de te behalen standaarden te specificeren. Immers,
menselijke interactie is een integraal onderdeel van kwaliteit in vele industrieën. Deze zwakte bevestigt
dat dit type definitie niet binnen de tweede of derde groep, vermeld in paragraaf 4.2.1, te plaatsen is.
Beide hebben enige vorm van menselijke interactie in zich.


Quality is Meeting and/or Exceeding Customers’ Expectations

Dit type kwaliteitsdefinitie werd gezien als een belangrijke katalysator voor de wijdverspreide beweging
weg van Conformance to Specifications en richting een consument gerichte definitie van kwaliteit
(Reeves en Bednar, 1994, p. 427). Want zoals Gronroos (1990) aangaf: “it should always be remembered
that what counts is quality as it is perceived by the customers” (p.37 in: Reeves en Bednar, 1994, p.427).
Gezien het feit dat dit definitietype de focus legt op kwaliteit zoals ondervonden door de consument, dus
zoals ervaren in de interactie tussen bijvoorbeeld patiënt en zorgverlener, kan deze geschaard worden
onder de door Harteloh en Casparie (1998) onderscheiden tweede groep, zoals aangehaald in paragraaf
4.1.2.
Sterkten
Deze visie op kwaliteit maakt het mogelijk voor managers en onderzoekers meer subjectieve factoren
(beleefdheid, behulpzaamheid, vertrouwen) mee te nemen. Een tweede sterkte is dat de mate waarin
een organisatie voldoet aan de verwachtingen van de consument is toe te passen binnen een brede
variëteit aan industrieën. Verder is deze kwaliteitdefinitie alomvattend. Immers, organisaties kunnen
oneindig veel eigenschappen meenemen in deze definitie. Zodoende zullen verschillende organisaties
concurreren op verschillende kwaliteitsdimensies.
Zwakten
Een zwakte is dat dit type definitie de meest complexe is. Dit brengt automatisch de volgende zwakte
met zich mee, namelijk dat deze kwaliteitsvisie het moeilijkst te meten is. Verder kunnen consumenten
veelal niet precies aangeven wat hun verwachtingen zijn. Meestal is het namelijk zo dat men pas nadat
de dienst is ervaren of het product is gekocht kan aangeven of het aan hun wensen voldeed. Ook kunnen
pre – purchase attitudes, bijvoorbeeld emoties, overtuigingen en motivaties, voordat een dienst is
ervaren of een product is gekocht, een grote rol spelen in de daarop volgende consumentevaluaties. Zo
stelt Oliver (1981): “disconfirmation, satisfaction, and one’s attitude prior to a purchase or use
experience all work to affect one’s post – usage attitude”(p. 36 in: Reeves en Bednar, 1994, p. 434). Met
betrekking tot de zorg zou deze zwakte naar voren komen wanneer een zwangere voordat zij de auto
instapt richting het ziekenhuis ervan overtuigd is dat de mogelijk lange reistijd problematisch zou kunnen
zijn voor de gezondheid van haar nog ongeboren kind. Dit omdat zij reeds bij een eerdere bevalling heeft
ondervonden dat de afstand consequenties heeft gehad voor de gezondheid van haar kind. Wanneer
haar later gevraagd zou worden hoe zij de rit naar het ziekenhuis heeft ervaren zou zij mogelijk kunnen
antwoorden dat zij hier niet tevreden over was. Dit ondanks het feit dat het ditmaal geen enkel gevolg
heeft gehad voor haar kind. De overtuiging dat de afstand problematisch zou zijn is gereflecteerd aan
een eerdere ervaring en bevestigt zodoende haar vooronderstelling. Uitgaande van deze laatste zwakte
kan dit definitietype ook geschaard worden onder de door Harteloh en Casparie (1998) onderscheiden
derde groep, zoals aangehaald in paragraaf 4.1.2. Immers, zoals deze zwakte beschrijft wordt kwaliteit
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door de consument mede bepaalt door de ideeën in hun hoofd. De laatste zwakte is dat evaluaties op de
korte termijn kunnen verschillen van evaluaties op de lange termijn. Zodoende dienen managers
rekening te houden met dit onderscheid.
Het is belangrijk het reeds behandelde onderscheid in visies op kwaliteit, met hun bijbehorende sterkten
en zwakten te kennen opdat in veel discussies over kwaliteit, ook binnen de gezondheidszorg, door
actoren niet wordt gesproken vanuit eenzelfde definitie waardoor men langs elkaar heen praat. Verder is
dit onderscheid inzake dit onderzoek belangrijk omdat in dit onderzoek wordt gekeken wat de impact
van concentratie op de kwaliteit van zorgverlening is. De meetmethode van kwaliteit die binnen dit
onderzoek centraal zal staan is terug te voeren naar enkele van deze definitietypen van kwaliteit. Op
deze wijze is de visie op kwaliteit binnen dit onderzoek ingekaderd. Hierop zal in paragraaf 4.2 verder
worden ingegaan.

4.1.4 Toepasbaarheid
In paragraaf 4.1.3 zijn de door Reeves en Bednar (1994) geformuleerde typen kwaliteitsdefinities
aangehaald. Tevens zijn deze in dezelfde paragraaf reeds gekoppeld aan de door Harteloh en Casparie
(1998) onderscheiden groepen, zoals vermeld in paragraaf 4.1.2. Wat echter nog ontbreekt is de
toepasbaarheid van dergelijke typen kwaliteitsdefinities.
Met betrekking tot bijvoorbeeld het type definitie Quality is Conformance to Specifications is besproken
dat deze vrij ongeschikt is voor diensten wanneer er in grote mate sprake is van menselijk contact. Dit
impliceert dat dit type definitie hoogstwaarschijnlijk niet veel wordt toegepast binnen de
dienstverlening. Daarentegen focust het definitietype Quality is Meeting and/or Exceeding Customers’
Expectations zich voornamelijk op klanten en hun verwachtingen, ofwel het is een klantgericht type
kwaliteitsdefinitie. Reeves en Bednar (1994) halen aan dat het SERVQUAL model ontwikkeld door
Parasuraman, Zeithaml en Berry (1985) kijkt naar de service quality ofwel kwaliteit van dienstenverlening
middels een focus op het ‘gat’ tussen de klant –verwachtingen en ervaringen. Reeves en Bednar stellen
dat dit SERVQUAL model zodoende toepasbaar is binnen het door hen onderscheiden definitietype
Quality is Meeting and/or Exceeding Customers’ Expectations (p.433).
Zoals reeds in de hoofdstuk 1 de inleiding aan bod kwam focust deze studie zich op de klinische
verloskunde, ofwel de zorgsector. Veelal wordt gezegd dat de patiënt centraal staat binnen de zorg. Dit
zou impliceren dat het definitietype Quality is Meeting and/or Exceeding Customers’ Expectations,
waarbinnen de klant centraal staat, ook binnen de zorg toepasbaar kan zijn. Echter, is dit wel zo? In
hoeverre is zorgverlening hetzelfde als dienstverlening? In hoeverre is een patiënt een klant? En in
hoeverre is dit SERVQUAL model zodoende bruikbaar binnen de gezondheidszorg? Op deze vragen geeft
paragraaf 4.2 een antwoord.
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Definition
Excellence

Strengths
Strong marketing and human
resource benefits

Weaknesses
Provides little practical guidance to
practitioners

Universally recognizable – mark of
uncompromising standards and high
achievement

Measurement difficulties
Attributes of excellence may change
dramatically and rapidly
Sufficient number of customers must
be willing to pay for excellence

Value

Concept of value incorporates
multiple attributes

Difficulty extracting individual
components of value judgment

Focuses attention on a firm’s internal
efficiency and external effectiveness

Questionable inclusiveness

Allows for comparisons across
disparate objects and experiences
Conformance to Specifications

Facilitates precise measurement

Quality and value are different
constructs

Consumers do not know or care
about internal specifications

Leads to increased efficiency
Inappropriate for services
Necessary for global strategy
Should force disaggregation of
consumer needs
Most parsimonious and appropriate
definition for some customers

Potentially reduces organizational
adaptability
Specifications may quickly become
obsolete in rapidly changing markets
Internally focused

Meeting and/or Exceeding
Expectations

Evaluates from customer’s
perspective

Most complex definition
Difficult to measure

Applicable across industries
Responsive to market changes

Customers may not know
expectations

All – encompassing definition

Idiosyncratic reactions
Pre – purchase attitudes affect
subsequent judgments
Short – term an long – term
evaluations may differ

Confusion between customer service
and customer satisfaction
Tabel 4.1 Strengths and Weaknesses of Quality Definitions naar Reeves and Bednar, 1994, p.437
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4.2 Kwaliteit en zorg
Zoals reeds in paragraaf 4.1.3 aan bod kwam zal in deze paragraaf besproken worden hoe
dienstverlening en zorgverlening samenhangen, opdat uiteindelijk aangegeven kan worden of en zo ja in
hoeverre het definitietype Quality is Meeting and/or Exceeding Customers’ Expectations, veelal
gehanteerd binnen de dienstverlening, ook binnen de zorgverlening toepasbaar is, of dat een heel ander
definitietype passend is. Uiteindelijk wordt aangegeven of hieruit volgend het SERVQUAL model te
hanteren is binnen de zorgsector.

4.2.1 Zorgverlening is dienstverlening?
Om aan te kunnen geven hoe zorgverlening en dienstverlening samenhangen dient allereerst te worden
uitgelegd wat de kenmerken van diensten ofwel services zijn. Parasuraman, Zeithaml en Berry (1985)
onderscheiden er drie:

Kenmerken van diensten
1. Diensten zijn intangible (ongrijpbaar). “Because they are performances rather than objects,
precise manufacturing specifications concerning uniform quality can rarely be set” (p.42). De
auteurs stellen dat de meeste diensten niet geteld, geïnventariseerd, getest, geverifieerd kunnen
worden en bovendien niet te meten zijn. Vanwege deze ontastbaarheid kunnen organisaties het
lastig vinden te begrijpen hoe klanten de diensten ervaren en de kwaliteit van dienstverlening
beoordelen.
2. Diensten zijn heterogeneous (heterogeen). “their performance often varies from producer to
producer, from customer to customer, and from day to day”(p.42). Het is lastig om consistent
gedrag van personeel te verzekeren. Dit omdat het beleid van de organisatie over de te leveren
dienst compleet kan verschillen van de uiteindelijk verleende dienst aan de klant.
3. Productie en consumptie van veel diensten zijn inseperable (onscheidbaar). “As a consequence,
quality in services is not engineered at the manufacturing plant, then delivered intact to the
consumer”(p. 42). Binnen arbeidsintensieve diensten komt kwaliteit pas tot uiting tijdens de
dienstverlening, veelal in de interactie tussen de klant en de dienstverlener. Daarnaast kan het
management minder controle hebben over de kwaliteit van dienstverlening wanneer de
klantenparticipatie intens is. Kortom, binnen deze situaties is de input van de klant, het aangeven
hoe de dienst verleend moet worden, doorslaggevend voor de kwaliteit van de dienstverlening.

Koppeling dienst – en zorgverlening
Harteloh en Casparie (1998) geven aan dat deze kenmerken van diensten ook zijn terug te voeren op de
zorg. Zo heeft de zorg net als een dienst een immaterieel karakter, ook zij is ongrijpbaar. “De patiënt is
niet alleen figuurlijk ,maar zelfs vaak letterlijk het lijdend voorwerp van de zorgverlening”(p. 83). Verder
wordt ook binnen de zorg de kwaliteit van zorgverlening veelal gerealiseerd in de interactie tussen
patiënt en klant, ofwel productie en consumptie van de zorgverlening is ook hier onscheidbaar. Harteloh
en Casparie noemen niet over een eventuele heterogeniteit van zorgverlening. Toch kan ook in de
zorgsector het uitgevoerde beleid verschillen van het beoogde beleid. Wel wordt deze mogelijkheid
meer en meer ingeperkt door de aanwezigheid van de vele checklisten, bijvoorbeeld tijdens operatieve
handelingen.

Samenhang
Gezien het feit dat de kenmerken van diensten ook toepasbaar zijn op de zorg kan zorgverlening worden
aangemerkt als dienstverlening.
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4.2.2 Kwaliteitsbenaderingen binnen de zorg
Zoals aangegeven in paragraaf 4.1.1 bestaat er een heuse scepsis rondom het begrip kwaliteit. Ook in de
gezondheidszorg kan op verschillende manieren naar het begrip kwaliteit worden gekeken (Harteloh en
Casparie, 1998, p. 59,98).

Zorginhoudelijke benadering
Allereerst kan men kwaliteit bezien vanuit een zorginhoudelijke benadering, waarbij de inhoud van de
geleverde zorg het uitgangspunt is voor de beschouwing van de kwaliteit ervan. “In een zorginhoudelijke
benadering is kwaliteit een eigenschap van de geleverde zorg, te weten: doeltreffendheid, doelmatigheid
en tevredenheid van de behandelde patiënten ”(59). Deze aspecten vormen objecten voor
kwaliteitsbewaking – en of bevordering. Binnen deze definitie zijn de beroepsbeoefenaren, bijvoorbeeld
artsen en verpleegkundigen, de belangrijkste actoren. Zij ontwikkelen namelijk de mechanismen voor de
waarborging van de kwaliteit die nauw aansluiten bij de uitoefening van het beroep, bijdragen aan de
identiteit of autonomie van de beroepsgroep en gericht zijn op de inhoud van de verleende zorg. Deze
visie op kwaliteit is een vorm van Quality is Value (Reeves en Bednar, 1994), zoals aangehaald in
paragraaf 4.1.3. Immers, kwaliteit wordt hier gezien als eigenschappen van de dienst, in dit geval
doeltreffendheid, doelmatigheid en tevredenheid. Zodoende is deze zorginhoudelijke benadering tevens
te plaatsen binnen de door Harteloh en Casparie (1998) zelf onderscheiden eerste groep zoals besproken
in paragraaf 4.1.2.

Bedrijfskundige benadering
Een andere benadering is de bedrijfskundige benadering (Harteloh en Casparie, 1998). Deze benadering
is geëvolueerd uit de hierboven beschreven zorginhoudelijke benadering. Patiënten zijn zich steeds meer
gaan uitspreken over zorgaspecten welke relevant zijn voor kwaliteit, zoals continuïteit, toegankelijkheid,
informatie en keuzevrijheid. Deze ontwikkeling werd in de loop van de tijd gesteund door het landelijk
kwaliteitsbeleid. Er werden doelen als: tegemoetkomen aan de reële behoefte van de patiënt en
patiëntengerichtheid geformuleerd (p. 59). Ofwel kwaliteit van zorg werd niet langer puur gedefinieerd
vanuit de optiek van de beroepsbeoefenaar, zoals het geval bij de zorginhoudelijke benadering, maar
ook vanuit de opinie van de patiënt. Deze verschuiving van perspectief heeft tevens een verandering
teweeggebracht in de rol van de patiënt, deze “is niet langer de afhankelijke, onmondige hulpvrager,
maar neemt samen met de zorgverlener op basis van uitgewisselde informatie in gezamenlijk overleg
beslissingen over het te volgen medisch beleid. De patiënt lijkt daardoor meer op een klant. Een
patiëntgerichte benadering is dan ook bovenal een klantgerichte benadering”(p.81). Om deze
klantgerichte benadering te kunnen realiseren kan de gezondheidszorg profiteren van bedrijfskundige
inzichten zo stellen Harteloh en Casparie (1998). Deze benadering van kwaliteit is te scharen onder het
door Reeves en Bednar (1994) onderscheiden definitietype Quality is Meeting and/or Exceeding
Customers’ Expectations, aangehaald in paragraaf 4.1.3. Dit vanwege het feit dat binnen dit type
kwaliteitsdefinitie de focus is gelegd op klanten en hun verwachtingen. Het is dus een klantgericht type
kwaliteitsdefinitie zoals beschreven in paragraaf 4.1.4. Deze focus is ook binnen de bedrijfskundige
benadering terug te vinden. Immers hier is kwaliteit geformuleerd aan de hand van de door de patiënten
gegeven opinies over goede zorgverlening, met hun verwachtingen wordt rekening gehouden.
Zoals in paragraaf 4.1.4 naar voren kwam is het SERVQUAL model, ontwikkeld door Parasuraman,
Zeithaml en Berry (1985), toepasbaar binnen het type kwaliteitsdefinite Quality is Meeting and/or
Exceeding Customers’ Expectations. Hierboven is gebleken dat de bedrijfskundige benadering van
kwaliteit van de zorg geschaard kan worden onder dit type kwaliteitsdefinitie. Daarnaast is in paragraaf
4.2.1 reeds aangegeven dat zorgverlening kan worden geschaard onder dienstverlening. Zodoende is het
SERVQUAL model ook toepasbaar op de zorgverlening. De bedenkers van het SERVQUAL model gaven
zelf ook al aan ”The skeleton, when necessary, can be adapted or supplemented to fit the characteristics
or specific research needs of a particular organization”(Parasuraman, Zeithaml en Berry, 1988, p.31).
Harteloh en Casparie hebben hieruit volgend het SERVQUAL model reeds aangepast op de zorgverlening,
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dit omdat zoals zij zelf stellen “Uit onderzoek in de dienstverlenende sector van het bedrijfsleven blijkt
dat ongeacht het type dienstverlening de klanten doorgaans dezelfde soort aspecten gebruiken om de
kwaliteit van de dienst te evalueren”(Harteloh en Casparie, 1998, p. 90). In paragraaf 4.3 zal het
SERVQUAL model, inhoudelijk worden uitgelegd omdat dit model de gehanteerde meetmethode voor dit
onderzoek is, meer hierover is te vinden ook te vinden in hoofdstuk 6 methoden en technieken. In bijlage
I is een schematisch overzicht weergegeven van het SERVQUAL model binnen de zorgsector.

4.3 SERVQUAL – meetmethode
4.3.1 Ontstaansgeschiedenis
Het SERVQUAL model staat voor Service Quality en is ontwikkeld door Parasuraman, Zeithaml en Berry
(1985). De auteurs kwamen tot de conclusie dat service quality nog altijd een onderbelicht en nauwelijks
onderzocht onderwerp was. Hier diende verandering in te komen. De auteurs voerden een exploratieve
kwalitatieve studie uit naar het concept service quality in de profit sector. Zo werden er focus group
interviews met consumenten gehouden en diepte interviews met leidinggevenden, van banken,
creditcardbedrijven, beursmakelaardijen en reparatie – en onderhoudsbedrijven Dit alles om antwoord
te kunnen geven op vragen als: wat zijn volgens managers van dienstverlenende organisaties kern
eigenschappen van service quality, wat zijn volgens consumenten kern eigenschappen van service
quality, bestaan er verschillen tussen deze meningen en kan er tot slot een model ontwikkeld worden
waarin deze meningen gecombineerd worden in een algemeen model dat uitlegt wat service quality is
vanuit het oogpunt van de consument. Op deze laatste vraag die de auteurs zichzelf stelden bleek het
antwoord ja. Het SERVQUAL model dat als raamwerk dient voor het in beeld brengen van de kwaliteit
van dienstverlening, en waar de interactie tussen klant en dienstverlener centraal staat, was een feit.
Zoals hiervoor in paragraaf 4.2.2 reeds is aangegeven hebben Harteloh en Casparie het SERVQUAL model
aangepast zodat het toepasbaar is binnen de gezondheidszorg.

4.3.2 Beschrijving
Wanneer goed naar het bovenste blok van het SERVQUAL model, te vinden in bijlage I gekeken wordt,
kan gesteld worden dat het SERVQUAL model ervan uitgaat dat de verhouding tussen de verwachtingen
van de klant enerzijds en de ervaring of beleving van de dienst anderzijds de basis vormt voor het
oordeel betreffende de kwaliteit (Harteloh en Casparie, 1998, p. 86). Zodoende staat binnen dit model
de volgende definitie centraal: “the degree of discrepancy between customers’ normative expectations
for the service and their perceptions of the service performance” (Parasuraman, Zeithaml en Berry,
1994, p.202) ofwel “De optimale verhouding van ervaringen ten opzichte van verwachtingen met
betrekking tot een bepaald aspect van zorgverlening” (Harteloh & Casparie, 1998; p. 84.)

Dimensies
De verwachte of ervaren dienst wordt door de patiënt beoordeeld aan de hand van enkele dimensies Het
SERVQUAL model onderscheid er tien welke gezamenlijk de kwaliteit van dienstverlening en dus
zorgverlening meten: tangibles (tastbaarheden), reliability (betrouwbaarheid), responsiveness
(reactievermogen), competence (bekwaamheid), courtesy involves politeness (hoffelijkheid), credibility
(geloofwaardigheid), security (veiligheid), acces (toegangkelijkheid), communication (communicatie) en
understanding/knowing the customer (begrip).
In een later stadium (Parasuramen, Zeithaml en Berry, 1988) zijn deze tien dimensies vervolgens
geclusterd in vijf hoofddimensies te weten: tangibles (tastbaarheden), reliability (betrouwbaarheid)
responsiveness (reactievermogen), Assurance (zekerheid) en empathy (empathie) (p.23). Hieronder
worden deze vijf hoofddimensies nader toegelicht, zie hiervoor ook tabel 4.2.
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Tastbaarheden

“Physical facilities, equipment, and appearance of personnel” (Parasuraman, Zeithaml en Berry, 1998,
p.23) Tastbaarheden hebben betrekking op de aanwezige faciliteiten zoals materieel, personeel en
gebouwen. De bereikbaarheid en toegankelijkheid zijn de belangrijkste indicatoren voor de kwaliteit
hiervan.


Betrouwbaarheid

“Ability to perform the promised service dependably and accurately” (Parasuraman, Zeithaml en Berry,
1988, p. 23). Klanten willen dat gemaakte afspraken daadwerkelijk nagekomen worden. De afwezigheid
van klachten en fouten vormt bijvoorbeeld een indicator voor de kwaliteit van deze dimensie van een
dienst.


Reactievermogen

“Willingness to help customers and provide prompt service” (Parasuraman, Zeithaml en berry, 1988, p.
23). Zaken als het bereikbaar zijn in geval van vragen naar informatie. bepalen de kwaliteit van het
reactievermogen.


Zekerheid

“Knowledge and courtesy of employees and their ability to inspire trust and confidence”(Parasuraman,
Zeithaml en Berry, 1988, p. 23). Het draait hier om het vermogen klanten goed te kunnen helpen waarin
de competentie van de dienstverlener en de dienstverlenende organisatie wordt meegenomen. Deze
dimensie heeft een groot draagvlak met de professionele – en inhoudelijke kwaliteit en met de
continuïteit en coördinatie van de dienstverlening. Onder deze hoofddimensie zijn zoals beschreven
onderstaande dimensies te clusteren:
o Bekwaamheid: “possession of the required skills and knowledge to perform the service”
(Parasuraman, Zeithaml en Berry, 1985, p. 47).
o Hoffelijkheid: “respect, consideration, and friendliness of contact personnel (including
receptionists, telephone operators, etc.)”(Parasuraman, Zeithaml en Berry, 1985, p. 47).
o Geloofwaardigheid: “trustworthiness, believability, honesty. It involves having the
customer’s best interests at heart” (Parasuraman, Zeithaml en Berry, 1985, p. 47)
o Veiligheid: “the freedom from danger, risk, or doubt”(Parasuraman, Zeithaml en Berry,
1985, p. 47).


Empathie

“Caring, individualized attention the firm provides its customers” (Parasuraman, Zeithaml en Berry, 1988,
p. 23). Binnen deze dimensie draait het om de invoelende aandacht die aan de klant als persoon wordt
besteed. Deze dimensie bepaalt dus vooral de relationele kwaliteit van de dienst. De dienstverlener dient
zich in te leven in de klant door bijvoorbeeld individuele aandacht aan elke klant te besteden. Onder
deze hoofddimensie zijn, zoals beschreven, onderstaande dimensies te clusteren.
o Toegankelijkheid: “involves approachability and ease of contact”(Parasurman, Zeithaml
en Berry, 1985, p. 47).
o Communicatie: “keeping customers informed in language they can understand and
listening to them”(Parasurman, Zeithaml en Berry, 1985, p. 47).
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o Begrip: “knowing the customer involves making the effort to understand the customer’s
needs”(Parasuraman, Zeithaml en Berry, 1985, p. 47).

Dimensies

Hoofddimensies

Betekenis (Parasuraman, Zeithaml en Berry 1988, p. 23)

Tastbaarheden

Tastbaarheden

Physical facilities, equipment, and appearance of
personnel

Betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid

Ability to perform the promised service dependably and
accurately

Reactievermogen

Reactievermogen

Willingness tot help customers and provide prompt
service

Bekwaamheid
Hoffelijkheid
Geloofwaardigheid
Veiligheid
Toegankelijkheid
Communicatie
Begrip

Zekerheid

Knowledge and courtesy of employees and their ability
to inspire trust and confidence

Empathie

Caring, individualized attention the firm provides its
customers

Tabel 4.2 Dimensies van het SERVQUAL model naar: Parasuraman, Zeithaml en Berry, 1985, 1998.

4.4 Vooruitblik
Het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 5, is het derde hoofdstuk van het onderdeel theoretisch kader. In dit
hoofdstuk zal de theoretische deelvraag: Wat is de samenhang tussen concentratie en kwaliteit van
zorgverlening? beantwoord worden.
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Samenhang

5

Dit hoofdstuk vormt een antwoord op de theoretische deelvraag: Wat is de samenhang
tussen concentratie en kwaliteit van zorgverlening? Voor de beantwoording van deze
deelvraag wordt onder andere gebruik gemaakt van de in hoofdstuk 4 aangehaalde
theorie over kwaliteit van zorgverlening en de in hoofdstuk 3 aangehaalde theorie ten
aanzien van concentratie. Paragraaf 5.1 bevat aan reflectie naar deze twee hoofdstukken
om het geheugen nog weer even op te frissen. In paragraaf 5.2 zullen de in hoofdstuk 3
gedestilleerde motieven gekoppeld worden aan kwaliteit van zorgverlening. Paragraaf 5.3
linkt diverse uit de literatuur onderscheiden gevolgen voor concentratie aan kwaliteit van
zorgverlening. Vervolgens omvat paragraaf 5.4 diverse verwachtingen welke aan de hand van de
daarvoor beschreven theorie zijn opgesteld. Tot slot omvat paragraaf 5 een vooruitblik naar het
volgende hoofdstuk.
_______________________________________________________________________________

5.1 Reflectie
In hoofdstuk 3 is reeds aangegeven dat concentratie een proces is waarbij organisaties (i.c.
voorzieningen) in ruimtelijke zin gelokaliseerd worden op een beperkter aantal locaties dan voorheen.
Ook is gebleken dat concentratie elementaire schaalvergroting is maar dat daarbij ook bestuurlijke
schaalvergroting kan plaatsvinden. Tevens kan concentratie als elementaire schaalvergroting
samenvloeien met functionele schaalvergroting.
In hoofdstuk 4 is geschetst dat kwaliteit van zorgverlening in dit onderzoek wordt bezien aan de hand
van het SERVQUAL model ontwikkeld door Parasuraman, Zeithaml en Berry (1985). Binnen dit model
staan tien dimensies centraal welke later zijn geclusterd onder vijf hoofddimensies te weten:
tastbaarheden, betrouwbaarheid, reactievermogen, zekerheid en empathie. De definities van deze
hoofddimensies zijn terug te vinden in paragraaf 4.3.2.
Zoals beschreven zal in dit hoofdstuk worden aangegeven wat de samenhang is tussen concentratie en
kwaliteit. Dit zal gebeuren door allereerst de in hoofdstuk 3 geschetste motieven te koppelen aan
kwaliteit van zorgverlening. Vervolgens zullen diverse gevolgen van concentratie geschetst worden welke
ook daarna gelinkt worden aan kwaliteit van zorgverlening.

5.2 Motieven vs. kwaliteit
In hoofdstuk 3 zijn in paragraaf 3.3 enkele motieven gegeven voor concentratie. Uitgaande van deze
motieven valt op dat enkele binnen de SERVQUAL dimensies, ofwel in dit onderzoek kwaliteit van
zorgverlening, te plaatsten zijn. Wanneer bijvoorbeeld gekeken wordt naar het motief: “Creëren van een
grotere wervingskracht door een gevarieerder arbeidsaanbod en aantrekkelijke carrièreperspectieven,
onder andere door opleidingen en het doen van zeer specialistische ingrepen mogelijk te maken”(NIVEL,
2002, in RVZ, 2003, p. 12, 13), kan geconcludeerd worden dat deze allereerst binnen de SERVQUAL
dimensie bekwaamheid valt. Deze dimensie omvat immers de algemene kennis en vaardigheden van
medewerkers en is zodoende te plaatsten binnen ‘opleidingen en het doen van zeer specialistische
ingrepen’, opdat opleidingen mogelijk de kennis en vaardigheden van medewerkers vergroten, zoals
weergegeven in het motief. Ook omvat dit motief de dimensie reactievermogen gezien het feit dat het
‘creëren van een grotere wervingskracht door een gevarieerder arbeidsaanbod en aantrekkelijke
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carrièreperspectieven, kan bijdragen aan gauw kunnen verlenen van zorg. Immers, meer beschikbaar
personeel betekent meer mogelijkheden/handen om snel zorg te verlenen.
Het motief: “Waarborgen van het voortbestaan van een organisatie; het verdwijnen van moeilijke
operationeel te houden functies als avond –, nacht – en weekenddiensten voor kindergeneeskunde en
gynaecologie/verloskunde kan een kettingreactie in gang zetten” (NIVEL, 2002 in: RVZ, 2003, p. 13), is te
plaatsen binnen de dimensie bekwaamheid vanwege dezelfde reden als bij het voorgaande motief
vermeld is. Immers, het kunnen laten voortbestaan van bepaalde functies als avond - , nacht – en
weekenddiensten hebben betrekking op de aanwezige personeelsleden om deze diensten op te vullen.
Het motief: “Voldoen aan de toenemende kwaliteitseisen” (NIVEL, 2002, in: RVZ, 2003, p.12) is
alomvattend en zodoende niet specifiek binnen één dimensie van het SERVQUAL model te plaatsen.
De overige twee motieven zijn op geen enkele wijze te koppelen aan kwaliteit van zorgverlening volgens
het SERVUQAL model, deze focussen zich namelijk meer op de concurrentiepositie en financiële situatie
van het ziekenhuis, aspecten die niet direct de zorgverlening op zich raken. Zodoende zullen deze
motieven dan ook niet nader besproken worden binnen deze paragraaf waar de samenhang tussen
concentratie en kwaliteit van zorgverlening centraal staat.
Zoals reeds in paragraaf 3.3 en 3.4.1 bleek, kunnen deze motieven in het kader van de hoofdvraag reeds
enig inzicht bieden in de beantwoording hiervan. Immers, er kan gekeken worden in hoeverre de door de
organisaties aangehaalde motieven stroken met de uit de literatuur gedestilleerde motieven en in
hoeverre bepaalde condities binnen deze motieven na concentratie daadwerkelijk behaald zijn. Op deze
wijze zullen de motieven, waar mogelijk, dan ook in de conclusie worden ingezet.

5.3 Gevolgen vs. kwaliteit
Zoals aangegeven houdt concentratie in dat organisaties in ruimtelijke zin gelokaliseerd worden op een
beperkter aantal locaties dan voorheen. Dit betekent dus dat één of meerdere locaties groter worden in
omvang, ofwel schaal, dan voor de concentratie. Hieronder zullen achtereenvolgens gevolgen van
concentratie worden aangehaald, gevolgen die plaatsvinden wanneer de omvang van één of meerdere
locaties toeneemt. Deze gevolgen zijn allen toepasbaar op de zorgsector, onderwerp van deze studie.
Tevens zal aangegeven of deze gevolgen iets betekenen voor de kwaliteit van zorgverlening en zo ja op
welke wijze.

5.3.1 Bereikbaarheid
van Dam (1995) stelt: “Een wijziging van het spreidingspatroon van voorzieningen (bijvoorbeeld door
concentratie of schaalvergroting in het aanbod van commerciële en semi – commerciële voorzieningen
en het toepassen van strengere opheffingsnormen bij niet – commerciële voorzieningen) kan van invloed
zijn op de bereikbaarheid van voorzieningen”(p.35). Verder stelt van Dam dat concentratie van het
aanbod van voorzieningen kan leiden tot een, door bewoners van landelijke gebieden gemiddeld groter
af te leggen afstand. Dit heeft tot resultaat dat bereikbaarheidsproblemen kunnen ontstaan of dat deze
verder worden aangescherpt (p. 35). Belangrijk is het onderscheid tussen bereikbaarheid en bereik,
respectievelijk de eigenschap van een vestiging, waarin een activiteit wordt uitgeoefend en de
mogelijkheid van een individu om aan een bepaalde activiteit deel te nemen (p.37). Deze
bereikbaarheidsproblematiek kent drie verschillende componenten welke betrekking hebben op
kenmerken van de voorzieningengebruikers, de voorzieningen en de verbinding tussen beide (p.35).
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Figuur 5.1 Componenten bereikbaarheidsproblematiek naar Moseley et al., 1977, p. 7 in: van Dam, 1995, p. 35)

Bovenstaand schema beschrijft mensen die met behulp van, of door middel van, verbindingen bepaalde
activiteiten bereiken (of hierdoor bereikt willen worden). Een verandering in één van deze componenten
veroorzaakt een wijziging in de mogelijkheden van burgers om gebruik te maken van bepaalde
voorzieningen. Gezien het feit dat door concentratie het locatiepatroon wijzigt, houdt concentratie dus
in dat er een verandering optreedt in de activiteit (activity) uit het schema van van Dam. Wanneer
bijvoorbeeld een ziekenhuis fuseert met een ander ziekenhuis waardoor één locatie wordt opgeheven
(de activiteit wijzigt), dus concentratie, zijn er minder, voor de burger beschikbare, ziekenhuislocaties in
de regio aanwezig. De spreiding van het aantal ziekenhuislocaties in de regio neemt dus toe. De burgers
in deze regio dienen gemiddeld een grotere afstand af te leggen naar een ziekenhuislocatie dan
voorheen het geval was, de bereikbaarheid neemt hier dus af.

Koppeling met kwaliteit van zorgverlening
Zoals reeds in paragraaf 4.3.2 aan bod kwam kent het SERVQUAL model de hoofddimensie
tastbaarheden: “physical facilities, equipment and appearance of personnel”(Parasurman, Zeithaml en
Berry, 1985, p. 23). Binnen deze dimensie spelen dus de fysieke faciliteiten, dus ook de locatie van een
organisatie, een rol. Concentratie, zoals hierboven beschreven, betekent een afname van de
bereikbaarheid van locaties van een organisatie. Zodoende kan gesteld worden dat concentratie een
verandering teweeg brengt in de dimensie tastbaarheden als onderdeel van kwaliteit van zorgverlening.

5.3.2 Keuzemogelijkheden
Concentratie betekent ook een afname van de keuzemogelijkheden voor de burger. Van Dam (1995)
geeft namelijk aan dat: “elke afname van het aantal voorzieningen een beperking van het aantal
keuzemogelijkheden van individuele voorzieninggebruikers inhoudt “(van Dam, 1995, p. 93). Van Dam
doelt hiermee op het aantal keuzemogelijkheden met betrekking tot de locaties. Een mindering in
locaties betekent logischerwijs minder keuze tussen locaties dus een afname in de keuzemogelijkheden.

Koppeling met kwaliteit van zorgverlening
Zoals reeds in paragraaf 4.3.2 aan bod kwam kent het SERVQUAL model de dimensie toegankelijkheid:
“involves approachability and ease of contact”(Parasurman, Zeithaml en Berry, 1985, p. 47). Binnen deze
dimensie speelt de wijze waarop een organisatie benaderd kan worden dus een rol. Concentratie, zoals
hierboven beschreven, betekent een afname van keuzemogelijkheden met betrekking tot locaties, de
benaderingsmogelijkheden wijzigen dus. Zodoende kan gesteld worden dat concentratie een
verandering teweegbrengt in de dimensie toegankelijkheid, en dus empathie zie paragraaf 4.3.2, als
onderdeel van kwaliteit van zorgverlening.

5.3.3 Werkverdeling
Onder werkverdeling wordt verstaan de planning waarbij wordt bepaald wie, wat , wanneer gaat doen
(Van der Krogt et al., 1987, p. 275). De werkverdeling bestaat onder andere uit het opstellen van een
werkrooster en het bijsturen bij het optreden van verstoringen. Van der Krogt et al. (1987) geven aan dat
het hierbij wenselijk is met de persoonlijke capaciteiten en voorkeuren van medewerkers rekening te
houden. “Hiervoor dient de beslisser de situatie en de medewerkers persoonlijk te kennen”(p. 275). “Dit
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betekent dat het systeem niet te groot mag zijn. Daar staat tegenover dat een te kleine groep te weinig
planningsmogelijkheden heeft. Dit betekent dat het systeem niet te klein mag zijn” (p. 275). Gezien het
feit dat als gevolg van concentratie de omvang, dus schaal in de zin van het aantal medewerkers van een
zorginstelling, van een of meerdere locaties toeneemt en dus groter is dan voorheen zal concentratie
waarschijnlijk inhouden dat er meer planningsmogelijkheden zijn dan voorheen en dat de band tussen de
werkverdeler en de medewerkers minder persoonlijk wordt.

Koppeling met kwaliteit van zorgverlening
Zoals in paragraaf 4.3.2 aan bod kwam kent het SERVQUAL model de dimensie bekwaamheid:
“possession of the required skills and knowledge to perform the service” (Parasuraman, Zeithaml en
Berry, 1985, p. 47). Binnen deze dimensie speelt de bekwaamheid van de zorgverleners, en logischerwijs
ook de aanwezigheid hiervan, een rol. Concentratie, zoals hierboven beschreven, betekent dat er
waarschijnlijk meer planningsmogelijkheden zijn, de aanwezigheid van het bekwame personeel kan dus
mogelijk beter gepland worden. Zodoende kan gesteld worden dan concentratie een verandering
teweegbrengt in de dimensie bekwaamheid, en dus zekerheid zie paragraaf 4.3.2, als onderdeel van
kwaliteit van zorgverlening.

5.3.4 Kwaliteitsbeheersing
Van der Krogt et al. (1987, p. 275) geven aan dat de kwaliteitsnormen van professionals in de eerste
plaats bepaald worden door opleiding en bijscholing. Zo stellen zij dat voor de kwaliteitscontrole in een
ziekenhuis slechts in beperkte mate gebruik kan worden gemaakt van objectieve (en statistische)
methoden. Verder stellen zij dat het aantal klachten en evaluatieformulieren slechts een gebrekkig
inzicht geven in de geleverde kwaliteit van zorg.”De belangrijkste bijdrage in de beheersing van de
kwaliteit op korte termijn zal geleverd moeten worden door direct toezicht. Een te grote groep zal leiden
tot te mechanistische systemen en een te kleine groep zal veelal een persoonlijk karakter krijgen”(p.
275). Gezien het feit dat als gevolg van concentratie de omvang, dus schaal in de zin van het aantal
bedden en/of medewerkers van een zorginstelling, van een of meerdere locaties toeneemt en dus groter
is dan voorheen zal concentratie waarschijnlijk inhouden dat het persoonlijk karakter van toezicht naar
de achtergrond verschuift en meer mechanistisch verwordt.

Koppeling met kwaliteit van zorgverlening
Zoals reeds in paragraaf 4.3.2 aan bod kwam kent het SERVQUAL model de dimensie betrouwbaarheid:
“Ability to perform the promised service dependably and accurately”. Om zeker te stellen dat de zorg
accuraat wordt uitgevoerd wordt in zorginstelling toezicht gehouden, zowel de interne organisatie doet
dit alsmede externe organisaties als bijvoorbeeld de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
Concentratie, zoals hierboven beschreven, heeft waarschijnlijk tot gevolg dat het karakter van toezicht
meer mechanistisch en minder persoonlijk wordt. Zodoende kan gesteld worden dat concentratie
mogelijk een verandering teweegbrengt in de dimensie betrouwbaarheid als onderdeel van kwaliteit van
zorgverlening.

5.3.5 Administratieve dienst
Voor de omvang van de administratieve dienst bestaan gelijke argumenten als voor de technische dienst,
zo stellen van der Krogt et al. (1987). Hier geldt dat meer specialisatie binnen de dienst mogelijk is
naarmate de dienst groter is. Voor het gehele systeem is een grote deskundigheid, kennis over de
informatiebehoefte van het gehele systeem, zowel op het gebied van het interne als externe
functioneren van het systeem, noodzakelijk (p. 276). Gezien het feit dat als gevolg van concentratie de
omvang binnen de zorginstelling, dus eventueel op het gebied van administratieve diensten (van een of
meerdere locaties), toeneemt en dus groter wordt dan voorheen, zal concentratie waarschijnlijk
inhouden dat hierin meer specialisaties optreden.
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Koppeling met kwaliteit van zorgverlening
Zoals reeds behandeld kent het SERVQUAL model de dimensie betrouwbaarheid: “Ability to perform the
promised service dependably and accurately”. Om zeker te stellen dat de zorg accuraat wordt uitgevoerd
is de interne administratieve werkbelasting binnen de gezondheidszorg erg groot. Allerhande protocollen
en checklisten worden respectievelijk geformuleerd en afgevinkt. Concentratie, zoals hierboven
beschreven, kan tot gevolg hebben dat binnen deze administratieve dienst, bijvoorbeeld in de uitvoering
van protocollen, meer specialisaties optreden. Zodoende kan de verwachting worden uitgesproken dat
concentratie ook op dit vlak een verandering teweegbrengt in de dimensie betrouwbaarheid als
onderdeel van kwaliteit van zorgverlening.

5.3.6 Zorgaanbod
“Samenvoeging van een aantal uitvoerende groepen van verschillende (sub)disciplines kan een betere
zorgverlening betekenen” (van der Krogt et al., 1987, p. 276). Verder stellen van der Krogt et al. (1987)
dat voor een goede zorgverlening een goede coördinatie van verschillende typen hulpverlening van
groot belang is. Als voorbeeld halen zij de combinatie van verschillende specialismen in een
basisziekenhuis aan. Zo stellen zij, dat naarmate het systeem groter is de mogelijkheid bestaat meer
specialismen en superspecialismen aan te trekken. (p. 276). Gezien het feit dat als gevolg van
concentratie de omvang, in de zin van het aantal medewerkers van een zorginstelling, van een of
meerdere locaties toeneemt en dus groter wordt dan voorheen, zal concentratie mogelijk inhouden dat
meer specialismen en superspecialismen aangetrokken worden.
Verder stellen van der Krogt et al. (1987) dat coördinatie, met name het onderling overleg, tussen de
verschillende specialisten van belang is. Zo geven zij aan dat: “zowel overleg over een bepaalde patiënt
als overleg over afspraken die betrekking hebben op de wijze van samenwerking, vragen om een
systeem van niet al te grote omvang. Voor de samenwerking van specialisten met de verpleging geldt
hetzelfde” (p. 277). Indien het systeem te groot wordt ligt het gevaar van bureaucratie met vele
procedures op de loer. Tevens dienen afspraken over patiënten middels direct overleg, op het niveau
van de uitvoerende groepen, gemaakt te worden. Zodoende dienen de groepen niet al te groot te zijn zo
stellen van de auteurs (p. 277). Gezien het feit dat als gevolg van concentratie de omvang, in de zin van
het aantal medewerkers van een zorginstelling, van een of meerdere locaties toeneemt en dus groter
wordt dan voorheen zal concentratie mogelijk inhouden dat enerzijds het gevaar van bureaucratie met
betrekking tot onder andere overleg procedures op de loer ligt en anderzijds dat afspraken minder
makkelijk gemaakt kunnen worden door de uitvoerende groepen zelf.

Koppeling met kwaliteit van zorgverlening
Zoals reeds behandeld kent het SERVQUAL model de dimensie bekwaamheid: “possession of the
required skills and knowledge to perform the service” (Parasuraman, Zeithaml en Berry, 1985, p. 47).
Binnen deze dimensie speelt dus de bekwaamheid van zorgverleners een rol. Concentratie, zoals
hierboven beschreven, betekent dat er mogelijk meer specialismen en superspecialismen worden
aangetrokken. Dit houdt in dat enerzijds meer medewerkers worden aangetrokken en anderzijds dat de
medewerkers die aangetrokken worden meer specialistische kennis in huis hebben. Zodoende is te
verwachten dat concentratie ook op deze wijze een verandering teweegbrengt in de dimensie
bekwaamheid, en dus zekerheid zie paragraaf 4.3.2, als onderdeel van kwaliteit van zorgverlening.
Tevens is in paragraaf 4.3.2 aan bod gekomen dat het SERVQUAL model de dimensie reactievermogen
kent: “Willingness to help customers and provide prompt service” (Parasuraman, Zeithaml en berry,
1988, p. 23). Om zorg gauw uit te kunnen voeren is coördinatie van zorgverlening van uitermate belang
omdat zodoende nauwkeurig en zo snel mogelijk gehandeld kan worden Overleg, bijvoorbeeld in de
vorm van een overdacht, en samenwerking spelen daarom een belangrijke rol binnen deze dimensie.
Concentratie, zoals hierboven beschreven, zou mogelijk kunnen betekenen dat het gevaar van
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bureaucratie met betrekking tot onder andere overleg procedures op de loer ligt. Tevens kunnen
afspraken mogelijk minder makkelijk gemaakt worden door de uitvoerende groepen zelf. Zodoende kan
de verwachting worden uitgesproken dat concentratie mogelijk een verandering teweegbrengt in de
dimensie reactievermogen als onderdeel van kwaliteit van zorgverlening.

5.4 Verwachtingen
Aan de hand van de hierboven beschreven verbanden tussen concentratie en kwaliteit van zorgverlening
kunnen verwachtingen worden opgesteld. Verwachtingen welke allen betrekking hebben op het
onderwerp van deze studie, namelijk concentratie van klinische verloskunde. De verwachtingen zijn
weergegeven in tabel 5. 1.

5.5 Vooruitblik
Het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 6, zal ingaan op de in dit onderzoek centraal staande
onderzoeksmethoden – en technieken, ofwel er staat beschreven hoe dit onderzoek is uitgevoerd.
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Paragraaf/Onderwerp

Verwachting
nummer

Verwachting
omschrijving

SERVQUAL dimensie

5.3.1
Bereikbaarheid

1

Wanneer de klinische
verloskunde geconcentreerd is
zal de bereikbaarheid
hoogstwaarschijnlijk afnemen.

Tastbaarheden

5.3.2
Keuzemogelijkheden

2

Wanneer de klinische
verloskunde geconcentreerd is
zal er hoogstwaarschijnlijk
sprake zijn van een afname van
keuzemogelijkheden (in de zin
van keuze voor locatie).

Empathie
(Toegankelijkheid)

5.3.3
Werkverdeling

3

Wanneer de klinische
verloskunde geconcentreerd is
zullen er hoogstwaarschijnlijk
meer planningsmogelijkheden
zijn.

Zekerheid
(Bekwaamheid)

5.3.4
Kwaliteitsbeheersing

4

Wanneer de klinische
verloskunde geconcentreerd is
zal het toezichtkarakter
hoogstwaarschijnlijk meer
mechanistisch zijn geworden.

Betrouwbaarheid

5.3.5
Administratieve dienst

5

Wanneer de klinische
verloskunde geconcentreerd is
zal de administratieve dienst
hoogstwaarschijnlijk meer
specialisaties kennen.

Betrouwbaarheid

5.3.6
Zorgaanbod

6

Wanneer de klinische
verloskunde geconcentreerd is
zullen er hoogstwaarschijnlijk
meer specialismen en
superspecialismen zijn
aangetrokken.

Zekerheid
(Bekwaamheid)

Wanneer de klinische
verloskunde geconcentreerd is
zullen er hoogstwaarschijnlijk
meer overleg – en
samenwerkingsprocedures zijn
waardoor het gevaar van een
bureaucratie op de loer ligt .

Reactievermogen

7

Tabel 5.1 Verwachtingen
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6

Methoden en Technieken

Dit hoofdstuk beschrijft de gehanteerde onderzoeks- methoden en technieken. Allereerst
wordt in paragraaf 6.1 de wetenschapsfilosofische positie besproken. In paragraaf 6.2
staat de focus van het onderzoek centraal. In paragraaf 6.3 zal de onderzoeksmethode
nader worden uitgewerkt. Verder zal in paragraaf 6.4 de betrouwbaarheid en validiteit
van het onderzoek aan bod komen. Daarna zal in paragraaf 6.5 een verdere
operationalisatie volgen welke als basis dient voor het verzamelen van de empirische
data. Tot slot omvat paragraaf 6.6 een vooruitblik.

6.1 Wetenschapsfilosofische positie
Dit onderzoek is uitgevoerd vanuit een postpositivistische positie. Hierbinnen is zowel gebruik gemaakt
van het positivistische als het interpretatieve paradigma (Denzin, 1994, p. 13). Positivisme stond centraal
uitgaande van het feit dat als onderzoeker getracht is zoveel mogelijk objectief en waardevrij onderzoek
te doen, waarbij geprobeerd is de wetmatigheden in beeld te brengen. Ten dele is dit gelukt, zo is
namelijk gebleken dat enkele veranderingen in bepaalde dimensies van kwaliteit van zorgverlening
feitelijk zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot de bereikbaarheid. Echter met betrekking tot andere
dimensies bleek de relatie met concentratie niet zo feitelijk te zijn. Zo bleek dat actoren van mening
waren dat concentratie op een bepaalde wijze invloed had op dimensies van kwaliteit van zorgverlening
maar dat met betrekking tot enkele dimensies deze wijze van invloed niet gedeeld werd, deze werd
anders ervaren en bezien. Zodoende kent dit onderzoek vooral een interpretatieve stempel. De
hoofdvraag luidde: Wat is de impact van concentratie van klinische verloskunde op de kwaliteit van
zorgverlening? Een hoofdvraag die vrij feitelijk overkomt maar die daarentegen in dit onderzoek is
beantwoord middels de betekenisgeving van actoren uit het veld, actoren welke allen een eigen bijdrage
leveren aan de zorgverlening. Om de betekenisgeving van de actoren ofwel de percepties te begrijpen is
de gebeurtenis, concentratie en de impact daarvan op kwaliteit van zorgverlening, in het geheel
onderzocht, ofwel het holisme stond centraal (’t Hart et al., 1998, p. 103 in: van Thiel, 2007, p. 41). De
verschillende percepties van de gesproken actoren zijn allen verzameld en vervolgens geanalyseerd en in
hun context beschouwd ofwel geïnterpreteerd. Zodoende is over het algemeen niet uitgegaan van één
waarheid maar van meerdere waarheden. Ofwel een subjectieve realiteit stond centraal waarbij kennis
niet objectief maar juist interpretatief is.

6.2 Focus onderzoek
Dit onderzoek focust zich op de relatie tussen concentratie van klinische verloskunde en de kwaliteit van
zorgverlening. De deelvragen die in dit onderzoek centraal stonden staan vermeld in hoofdstuk 1.3. Zoals
reeds in hoofdstuk 3 naar voren kwam wordt concentratie veelal in één adem genoemd met
schaalvergroting. Echter er is gebleken dat concentratie slechts als vorm van schaalvergroting wordt
gezien indien blijkt dat er een afname van het aantal locaties is waar de dienst wordt aangeboden, ofwel
indien er sprake is van elementaire schaalvergroting. Wel is gebleken dat concentratie (dus elementaire
schaalvergroting) tevens samen kan gaan met andere vormen van schaalvergroting. Kwaliteit is tevens
een discutabel begrip gebleken, een begrip waar geen consensus over bestaat en dat situatieafhankelijk
is. Echter zoals inmiddels bekend ligt de focus van dit onderzoek op de kwaliteit van zorgverlening,
zorgverlening welke bezien mag en kan worden als dienstverlening zoals in hoofdstuk 4 aan bod kwam.
Zodoende stond het SERVQUAL model, dat van origine betrekking heeft op de kwaliteit van
dienstverlening maar gezien het voorgaande ook op de zorgverlening toepasbaar is, centraal. Uitgaande
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van het feit dat dit model centraal stond is in dit onderzoek aan kwaliteit van zorgverlening geen definitie
toegekend, want “De betekenis van het begrip kwaliteit kan worden uitgedrukt door een definitie of een
model” (Harteloh en Casparie, 1998, p. 84).
De relatie tussen concentratie van klinische verloskunde en kwaliteit van zorgverlening is een veel
besproken onderwerp gebleken, zoals ten dele beschreven in de aanleiding die in hoofdstuk 1 aan bod
kwam. Uitgaande van de literatuur over concentratie in hoofdstuk 3 en kwaliteit van zorgverlening in
hoofdstuk 4 is in hoofdstuk 5 de samenhang tussen deze beide keyconcepts behandeld. Binnen dit laatst
genoemde hoofdstuk zijn verwachtingen geformuleerd over wat concentratie zou kunnen betekenen
voor bepaalde aspecten van zorgverlening. Deze verwachtingen zijn samengevat in tabel 5.1.
Dat er verwachtingen geformuleerd zijn op basis van de theorie duidt op het deductieve karakter van dit
onderzoek. In de conclusie van dit onderzoeksrapport is immers aangehaald of en zo ja in hoeverre de
geboden theoretische verklaringen correct zijn en van toepassing op de onderzoekssituatie. De
beschrijving in hoeverre deze geformuleerde verwachtingen daadwerkelijk ondervonden zijn kon
natuurlijk alleen geschieden vanuit de verkregen empirische data. Met betrekking tot het formuleren van
verwachtingen geeft Swanborn (2008) het volgende aan: “In een latere fase van onderzoek…kunnen we
toetsen of volgens de theorie tegengestelde, of in ieder geval uiteenlopende, resultaten optreden. Yin
spreekt, bij een toetsende aanpak, van ‘theoretical replication’” (p. 63). In dit onderzoek is gekozen voor
een case study als onderzoeksmethode, dus het verkrijgen van de empirische data, omdat middels deze
methode de betekenisgeving ofwel verhalen van actoren uitgebreid onderzocht kunnen worden (van
Thiel, 2007, p. 98) alsmede omdat deze methode goed past binnen de in dit onderzoek centraal staande
hoofdvraag. In de volgende paragraaf zal uitgelegd worden wat een case study precies inhoudt en hoe
deze in dit onderzoek is ingezet.

6.3 Onderzoeksmethode case study
6.3.1 Wat is een case study?
“De gevalsstudie, of in het Engels casestudy, is een onderzoeksstrategie waarbij één of enkele gevallen
(cases) van het onderzoeksonderwerp in hun natuurlijke situatie worden onderzocht”(van Thiel, p. 97).
De onderzoeker probeert een diepgaand inzicht te krijgen in één of enkele tijdruimtelijk begrensde
processen of objecten (Verschuren en Doorewaard, 2000, p. 169). Een case study is te herkennen aan
een aantal zaken welke achtereenvolgens worden besproken worden (Verschuren en Doorwaard, 2000,
p. 169 - 171):
Zoals vermeld betreft een case study dus een klein aantal onderzoekseenheden, ook wel case genoemd.
Dit kleine aantal brengt de consequentie met zich mee dat een kwantitatieve analyse van de verzamelde
gegevens vrijwel onmogelijk is, zodoende kent een case study dan ook meestal een kwalitatieve manier
van werken. Verder betreft een case study meer een diepte dan breedte onderzoek. Deze diepgang kan
mede bereikt worden middels vrij intensieve benaderingen. Zo worden vrije face – to- face interviews
met open vragen veelal gecombineerd met andere onderzoeksmethoden zoals bijvoorbeeld
documentenanalyses en observaties. Een dergelijke combinatie van onderzoeksmethoden wordt ook wel
methodentriangulatie genoemd zo stellen Verschuren en Doorewaard (2000). Een ander punt waardoor
een case study gekenmerkt wordt is de hantering van een selectieve ofwel strategische steekproef. “Bij
een strategische steekproeftrekking laat de onderzoeker zich bij haar of zijn keuze van
onderzoekseenheden bewust leiden door het conceptueel ontwerp en door datgene wat hij over de
onderzoekseenheden te weten wil komen” (p. 170). Een ander kenmerk is dat de case in zijn natuurlijke
omgeving wordt bestudeerd, ofwel een case study is een onderzoek op locatie zoals hierboven staat
vermeld. Een laatste kenmerk is dat middels een case study wordt geprobeerd een integraal beeld te
krijgen van het object als geheel, ofwel de holistische werkwijze, ook terug te vinden binnen de
interpretatieve benadering van dit onderzoek, staat centraal.
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6.3.2 Soort vergelijking
Zoals inmiddels bekend, is er in dit onderzoek gekeken naar de kwaliteit van zorgverlening, er is gekeken
wat de impact van concentratie hierop is. Om dit in beeld te brengen is er een vergelijking gemaakt
tussen enerzijds een ziekenhuis dat de klinische verloskunde reeds geconcentreerd heeft (ziekenhuis A)
en een ziekenhuis dat de klinische verloskunde nog niet geconcentreerd heeft (ziekenhuis B), ofwel er is
een vergelijkend onderzoek uitgevoerd tussen ziekenhuizen en daarbinnen klinische verloskunde
afdelingen. Binnen ziekenhuis A is een vergelijking gemaakt tussen de huidige situatie, hoe het nu
gesteld is met de kwaliteit van zorgverlening (waar sprake is van concentratie) en de situatie in het
verleden, hoe het toen gesteld was met de kwaliteit van zorgverlening (dus voor de concentratie).
Binnen ziekenhuis B is een vergelijking gemaakt tussen de huidige situatie, hoe het nu gesteld is met de
kwaliteit van zorgverlening (waar geen sprake is van concentratie) en de mogelijk toekomstige situatie,
hoe het dan mogelijk zou zijn gesteld met de kwaliteit van zorgverlening (waar dan sprake is van
concentratie). Dit laatste, dus de mogelijk toekomstige situatie binnen ziekenhuis B kan niet empirisch
worden onderzocht, het draait hier namelijk puur om verwachtingen uitgesproken door voor de
zorgverlening relevante actoren. Het bovenstaande is in figuur 6.1 samengevat.

Figuur 6.1 Case study in beeld naar: (den Otter, 2010, p. 23)

6.3.3 Onderzoekseenheid
Bovenstaande manier van uitvoering wordt ook wel een strategische steekproeftrekking genoemd, zoals
ook al in paragraaf 6.3.1 benoemd werd. De in dit onderzoek gehanteerde trekking is heterogeen op de
onafhankelijke variabele(n), ofwel maximalisering op de onafhankelijke variabele (X) (Swanborn, 2008).
Maar wat is nu de onafhankelijke en wat de afhankelijke variabele in dit onderzoek? Hieronder zal dit
worden uitgelegd, zie hiervoor ook figuur 6.2.
Figuur 6.2 volgt uit de hoofdvraag: Wat is de impact van concentratie van klinische verloskunde op de
kwaliteit van zorgverlening? Om daadwerkelijk te kunnen onderzoeken wat de relatie is tussen enerzijds
concentratie (X) en anderzijds kwaliteit van zorgverlening (Y) is het belangrijk voor ziekenhuis A en
ziekenhuis B cases te kiezen die dus, zoals uitgelegd, variëren in de mate van concentratie (X). Echter de
beïnvloedingsfactoren (Z) moeten zoveel mogelijk gelijk zijn, want hoe meer deze gelijk zijn hoe meer
valide het is een uitspraak te doen over wat de impact is van concentratie (X) op de kwaliteit van
zorgverlening (Y). Dit kan aan de hand van het volgende voorbeeld uitgelegd worden. Stel je wilt
onderzoeken in hoeverre veel verkeer op de weg leidt tot meer files. Je zou dan op één moment kunnen
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kijken hoeveel files er ontstaan als er veel verkeer is en op één moment kunnen kijken hoeveel files er
ontstaan als er weinig verkeer is. Echter niet alleen de hoeveelheid verkeer kan tot meer files leiden, ook
de hoeveelheid wegen kan van invloed zijn op het ontstaan van files. Immers een x aantal auto’s op twee
wegen veroorzaakt eerder een file dan een x aantal auto’s op vijf wegen. Het aantal wegen is in dit
voorbeeld een beïnvloedende factor. Om dus goed te kunnen onderzoeken in hoeverre veel verkeer op
de weg leidt tot meer files dien je de metingen uit te voeren met betrekking tot een gelijk aantal wegen.
Op dezelfde wijze zijn ook beïnvloedende factoren te bedenken voor de kwaliteit van zorgverlening. Dus
samengevat: wanneer concentratie (X) varieert en wanneer de beïnvloedingsfactoren (Z) zoveel mogelijk
hetzelfde zijn kan de relatie tussen concentratie (X) en kwaliteit van zorgverlening (Y) gemeten worden.

Figuur 6.2 Onderzoekseenheid in beeld naar: (den Otter, 2010, p. 23)

Selectie cases
Met kennis van bovenstaande informatie is binnen dit onderzoek geprobeerd de juiste cases te
selecteren. Allereerst is gezocht naar ziekenhuizen waar de klinische verloskunde reeds en het liefst
recentelijk geconcentreerd is. Dit laatste opdat de te spreken actoren dan nog goed kunnen reflecteren
op de kwaliteit van zorgverlening in de situatie voor concentratie. Middels intensief speurwerk via
internet en diverse contacten is echter maar één ziekenhuis boven tafel gekomen waar de klinische
verloskunde, recentelijk, geconcentreerd is. Dit is ziekenhuis De Rivier (in het vervolg De Rivier).
Vanwege dit lage aantal is verder gezocht naar ziekenhuizen waar de klinische verloskunde überhaupt
geconcentreerd is. Uiteindelijk bleek ook dit geen mogelijkheden op te leveren. Toen is contact gelegd
met De Rivier, zij bleken bereid mee te werken. De Rivier is dus ziekenhuis A in figuur 6.1. Belangrijk te
vermelden is dat De Rivier sinds januari 2009 de klinische verloskunde heeft geconcentreerd.

Beïnvloedingsfactoren (Z) en kenmerken
Alvorens wordt uitgelegd welk ziekenhuis geselecteerd is als ziekenhuis B dient besproken te worden
welke beïnvloedingsfactoren (Z), welke de kwaliteit van zorgverlening (Y) beïnvloeden, een rol speelden.
Allereerst speelt de omzet van het ziekenhuis een rol. Immers, middels financiële middelen die een
ziekenhuis tot zijn beschikking heeft kunnen bijvoorbeeld verloskamers gemoderniseerd worden. De
inrichting van een verloskamer is te plaatsen onder de dimensie tastbaarheden van kwaliteit van
zorgverlening, zie hoofdstuk 4. Zodoende is het van belang dat de ziekenhuizen enigszins een gelijke
omzet hebben.
Een andere beïnvloedende factor is het type ziekenhuis. Zoals reeds in hoofdstuk 2 naar voren kwam zijn
er diverse typen ziekenhuizen te onderscheiden. Binnen een categoraal ziekenhuis wordt bijvoorbeeld
een andere soort zorg geleverd dan binnen een academisch ziekenhuis. Tevens staan de diverse typen
ziekenhuizen anders in de keten, immers naar een algemeen ziekenhuis kun je vanuit een huisarts
doorverwezen worden maar de verwijzing naar een academisch ziekenhuis geschiedt juist veelal via een
algemeen/categoraal ziekenhuis, indien blijkt dat de patiënt daar niet te helpen is, en niet direct via de
huisarts. De zorgverlening binnen een type ziekenhuis kan geplaatst worden onder de dimensie
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reactievermogen, zie hoofdstuk 4. Immers het snel kunnen doorverwijzen van een patiënt naar een
ziekenhuis heeft met de continuïteit van de zorgverlening, onderdeel van de dimensie reactievermogen,
te maken en valt zodoende dus binnen kwaliteit van zorgverlening. Zie verder paragraaf 6.5 voor de in dit
onderzoek gehanteerde operationalisatie.
Een laatste beïnvloedingsfactor kan de grootte van het ziekenhuis zijn. Immers wanneer een ziekenhuis
erg groot is zou het zo kunnen zijn dat de zorgverlening op een ietwat andere, bijvoorbeeld minder
persoonlijke wijze, geschiedt dan in een klein ziekenhuis. Zodoende is het enigszins valide wanneer de
geselecteerde cases ook in grootte overeenkomen. De grootte van ziekenhuizen wordt veelal gemeten
aan het aantal bedden.
Tot slot is het in het kader van de beantwoording van de hoofdvraag, met betrekking tot het type
concentratie (X), zie hiervoor hoofdstuk 3, enigszins relevant dat de klinische verloskunde afdelingen
binnen de beide cases na concentratie en na mogelijke concentratie op een zelfde aantal locaties
respectievelijk is overgebleven en zou overblijven. Alsmede dat zij voor de concentratie en op dit
moment op een gelijk aantal locaties klinische verloskunde respectievelijk aanboden en aanbieden.
Hetzelfde geld voor het aantal ziekenhuisbesturen, tevens in kader van het type concentratie (X).
Zoals hierboven aangegeven was ziekenhuis A ingevuld door De Rivier, ziekenhuis B diende nog
geselecteerd te worden. Voordat de voor ziekenhuis B relevante cases werden opgezocht en
geselecteerd is allereerst op een rijtje gezet hoe De Rivier voldeed aan bovenstaande
beïnvloedingsfactoren en kenmerken. Hieruit kwam het onderstaande naar voren, zie tabel 6.1, kolom 2.
Met inachtneming van deze data is gezocht naar een geschikte case voor ziekenhuis B. Het bleek vrij
lastig een ziekenhuis te vinden dat voldeed aan het kenmerk ‘locaties met klinische verloskunde’ en dat
ook nog eens mogelijk zou gaan concentreren. Ook hier bleek na lang speurwerk slechts één ziekenhuis
geschikt te zijn dat tevens wilde meewerken, dit ziekenhuis was ziekenhuis De Bloem (in het vervolg De
Bloem). Het bovenstaande schema is aangevuld met de data van De Bloem.
De Rivier

De Bloem

Beïnvloedingsfactoren (Z)


Omzet



158.797.207

 240.327.020



Type ziekenhuis



Algemeen

 Algemeen



Grote ziekenhuis (bedden)



Ruim 700

 1058



Rijn vs. Rijn en Maas



Één locatie
onbekend vs.
Lavendel en Tulp



1 vs. 2



1 vs. 1 (10 jaar
geleden wel 2)

Kenmerken




Locaties met klinische
verloskunde na (mogelijke)
concentratie vs.
voor concentratie en nu
Aantal besturen na (mogelijke)
concentratie vs. voor
concentratie en nu

Tabel 6.1 beïnvloedingsfactoren en kenmerken ziekenhuis A en B (Ziekenhuis de Rivier, 2009, Jaardocument 2009)
(Diverse voormalige stichtingen verbonden aan De Rivier, 2008, Gecombineerd jaardocument 2008) (Ziekenhuis de
Bloem, 2009, Jaardocument 2009)
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Uit tabel 6.1 blijkt dat niet alle beïnvloedingsfactoren en kenmerken gelijk zijn maar dat zij wel in
dezelfde orde van grote liggen. Zo kunnen beide ziekenhuizen bijvoorbeeld gekenmerkt worden als grote
ziekenhuizen. Dit gezien het feit dat in hoofdstuk 2 aan bod kwam dat het gemiddeld aantal bedden in
ziekenhuizen op 478 ligt in Nederland. Ook behelzen zij hetzelfde type ziekenhuis. Op een belangrijk
kenmerk komen zij ook overeen namelijk ‘locaties met klinische verloskunde’.

6.3.4 Dataverzameling
Zoals reeds naar voren kwam wordt een case study veelal gekenmerkt als een onderzoekmethode
waarin verschillende typen van dataverzameling centraal staan.

Interviews
De interviews die binnen dit onderzoek gehouden zijn, zijn afgenomen in drie ronden. De eerste set van
interviews vond plaats binnen De Bloem, de tweede set binnen De Rivier en de laatste ronde betrof een
interview met een expert. De respondenten binnen de eerste twee ronden zijn bereid gevonden tot
interviewen middels een sleutelpersoon (paragraaf 6.4 gaat hier nader op in). Binnen beide organisaties
werd deze functie bekleed door de manager van de verloskundigen en gynaecologen. De respondent
binnen de laatste ronde, dus de expert, is persoonlijk benaderd tijdens het debat dat heeft
plaatsgevonden op 8 maart 2011. Meer over dit debat is later in deze paragraaf te lezen.

Ronde 1 - Wie zijn geïnterviewd?
Binnen en rondom De Bloem zijn 6 actoren bevraagd te weten: eerstelijns verloskundige, klinisch
verloskundige, gynaecoloog, manager, kwaliteitsmedewerker en patiënt. In tabel 6.2 is het
coderingsschema betreffende de respondenten van De Bloem te vinden. De codes (in de kolom
‘respondenten’) zullen gehanteerd worden in hoofdstuk 7 resultaten, Middels dit coderingsschema kan
dus opgezocht worden wat door welke respondent is gezegd.
Respondent
Respondent De Bloem 1
Respondent De Bloem 2
Respondent De Bloem 3
Respondent De Bloem 4
Respondent De Bloem 5
Respondent De Bloem 6

Functie
Eerstelijns verloskundige
Klinisch verloskundige
Gynaecoloog (fertiliteit
arts)
Manager
Kwaliteitsmedewerker
Patiënt

Standplaats (locatie)
Verbonden aan Lavendel
Tulp
Lavendel
Beide
Beide
Zorg ontvangen Tulp (uit zorggebied Tulp)

Tabel 6.2 Coderingsschema respondenten De Bloem

Ronde 1- Waarom zijn zij geïnterviewd?
Gemeld is dus welke respondenten binnen De Bloem zijn gesproken, echter er ontbreekt nog waarom
deze actoren zijn gesproken ofwel de verantwoording mist nog. Zoals reeds in hoofdstuk 2 aan bod
kwam wordt de Nederlandse verloskundige zorg gekenmerkt als zijnde ketenzorg. Om een goed beeld te
krijgen van hoe binnen de keten wordt gedacht over concentratie van klinische verloskunde en wat
,uitgaande van betekenisgeving, de impact daarvan is op de kwaliteit van zorgverlening, is het van de
belang de relevante actoren in de keten te spreken. Immers concentratie van klinische verloskunde kan
gevolgen hebben voor de zorgverlening in de gehele keten. Om te beginnen bij de eerstelijns
verloskundige, zij verwijst de zwangere door naar het ziekenhuis indien er complicaties optreden ten
tijde van de bevalling of indien zij tijdens eerdere afspraken al in de gaten heeft dat het een risicovolle
bevalling zou kunnen worden. In dit laatste geval verwijst de eerstelijns verloskundige de zwangere door
naar een gynaecoloog in het ziekenhuis, dus de tweede lijn zoals besproken in hoofdstuk 2. Deze
informatie maakt duidelijk dat een eerstelijns verloskundige samenwerkt met het ziekenhuis. Er is voor
gekozen een klinisch verloskundige te interviewen uitgaande van het feit dat zij nagenoeg dezelfde taken
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heeft als de eerstelijns verloskundige maar deze uitvoert binnen het ziekenhuis, zij is tevens een
belangrijke schakel tussen de patiënt en de gynaecoloog. Voor deze laatstgenoemde actor is dan ook
gekozen omdat hij of zij een specialist is. Hij of zij begeleidt zwangerschappen die een hoger risico
kennen en zou zodoende goed kunnen aangeven of hij of zij verwacht dat er eventueel meer hoog risico
zwangerschappen binnen zouden komen op de afdeling als gevolg van de concentratie. De manager is
geselecteerd uitgaande van het feit dat deze actor kan aangeven hoe het ziekenhuis op dit moment
organisatorisch is vormgegeven alsmede wat de plannen zijn met betrekking tot de mogelijke
concentratie. De kwaliteitsmedewerker is bevraagd opdat deze kan aangeven hoe binnen het ziekenhuis
zelf wordt gedacht over kwaliteit alsmede wat zij als ziekenhuis, specifiek de verloskunde afdeling, doen
om de kwaliteit van zorgverlening te waarborgen. Tot slot is de patiënt geïnterviewd. De patiënt heeft
recentelijk zorg ontvangen, zij is vanuit de eerstelijns verloskundige overgedragen en zodoende in de
tweede lijn, ofwel het ziekenhuis, bevallen. Zodoende kan juist zij aangeven hoe zij de zorgverlening in
de gehele keten heeft ervaren.
Zoals uit tabel 6.2 blijkt kennen de respondenten een andere standplaats (locatie). Er is voor gekozen
variatie aan te brengen in deze standplaats opdat een beeld kan worden gekregen van hoe de
zorgverlening op de klinisch verloskunde afdeling van beide locaties zich tot elkaar verhoudt. Specifiek is
ervoor gekozen een eerstelijns verloskundige verbonden aan locatie Lavendel te kiezen en een patiënt
die zorg heeft ontvangen op locatie Tulp. Dit opdat de eerstelijns verloskundige kon aangeven hoe
patiënten de zorgverlening hebben ervaren vanaf de eerste lijn richting locatie Lavendel. De patiënt
heeft kunnen aangeven hoe zij dit ervaren heeft in de eerste lijn verbonden aan de locatie Tulp.
Zodoende is de overgang van de eerste – naar de tweede lijn met betrekking tot beide locaties gedekt.

Ronde 1 – Wat is hen gevraagd?
Zoals reeds in paragraaf 6.3.2 is besproken, is de respondenten binnen ziekenhuis B (De Bloem) gevraagd
hoe zij vinden dat het op dit moment gesteld is met de kwaliteit van zorgverlening (dus zonder
concentratie) en wat zij verwachten dat de mogelijke concentratie zou kunnen betekenen voor de
kwaliteit van zorgverlening. Belangrijk te vermelden is dat de respondenten allereerst gevraagd is een
eigen definitie van kwaliteit van zorgverlening te geven waarna per dimensie van het SERVQUAL model
gevraagd is hoe zij vinden dat het daarmee gesteld is en zou zijn na concentratie. Naast dit type vragen
zijn ook algemene vragen alsmede vragen over concentratie op zich aan de respondenten gesteld.
Tevens is hen gevraagd een concreet ervaren probleem in de zorgverlening te beschrijven. Tot slot is hen
gevraagd het interview te evalueren opdat hier als onderzoeker van geleerd kan worden. De antwoorden
die in de interviews zijn gegeven zijn vanuit de betekenisgeving van de respondenten vermeld. Immers,
vanuit zijn of haar beleving en ervaring heeft hij of zij aangegeven hoe zij vindt dat het met bepaalde
aspecten van kwaliteit van zorgverlening is gesteld. In paragraaf 6.6 operationalisatie zal worden
aangegeven over welke onderwerpen met betrekking tot de key concepts de respondenten bevraagd
zijn. In paragraaf 6.3.5 zal de techniek besproken worden, ofwel de manier van afname van de
interviews.

Ronde 1 - Analyse
Na afloop van deze eerste interviewronde zijn alle interviews getranscribeerd en geanalyseerd (meer
hierover staat beschreven in paragraaf 6.3.5). De meest opvallende en voorkomende verwachtingen over
wat concentratie zou betekenen voor de kwaliteit van zorgverlening zijn genoteerd en meegenomen in
de tweede interviewronde bij De Rivier. Daar is aan de relevante respondenten bevraagd hoe het
inhoudelijk op dit moment (dus na concentratie) gesteld is met deze verwachtingen betreffende de
zorgverlening.

Ronde 2 – Wie zijn geïnterviewd?
Binnen De Rivier zijn exact dezelfde actoren geïnterviewd als binnen De Bloem. In tabel 6.3 is het
coderingsschema betreffende deze respondenten te vinden. Ook hier zijn de codes (in de kolom
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‘respondenten) vermeld welke gehanteerd worden in hoofdstuk 7 resultaten. Opnieuw kan dus middels
dit coderingsschema worden opgezocht wat door welke actoren is gezegd.
Respondent
Respondent De Rivier 1
Respondent De Rivier 2
Respondent De Rivier 3
Respondent De Rivier 4
Respondent De Rivier 5
Respondent De Rivier 6

Functie
Eerstelijns
verloskundige
Klinisch
verloskundige
Gynaecoloog
Manager
Kwaliteitsmedewerker
Patiënt

Standplaats (locatie)
Verbonden aan Rijn (voorheen Maas)
Rijn (voorheen Maas)
Rijn (voorheen Maas)
Alle 4 (Maas, Rijn, Waal en IJssel)
Alle 4 (Maas, Rijn, Waal en IJssel)
Zorg ontvangen Rijn (uit voormalig zorggebied Maas)

Tabel 6.3 Coderingsschema respondenten De Rivier

Ronde 2 – Waarom zijn zij geïnterviewd?
Gezien het feit dat binnen De Rivier hetzelfde type actoren is geïnterviewd als binnen De Bloem is de
verantwoording waarom deze actoren zijn geïnterviewd hetzelfde als binnen De Bloem, zie hiervoor de
tekst onder het kopje ‘ronde 1 – waarom zijn zij geïnterviewd?’Zodoende zal deze niet nogmaals
behandeld worden. Het enige verschil is dat waar binnen De Bloem is gevraagd naar de huidige alsmede
mogelijk toekomstige situatie, binnen De Rivier is gevraagd naar de huidige situatie in vergelijking tot de
voorgaande situatie dus voor concentratie.
Zoals uit tabel 6.2 blijkt kennen ook de respondenten binnen De Rivier een andere standplaats (locatie).
Ook hier is gekozen variatie aan te brengen in de standplaats. Zoals bekend is binnen De Rivier de
klinische verloskunde sinds januari 2009 geconcentreerd. Voorheen werd klinische verloskunde
aangeboden op locatie Rijn en Maas, na de concentratie alleen op locatie Rijn, zie hiervoor ook tabel 6.1.
Uitgaande van dit gegeven is ervoor gekozen respondenten te interviewen die ofwel voorheen op locatie
Maas werkten dan wel nabij locatie Maas wonen waardoor zij voorheen zorg ontving in de locatie Maas
(dit laatste betreft natuurlijk de patiënt). Hiervoor is gekozen opdat de respondenten zodoende konden
vergelijken hoe de zorgverlening is veranderd na de concentratie. Immers, gezien het feit dat de klinische
verloskunde helemaal naar Rijn is gegaan zou het zo kunnen zijn dat er niet wat is veranderd in de
zorgverlening daar, daarom is deze keuze gezien de hoofdvraag: Wat is de impact van concentratie van
klinische verloskunde op de kwaliteit van zorgverlening? relevant.

Ronde 2 – Wat is hen gevraagd?
Zoals reeds in paragraaf 6.3.2 is besproken, is de respondenten binnen ziekenhuis A (De Rivier) gevraagd
hoe zij vinden dat het op dit moment gesteld is met de kwaliteit van zorgverlening (dus na concentratie)
en wat er volgens hen veranderd is in de kwaliteit van zorgverlening sinds de concentratie. Verder is
hetzelfde aan de respondenten binnen De Rivier gevraagd als aan die binnen De Bloem, zie hiervoor de
tekst onder het kopje ‘ronde 1 – wat is hen gevraagd?’. Verschillend is alleen dat de vragen die aan hen
gesteld zijn niet betrekking hadden op een mogelijke situatie na concentratie maar naar de bestaande
situatie na concentratie en de situatie voor concentratie en dat hen tevens op basis van de
verwachtingen geformuleerd door de respondenten binnen De Bloem waren geformuleerd, dit is reeds
beschreven onder het kopje ‘ronde 1 – analyse’. Ook de antwoorden binnen de interviews met deze
actoren zijn gegeven vanuit de betekenisgeving van de respondenten, zie ook hiervoor de tekst onder
het kopje ‘rond 1 – wat is hen gevraagd?’. Nogmaals, in paragraf 6.6 zal een nadere operationalisatie
volgens en in paragraaf 6.3.5 zal de techniek met betrekking tot de interviewafname volgen.

Ronde 2 – Analyse
Ook na afloop van de tweede interviewronde zijn alle interviews getranscribeerd en geanalyseerd (meer
hierover staat beschreven in paragraaf 6.3.5). Ditmaal zijn aan de hand van de totale data, dus de data
afkomstig uit ronde 1 en 2, de meest opvallende en voorkomende resultaten, met betrekking tot de
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hoofdvraag, genoteerd. Deze analyse resultaten zijn meegenomen in de derde interviewronde waarin
het interview met de expert plaatsvond.

Ronde 3 – Wie is geïnterviewd?
In ronde 3 is één actor geïnterviewd, namelijk een expert. In tabel 6.4 is het coderingsschema
betreffende deze respondent te vinden.
Respondent
Respondent
expert

Functie
Voorzitter toonaangevende onderzoekscommissie verloskundige zorg –
hoogleraar Public Health – voormalig tropen – en huisarts

Standplaats
n.v.t.

Tabel 6.4 Coderingsschema respondent expert

Ronde 3 – Waarom is de expert geïnterviewd?
De expert is geïnterviewd vanwege het gegeven dat deze respondent veel kennis van zaken heeft, dit
hoewel hij/zij buiten de situatie staat. Immers, de respondent is geen werknemer of op enige manier
verbonden aan één van de beide geselecteerde ziekenhuizen. De expert is gekozen omdat deze persoon
zich gedurende lange tijd heeft verdiept in de verloskundige zorg van Nederland. Hij/zij was namelijk
voorzitter van een toonaangevende onderzoekscommissie binnen het terrein van de verloskundige zorg.

Ronde 3 – Wat is de expert gevraagd?
Zoals reeds vermeld onder het kopje ‘ronde 2 – analyse’ is de expert de tot dan toe verkregen opvallende
en interessante data, met betrekking tot de hoofdvraag, voorgelegd. “Consultatie van deskundigen is de
aangewezen manier om niet alleen contrasten – opleverende en daarom interessante variabelen op het
spoor te komen, maar ook de reden daarvoor: de veronderstelde werking. Naïeve exploratie van
materiaal kan daarmee een eindweegs in de richting van toetsing van de veronderstellingen verschoven
worden”(Swanborn, 2008, p. 64). Precies dat wat in het citaat vermeld staat is aan bod gekomen ten
tijde van het interview.

Ronde 3 – Analyse
Ook het interview met de expert is getranscribeerd en vervolgens geanalyseerd (meer hierover staat
beschreven in paragraaf 6.3.5). Zoals het citaat onder het voorgaande kopje ‘ ronde 3 – wat is de expert
gevraagd?’ al vermeldt is aan de hand van deze verkregen data tevens gekeken wat dit betekende voor
de in hoofdstuk 5 opgestelde verwachtingen.

Documentenanalyse
Binnen de case study is tevens, zij het een kleine, documentenanalyse uitgevoerd. Deze bestudeerde
documenten betreffen de jaarverslagen van De Rivier, één van voor de concentratie (dus een
gecombineerd jaarverslag) en één van na de concentratie, en een jaarverslag van De Bloem. Informatie
uit deze jaarverslagen is gehanteerd in hoofdstuk 7, bevindingen. De vermelding van deze documenten is
te vinden in bijlage II

Debat
Tot slot is een debat bijgewoond, een debat dat georganiseerd is naar aanleiding van de berichtgeving
over de mogelijke concentratie van De Bloem. Het debat werd gehouden in Tulp in maart 2011.
Belangrijke aanwezig actoren waren: de voorzitter van de Stuurgroep Zwangerschap – en Geboorte,
Pieter Omzigt (Tweede Kamerlid voor het CDA), Henk van Gerven (Tweede Kamerlid van de SP), Sharon
Dijksma (Tweede Kamerlid, PvdA), afgevaardigde van zorgverzekeraar Menzis, bestuurder van De Bloem,
bestuurder van concurrerend ziekenhuis, wethouders uit de betrokken gemeenten en diverse
verloskundigen en gynaecologen verbonden aan het ziekenhuis. Tijdens dit debat werd voornamelijk
gesproken over de mogelijk toekomstige situatie, concentratie van klinische verloskunde, binnen De
Bloem alsmede over concentratie van zorg in het algemeen. Middels dit debat is meer algemene kennis
vergaard over de discussie die speelde en nog steeds speelt. Dit debat is opgenomen en uitgewerkt.
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Belangrijke door de aanwezigen gegeven citaten, vanwege hun professie ook als experts te bestempelen,
zijn in dit onderzoek gehanteerd op dezelfde wijze als de resultaten afkomstig uit het interview met de
expert, tevens is dit om dezelfde reden gebeurd, zie hiervoor de kopjes: ‘ronde 3 – waarom is de expert
geïnterviewd’ en ‘ronde 3 – wat is de expert gevraagd’.

6.3.5 Techniek
Zoals vermeld in paragraaf 6.3.4 onder het kopje ‘interviews’, zijn de respondenten binnen dit onderzoek
aangedragen door een sleutelpersoon. Wel dient hier een opmerking bij gemaakt te worden. Als
onderzoeker is eerst voorgelegd aan de sleutelpersoon welke respondenten binnen dit onderzoek
benodigd en gewenst waren. Via de sleutelpersoon is vervolgens met een deel van hen contact gelegd.
Met de beide eerstelijns verloskundigen, de patiënt en de expert is zelf contact gelegd. De gehanteerde
steekproef met betrekking tot het selecteren van respondenten is de volgende: “Quotum steekproef:
selectie door onderzoeker op basis van aantal benodigde eenheden en hun kenmerken”(van Thiel, 2007,
p. 54).
De interviews die binnen dit onderzoek zijn afgenomen waren semigestructureerd. “Het
semigestructureerde interview is een gesprek aan de hand van een zogenoemde interview handleiding
of topiclijst. Hierin staan de onderwerpen waarover de onderzoeker vragen wil stellen of aantal
voorgeformuleerde vragen die de onderzoeker aan zijn respondenten stelt”(van Thiel, 2007, p. 107). De
interviewtopics zijn in dit onderzoek afgeleid uit het van tevoren opgestelde theoretische kader, ook
hieruit blijkt het deductieve karakter van dit onderzoek. Wel is het belangrijk op te merken dat de
interviews zo veel mogelijk ‘open’ zijn gestart. De actoren is allereerst vanuit hun definitie op kwaliteit
van zorgverlening gevraagd aan te geven hoe het daar op dat moment mee gesteld was in de organisatie
en wat concentratie daar mogelijk voor impact op had gehad dan wel zou hebben. Indien actoren hier
geen duidelijke visie op hadden is de topiclijst alsnog afgelopen.
De analyse van de uit de interviews afkomstige data is als volgt gebeurd. Zoals vermeld zijn alle
interviews allereerst getranscribeerd. Vervolgens zijn aan de verschillende topics bepaalde codes
toegekend. Onder ieder topic vielen bepaalde subtopics, ook deze topics kenden een code. Dit alles is in
het programma Excel uitgevoerd. Vervolgens kon per deelvraag die centraal stond de relevante data
gecategoriseerd worden en zodoende gehanteerd worden in de beantwoording hiervan. De topiclijst
inclusief de codes die daaraan zijn toegekend is te vinden in bijlage III.

6.4 Betrouwbaarheid en validiteit
6.4.1 Betrouwbaarheid
“De betrouwbaarheid van een onderzoek wordt bepaald door (1) nauwkeurigheid en (2) consistentie
waarmee variabelen worden gemeten. Hoe nauwkeuriger en consistenter het onderzoek is, des te
zekerder kan de onderzoeker ervan zijn dat zijn onderzoeksbevindingen niet toevallig zijn, maar
systematisch” (van Thiel, 2007, p. 55). Van Thiel (2007) haalt enkele elementen aan van
betrouwbaarheid. Het eerste element van betrouwbaarheid is nauwkeurigheid. Deze nauwkeurigheid
heeft onder andere betrekking op vragenlijsten. Om de nauwkeurigheid te waarborgen dienen deze
vragenlijsten zo nauwkeurig mogelijk de beoogde variabele te ‘meten’ en tevens onderscheid te maken
tussen verschillende waarden. Ook binnen dit onderzoek is gewerkt met een topiclijst, welke de key
concepts uitwerkt en zodoende is voortgevloeid uit het theoretisch kader, als basis voor de interviews.
Zodoende wordt middels dit onderzoek voldaan aan de nauwkeurigheid. De betrouwbaarheid van dit
onderzoek is tevens gewaarborgd doordat op voorhand van het onderzoek een gesprek is gevoerd met
twee deskundigen met onderzoekservaring, werknemers van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van
Verloskundigen (KNOV) over de haalbaarheid hiervan. Ook is tijdens bijeenkomsten met student
onderzoekers informatie uitgewisseld over de te hanteren onderzoeksmethode waarop feedback is
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gegeven. Ten derde is de betrouwbaarheid gewaarborgd doordat respondenten van verschillende
posities en herkomst zijn gekozen, “dat vergroot de representativiteit en draagt bij aan triangulatie” (van
Thiel, 2007, p. 112). Zoals bekend is de onderzoeksmethode een case study geweest, een case study
welke een gering aantal onderzoekseenheden ofwel aantal cases omvatte. Methodologisch gezien is
probleem gereduceerd gezien het feit dat de bevindingen zijn voorgelegd aan een expert om ze op
juistheid te beoordelen zoals behandeld in paragraaf 6.3.4 bij ‘ronde 3’ (p. 105). Tot slot is de
betrouwbaarheid van het onderzoek gewaarborgd doordat alle respondenten in de interviews bevraagd
is, iedere dimensie van kwaliteit van zorgverlening (ofwel van het SERVQUAL model) te becijferen tussen
de 1 en de 5. Een 1 hield in dat zij het helemaal niet belangrijk vonden, een 5 hield in dat zij het heel
belangrijk vonden. Uiteindelijk bleek dat alle respondenten op de expert na, hem/haar is deze vraag niet
voorgelegd, geen enkele dimensie lager scoorden dan een 3 ofwel ‘gemiddeld’. Opvallend was verder dat
de dimensie ‘tastbaarheden’ gemiddeld het laagst scoorde. De overige dimensies scoorden allen in
ongeveer gelijke mate, zij werden goed beoordeeld de enige cijfers die werden gegeven waren een 4 en
een 5. Hieruit kan dus geconcludeerd worden dat de SERVQUAL dimensies ook door de respondenten
belangrijk worden gevonden en dat de meetmethode SERVQUAL inzake het meten van kwaliteit
bijdraagt aan de betrouwbaarheid van dit onderzoek.

6.4.2 Validiteit
Validiteit kan onderscheiden worden in een interne en externe component (van Thiel, 2007). De interne
validiteit betreft de geldigheid van het onderzoek waarin centraal staat of de onderzoeker daadwerkelijk
heeft gemeten wat hij wilde meten. De externe validiteit betreft de generaliseerbaarheid van het
onderzoek, ofwel “gelden de gevonden resultaten ook voor andere personen, in situaties, tijden en
plaatsen? (van Thiel, 2007, p. 57). Met betrekking tot de validiteit kan aangegeven worden dat deze op
enkele manieren is gewaarborgd binnen dit onderzoek. Zoals eerder in dit hoofdstuk is uitgewerkt, is het
meetinstrument de case study, zorgvuldig gekozen. Verder is ook de selectie van de
onderzoekseenheden ofwel respondenten nauwkeurig gebeurd, er is helder nagedacht over welke
actoren gesproken dienden te worden (zie hiervoor paragraaf 6.3.4). Verder is de validiteit van tevoren
gecontroleerd door, zoals hierboven in paragraaf 6.4.1 reeds aangegeven, de bijeenkomsten met student
onderzoekers alsmede het gesprek met de twee werknemers met onderzoekservaring van het KNOV.

6.5 Operationalisatie
Hieronder zal de operationalisatie van de keyconcepts volgen, deze operationalisatie is voortgevloeid uit
het theoretisch kader, ofwel hoofdstuk 3, 4 en 5.

Concentratie
Het keyconcept concentratie is op de volgende wijze geoperationaliseerd. “het proces waarbij
organisaties (i.c. voorzieningen) zich in ruimtelijke zin lokaliseren op een beperkter aantal locaties dan
voorheen”(van Dam, 1995, p. 92). Concentratie wordt tevens gezien als vorm van elementaire
institutionele schaalvergroting mogelijk in combinatie met functionele institutionele schaalvergroting en
bestuurlijke schaalvergroting. Concentratie is bevraagd aan de hand van de topics: vormgeving
concentratie, motieven/redenen voor concentratie/mening over concentratie/voor – en nadelen
concentratie

Kwaliteit van zorgverlening
Aan het keyconcept kwaliteit van zorgverlening is geen definitie toegekend zoals bij concentratie. Hier
staat een onderzoeksmodel centraal en wel het SERVQUAL model zoals uitgewerkt in hoofdstuk 4.
Immers: “De betekenis van het begrip kwaliteit kan worden uitgedrukt door een definitie of een model
(Harteloh en Casparie, 1998, p. 84)” Zoals gemeld in paragraaf 6.3.5 is kwaliteit van zorgverlening eerst
meer open bevraagd, namelijk als volgt:
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- Hoe ziet u kwaliteit van zorgverlening?
- Hoe vindt u dat het op dit moment gesteld is met de verloskundige zorgverlening binnen rondom het
De Bloem/De Rivier?
Indien bleek dat actoren het moeilijk vonden deze vragen te beantwoorden is meer gestructureerd
gevraagd per dimensie van kwaliteit van zorgverlening hoe zij vonden dat het daar op dit moment mee
gesteld was. De operationalisatie van de SERVQUAL dimensies is hieronder in tabel 6.5 weergegeven.
Indicator

Subdimensie

Fysieke omgeving
Faciliteiten gebouw
Afstand
Goed te bereiken met auto/bus
Overgang 1e- - naar 2e lijns zorg
Geschikte apparatuur aanwezig
Communicatiemiddelen
Personeel netjes/gepast gekleed
Zorg uitvoeren volgens beleid
Inspraak
Nakomen afspraken
Voldoet zorg aan verwachtingen patiënten
Afwezigheid fouten/klachten
Evaluatie van zorg
Omgaan met fouten
Werken volgens protocollen
Toetsing van zorg
Ontvangen ononderbroken zorg
Overdracht
Opeenvolging zorgverlener snel en juist
Overleg
Samenwerking
24/7 zorg
Aanrijdtijd
Voldoende kennis/voldoende medewerkers met
kennis
Voldoende vaardigheden/voldoende medewerkers
met vaardigheden
Opleidings – en trainingsmogelijkheden
Tonen medewerkers respect voor klanten
zijn medewerkers vriendelijk
Patiënt betrokken bij de te volgen behandeling
Organisatie geloofwaardig
Organisatie eerlijk
Patiëntveiligheid

Fysieke faciliteiten

Dimensie
SER(SERVQUAL
Tastbaarheden

Bereikbaarheid

Materieel
Verschijning personeel
Uitvoeren dienst zoals
beoogd/verwacht

Betrouwbaarheid

Correct uitvoeren dienst

Continuïteit zorgverlening

Reactievermogen

Adequaat kunnen
handelen (spoed)
Bekwaamheid

Zekerheid

Hoffelijkheid

Geloofwaardigheid
Veiligheid
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Telefonisch contact soepel
Wachtlijsten/wachttijden
Gemiddelde consultduur
Wisseling zorgverlener hoe vaak
Financiële toegankelijkheid
Communiceren in nodige/begrijpelijke taal
Goed luisteren naar patiënten
(risico’s, nadelen/voordelen) zorg(traject) uitleggen
Voorlichting
Organisatie verdiept zich in klant
Persoonlijke aandacht voor patiënt
Voldoende inlevingsvermogen
Belang patiënt voorop
Klachten serieus genomen

Toegankelijkheid

Empathie

Communicatie

Begrip

Tabel 6.5 Operationalisatie SERVQUAL dimensies

Impact
‘Impact’ wordt in dit onderzoek bezien als de mate van invloed. De hoofdvraag van dit onderzoek zou
dus ook als volgt gesteld kunnen zijn: Wat is de mate van invloed van concentratie van klinische
verloskunde op de kwaliteit van zorgverlening? De impact ofwel samenhang is tevens bevraagd en wel als
volgt:
- Verwacht u dat er veranderingen zullen optreden in de verloskundige zorgverlening indien de
concentratie van De Bloem doorgaat, zo ja welke/ Bent u van mening dat er veranderingen zijn
opgetreden in de verloskundige zorgverlening na afloop van/door de concentratie van De Rivier, zo ja
welke?
Indien bleek dat de respondenten ook deze vraag moeilijk te beantwoorden vonden werd opnieuw aan
de hand van de in tabel 6.5 weergegeven indicatoren en dimensies bevraagd of zij hierin veranderingen
verwachtten dan wel ondervonden hadden.

6.6 Vooruitblik
In het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 7, staan de bevindingen centraal. In dit hoofdstuk worden
achtereenvolgens de empirische deelvragen beantwoord.
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Bevindingen

7

In dit hoofdstuk zullen de resultaten van het empirische onderzoek volgen. Deze resultaten
zullen leiden tot de beantwoording van de deelvragen. Deze antwoorden zullen op hun
beurt leidend zijn voor de beantwoording van de hoofdvraag genaamd: Wat is de impact
van concentratie van klinische verloskunde op de kwaliteit van zorgverlening?

Gezien het feit dat de empirische data van dit onderzoek verkregen is middels een case
study zijn alle paragraven, 7.1 tot en met 7.3, in drie delen opgebouwd. Het eerste deel zal
telkens betrekking hebben op Ziekenhuis De Bloem (De Bloem) het ziekenhuis zonder
concentratie. Het tweede deel heeft betrekking op Ziekenhuis De Rivier (De Rivier), het
ziekenhuis waar reeds geconcentreerd is. Het derde deel van iedere paragraaf omvat een analyse.
Binnen deze analyse wordt een vergelijking getrokken tussen de geschetste resultaten van de beide
ziekenhuizen. De verkregen data van de expert en de data afkomstig uit het debat zullen hierin
meegenomen worden. Tevens worden in deze analyses antwoorden geformuleerd op de gestelde
deelvragen:
1:
Hoe krijgt concentratie vorm in deze casus?
2:
Wat is kwaliteit van zorgverlening in deze casus?
3:
Wat is de samenhang tussen concentratie en kwaliteit van zorgverlening in deze casus?
__________________________________________________________________________________

7.1 Concentratie
In paragraaf 7.1.1 zal de situatie in De Bloem behandeld worden. Allereerst zal de organisatorische
vormgeving besproken worden en vervolgens zullen de verwachte motieven centraal staan. In paragraaf
7.1.2 zal de situatie in De Rivier behandeld worden. Ook hier zal eerst de organisatorische vormgeving
volgen en daarna zullen de gegeven motieven volgen. Tot slot zal omvat paragraaf 7.1.3. een analyse
waarin de deelvraag: Hoe krijgt concentratie vorm in deze casus? beantwoord wordt aan de hand van de
geschetste, te vergelijken, resultaten, versterkt door de data afkomstig uit het interview met de expert
en uit het debat.

7.1.1 Ziekenhuis de Bloem (De Bloem)
Organisatorische vormgeving
Ziekenhuis De Bloem presenteert zich sinds eind 2008 onder de naam De Bloem. Het ziekenhuis kent
twee locaties, Lavendel en Tulp (jaarverantwoording De Bloem, 2009, p.4). Op directieniveau is De Bloem
echter al 10 jaar een fusieziekenhuis.
De Bloem biedt klinische verloskunde aan op zowel locatie Lavendel als Tulp, op beide locaties kunnen
hieruit volgend begeleide bevallingen plaatsvinden. De Bloem is ten tijde van het schrijven van deze
scriptie bezig met een haalbaarheidsonderzoek waarin zij kijkt of zij de klinische verloskunde zal gaan
concentreren op de locatie Lavendel (respondent De Bloem 4). Echter, er is vermeld dat ook concentratie
in locatie Tulp niet uitgesloten is. De acute verloskunde zal dus slechts op één locatie aanwezig zijn, de
poliklinieken, en dus electieve zorg, zullen op beide locaties wel open blijven mocht er geconcentreerd
worden.
Indien De Bloem de klinische verloskunde zou concentreren zal het aantal functies volgens de manager
ongeveer gelijk blijven. Zo geeft hij aan dat dit samenhangt met het vraagstuk of je wel of niet gaat
besparen. Verder zou concentratie geen verandering teweeg brengen in het aantal besturen want zo
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stelt de manager: “deze twee ziekenhuizen zijn al gefuseerd dus in die zin hebben ze al één overhead … We
hebben één bestuur, één directie, we hebben één personeelsafdeling, we hebben één financiële afdeling. We
hebben al heel veel gemeenschappelijk dat zal voor ons geen effect hebben” (respondent De Bloem 4).
Volgens de manager is onbekend of het aantal gebruikers zal vernaderen mocht er geconcentreerd
worden, dit hangt af, zo stelt hij, van de pathologie en in hoeverre thuisbevallingen in die situatie nog te
organiseren zijn.

Motieven
Betreffende de motieven om te gaan concentreren kan gesteld worden dat vijf van de zes gesproken
actoren, alleen de patiënt niet, de vanuit de overheid gegeven normen op het gebied van de
verloskunde, mede opgesteld vanwege de relatief hoge babysterfte, aandragen als (verwachte) reden
voor het ziekenhuis om te concentreren. “1 staat altijd de kwaliteit van zorg en daaraan ten grondslag ligt
op dit moment o.a. de politieke ontwikkelingen, de verhalen vanuit den Haag dat er in de verloskunde van
alles moet veranderen n.a.v. de cijfers van de perinatale kindersterfte, en de aanpassingen daarin van de
verloskundige zorg” (respondent De Bloem 3).
Echter, bovenstaand motief staat niet op zichzelf. Zo wordt deels verwacht en deels gesteld dat het
behalen van deze normen samenhangt met de financiële situatie van het ziekenhuis. Zodoende spelen
volgens vijf van de zes actoren ook bedrijfseconomische overwegingen een rol inzake concentratie. “Wat
zijn volgens mij de redenen. Nou geld besparing, uh voldoen aan de nieuwe eisen van de minister en dat kost
natuurlijk geld en daarom moet het op één locatie”(respondent De Bloem 2). De manager geeft aan dat het
onzin is dat geconcentreerd wordt vanwege bezuinigen, “zoveel bezuinigen we niet als je macro kijkt”
(respondent De Bloem 4). Wel geeft hij later aan dat in het onderzoek dat op dit moment plaatsvindt
gekeken wordt naar “wat levert het op als je die zorg opvult want die moet wel betaalt worden, de inkomsten
wat kost ons die nu en wat kost ons die straks” (respondent De Bloem 4)
De manager geeft aan dat a. de verpleegduur van patiënten de afgelopen jaren drastisch gedaald is en
dat b. specifieke zorg, bijvoorbeeld oncologie, welke extra faciliteiten vraagt in Nederland steeds meer
geconcentreerd wordt en dat deze tendens ook voor de verloskunde geldt. Zodoende is zijn
hoofdargument betreffende concentratie dat er gekeken moet worden naar de toekomst. “als we daarin
veranderingen verwachten moeten we nu initiatief nemen en niet wachten tot we aan de rand zijn”
(respondent De Bloem 4). Vervolgens stelt hij: “langere tijd op een verantwoorde manier de zorg kunnen
leveren, dat is waar het bij al die concentraties over gaat” (respondent De Bloem 4).
Tot slot worden ook concurrentiële motieven aangehaald door zowel de klinisch verloskundige als de
kwaliteitsmedewerker. Een grotere ziekenhuisorganisatie zou volgens hen namelijk beter in staat zijn te
concurreren met omringde ziekenhuizen.

Mening
De meningen van de verschillende actoren over de mogelijke concentratie van De Bloem lopen
behoorlijk uiteen. Zo is de eerstelijns verloskundige faliekant tegen de concentratie, zij is van mening dat
de verloskunde afdeling op beide locaties open moet blijven. Toen haar de vraag werd gesteld of zij ook
vond dat het open moest blijven als dat zou betekenen dat er een personeelstekort zou zijn, gaf zij aan
dat het ziekenhuis daar maar aan moest werken, dat het hun probleem is: “dan moeten ze maar meer
gynaecologen en verloskundigen aantrekken” (respondent De Bloem 1).
De klinisch verloskundige en de patiënt zijn puur tegen de sluiting van de verloskunde afdeling in de
locatie Tulp. In hun ogen zou, indien concentratie echt noodzakelijk is, beter de verloskunde binnen de
locatie Lavendel, vlakbij een ander ziekenhuis, gesloten kunnen worden. Dit omdat dan inhoudelijk
geconcurreerd zal worden in plaats van op plaats (respondent De Bloem 2).
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De gynaecoloog en de manager zien de concentratie wel zitten. Zo delen zij de mening dat concentratie
van kunde en kennis altijd goed is (respondent De Bloem 3). De manager vermeldt verder geen nadelen
te zien in concentratie “Een nadeel is gerelateerd aan onze maatschappelijke opvatting” (respondent De
Bloem 4). Concentratie brengt met zich mee dat thuis bevallen onder druk komt te staan, dit wekt
emoties op zo stelt hij. Hoe daar mee om te gaan, hoe hierin gezocht kan worden naar oplossingen,
bijvoorbeeld het creëren van geboortecentra, “is een ontwikkeling die je als samenleving moet doormaken”
(respondent De Bloem 4)
De kwaliteitsmedewerker ziet het wat genuanceerder: “daar waar het gaat over kwaliteitsverbetering
ben ik ervoor en daar waar het gaat om budgetten, om productie, om financiële vergoedingen vindt ik
het wat minder. Ik vind niet dat gezondheidszorg een politiek issue moet zijn, om via die manier in te
grijpen in bedrijfsvoering van ziekenhuizen” (respondent De Bloem 5).

7.1.2 Ziekenhuis de Rivier (De Rivier)
Organisatorische vormgeving
De Rivier, is per 1 januari 2010 officieel een fusieziekenhuis van diverse stichtingen. Wel hebben zij
hierop, zoveel als toegestaan, reeds in 2009 geanticipeerd. Eén van de voormalige stichtingen
(ziekenhuis) kende een hoofdvestiging in Rijn en een nevenvestiging in Waal. De tweede voormalige
stichting (ziekenhuis) kende een hoofdvestiging in Maas en een nevenvestiging in IJssel. De laatste van
de drie stichtingen omvatte de ondersteunende afdeling van de twee ziekenhuizen (Diverse voormalige
stichtingen verbonden aan De Rivier, 2008, p. 5). De eerste twee stichtingen, en dus de ziekenhuizen,
kenden voor de concentratie beide een twee hoofdige raad van bestuur. Na de fusie is er één raad van
bestuur De Rivier gevormd waarin twee personen zetelen (respondent De Rivier 4).
Voorafgaand aan deze officiële fusie en dus de formele toestemming van de NMA, heeft er een pre fusie
plaatsgevonden. Per 1 januari 2009 is de klinische verloskunde samengevoegd in locatie Rijn. Begeleide
bevallingen kunnen vanaf die datum alleen nog plaatsvinden in Rijn. Als gevolg van deze lateralisatie is
ook de klinische kindergeneeskunde naar Rijn verhuisd, dit gebeurde half september 2009. Locatie Maas
kent vanaf 1 januari 2009 alleen nog electieve zorg (Ziekenhuis de Rivier, 2009, p. 29). Dit houdt in dat in
Maas nog wel zwangeren-controles uitgevoerd worden en dat lopende zaken binnen kantooruren verder
gehandhaafd worden. De locatie kent geen verloskamer meer, dus wanneer een zwangere opgenomen
dient te worden moet zij naar Rijn afrijzen. De oude verloskamers van locatie Maas zijn op dit moment
ingericht als geboortecentrum waar poliklinische bevallingen plaatsvinden (respondent De Rivier 3).
Vanaf 28 februari 2011 is ook de complexe acute zorg alleen nog beschikbaar op locatie Rijn. Locatie
Maas kent nog wel acute zorg, maar alleen die zorg die geen opname tot gevolg heeft. Tevens kent
locatie Rijn vanaf deze datum een nieuwe Acute Opname Afdeling (AOA) (Ziekenhuis de Rivier, 24
september 2010, p 1,2).
Betreffende het aantal functies stelt de manager dat er als gevolg van de concentratie minder functies
voor handen zijn, er zijn functies afgestoten (respondent De Rivier 4). Zo geeft hij aan dat hij denkt dat er
na de concentratie minder verpleegkundigen werkzaam zijn en dat het aantal verloskundigen op pijl is
gebleven. Verder zal er een toename hebben plaatsgevonden in het aantal medisch ondersteunende
functies omdat zij nu andere producten aanbieden (respondent De Rivier 4). Betreffende het aantal
gebruikers stelt de manager tot slot dat deze binnen de verloskunde als gevolg van de concentratie niet
gedaald is (respondent De Rivier 4).
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Motieven
Betreffende de motieven voor de concentratie van de verloskunde binnen De Rivier lopen de
opvattingen sterk uiteen. Zowel de klinisch verloskundige als de gynaecoloog gaven aan dat
geconcentreerd is vanwege een personeelsprobleem. In Maas kenden ze een tekort van 1 gynaecoloog
en in Rijn een tekort van 2. Er konden destijds geen gynaecologen worden gevonden voor de
vrijgekomen plekken, dit omdat mensen niet met een hoge dienstbelasting wilden werken. Vanwege
deze situatie hebben ze tijdelijk met 5 gynaecologen op twee locaties en met waarnemers gewerkt. Dit
bleek niet werken waarop besloten is de krachten te bundelen en dus te concentreren
“Nou het was met name voor de gynaecologen, wij waren de eerste die fuseerden en dat had er mee te
maken dat we geen opvolgers voor de vrijgekomen plekken konden vinden. Er waren geen mensen die
met die hoge dienstbelasting wilden weken. We waren in Maas met z’n 4en en in Rijn met z’n 4en. En in
Maas hadden we een tekort voor 1 gynaecoloog, dus daar hebben we een half jaar lang met z’n 3en
gewerkt. En in Rijn hadden ze ook een tekort van 2 gynaecologen en ze hebben daar met waarnemers
gewerkt maar dat werkte niet optimaal. Dus we hebben eigenlijk met 5 vaste gynaecologen op twee
locaties gewerkt. Nou dat was niet te doen en nu binnen de gefuseerde situatie merk je wel dat het
makkelijker is om vacatures op te vullen” (respondent De Rivier 3)
Ook de manager geeft aan dat geconcentreerd is vanwege het hierboven geschetste
personeelsprobleem. Echter de concentratie vond zijn oorsprong al eerder, en wel bij de
kindergeneeskunde. Dit specialisme kende een tekort aan kinderartsen waardoor de kindergeneeskunde
zowel op locatie Rijn als Maas niet overeind kon worden gehouden. Toen is het initiatief ontstaan samen
te werken en bepaalde functies te concentreren. Uitgaande van het feit dat de verloskunde de
leverancier is voor de kindergeneeskunde is besproken om ook binnen de verloskunde te gaan
samenwerken en dus later, zoals hierboven geschetst, te gaan concentreren.
Zowel de gynaecoloog als de manager geven te kennen dat de concentratie tevens was ingegeven door
de op het ziekenhuis aansnellende normen betreffende de beschikbaarheid en aanwezigheid van
gynaecologen en kinderartsen: “die kwamen op ons af en toen zeiden we van nou ja, nu moet je iets”
(respondent De Rivier 4). De gynaecoloog geeft dan ook aan de normen zoals gesteld door de Stuurgroep
Zwangerschap en Geboorte, hoewel op dat moment nog niet bekend, op geen enkele manier gehaald
zouden kunnen worden in de oude situatie.
Naast het personeelsprobleem en de gestelde normen geeft de manager ook andere motieven voor de
concentratie. Zo geeft hij aan dat volgens hem is gekozen om de verloskunde te concentreren in Rijn
vanwege de geografische ligging van deze stad in de provincie. Zo stelt hij dat je, wanneer een complex
centrum als de verloskunde aan de rand van de provincie wordt gecentreerd, te maken krijgt met het
weglekken van klanten naar omringende ziekenhuizen. Op de vraag of concurrentie dus een rol speelde
gaf hij aan: “uiteindelijk is ervoor gekozen dat midden in de provincie te laten doen om De Rivier
bestaansrecht te houden” (respondent De Rivier 4). Ook de kwaliteitsmedewerker spreekt vanuit een
dergelijk bestaansrecht. Concentratie is dus nodig om ook over jaren nog op een verantwoorde manier
goede ziekenhuiszorg te kunnen bedrijven.
Tot slot geven de patiënt en de eerstelijns verloskundige aan vooral financiële overwegingen te zien in de
concentratie. Deze laatste actor zegt wel gehoord te hebben dat het om personeelstekorten ging, maar
dat volgens haar het achterliggende belang de financiële situatie is, want zo stelt zij: “we weten dat Rijn
een ziekenhuis was wat al ja, op de rand van de afgrond stond” (respondent De Rivier 1). Verder, zo stelt zij,
worden op dit moment niet alle vacatures opgevuld en wordt er bezuinigd wordt op materialen. Hieruit
zou volgens haar blijken dat voornamelijk financiële overwegingen een rol speelden. De manager geeft
aan dat zij als ziekenhuis de beschikbaarheid, ook bij de verloskunde, continu willen garanderen omdat je
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nooit weet wat er binnenkomt op een dag. Het organiseren van deze beschikbaarheid kost klauwen met
geld en kon voor de concentratie op beide locaties niet gegarandeerd worden, “dus er zat absoluut een
financieel aspect ook aan ” (respondent De Rivier 4).

Mening
De meningen van de verschillende actoren over de reeds plaatsgevonden concentratie lopen sterk
uiteen. Zo vinden de eerstelijns verloskundige en de patiënt de situatie na concentratie niet ideaal. De
eerstelijns verloskundige gaf aan: “Ja, goed je moet uiteindelijk roeien met de riemen die je hebt maar ideale
situatie is het niet, en zal het nooit worden ook” (respondent De Rivier 1). Het niet kunnen behalen van een
dergelijke ideale situatie ligt volgens haar in het gegeven dat de grotere afstand veel angst creëert bij de
patiënten. Zij zijn bang dat de afstand nadelige gevolgen zal hebben voor het kind en zichzelf. De patiënt
vermeldde het jammer te vinden dat er voor hen als zwangere niet meer te kiezen is.
De overige actoren geven allen een wat meer positieve mening over de doorgevoerde concentratie: Zo
gaf de klinisch verloskundige aan uiteindelijk best tevreden te zijn maar nog wel verbeterpunten te zien.
Zo zouden de omgevingsfactoren, de afdelingen, aangepakt en de protocollen beter op elkaar afgestemd
moeten worden. De manager meldde dat het ziekenhuis volgens hem, na de nodige inloopproblemen,
redelijk op koers ligt. De gynaecoloog gaf aan de concentratie een goede beweging te vinden omdat het
de kwaliteit ten goede komt: “alleen als je in jarenlang bestaande structuren verandering wilt invoeren juist
in deze regio is dat moeilijk” (respondent De Rivier 3). Wel meldt zij dat de concentratie vrij vlot is
doorgevoerd waardoor men het gevoel heeft achteraf nog zaken op te moeten lossen. De
kwaliteitsmedewerker geeft tot slot aan het als professional helemaal eens te zijn met de concentratie,
maar dat hij de afstand en daarbij de langere reistijd toch wel nadelig vindt voor de zwangere.

7.1.3 Analyse en beantwoording deelvraag
In deze paragraaf zal aan de hand van bovenstaande empirische data, versterkt door de data afkomstig
uit het interview met de expert, een antwoord worden gegeven op de empirische deelvraag: Hoe krijgt
concentratie vorm in deze casus?

Organisatorische vormgeving
De organisatorische vormgeving van de mogelijke concentratie binnen De Bloem en de plaatsgevonden
concentratie in De Rivier verschilt van elkaar. Zo zal De Bloem, indien de concentratie doorgaat, tevens
de klinische verloskunde terugbrengen van twee naar één locatie, net als bij De Rivier. Het verschil is
alleen dat De Bloem inmiddels al één organisatie is, zij is reeds 10 jaar een fusieziekenhuis, waar de
concentratie binnen De Rivier gebeurde voorafgaand aan een fusie tussen twee verschillende
organisaties. Een ander verschil is dat de manager van De Bloem verwacht het aantal functies op pijl te
houden terwijl de manager van De Rivier aangeeft dat deze daar zijn teruggelopen. Dit verschil kan
verklaart worden doordat organisaties hierin hun eigen keuze kunnen maken.

Motieven
Betreffende de motieven om te concentreren valt allereerst op dat de verwachte motieven vrij
overeenkomen met de gegeven motieven in de geconcentreerde situatie. Wel dient opgemerkt te
worden dat tussen de actoren binnen de beide cases geen eenduidigheid bestaat over de motieven, of
deze wel of geen rol spelen. Opvallende zaken betreffende de motieven zullen hieronder behandeld
worden.
Binnen De Bloem verwachten 5 van de 6 actoren, alleen de patiënt niet, dat de normen vanuit de
overheid, waarin de personeelsbezetting naar voren komt, de reden is om te concentreren. Vijf van de
zes actoren stellen dat dit binnen De Rivier ook inderdaad de reden was. Echter, opnieuw verwachten vijf
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van de zes actoren binnen De Bloem dat tevens financiële redenen een rol spelen. De manager van deze
organisatie ontkent daarentegen dat de reden bezuinigen is, wel geeft hij aan dat het financiële aspect
wordt meegenomen in het huidige onderzoek naar concentratie. Binnen De Rivier denken twee van de
zes actoren dat financiële overwegingen een rol speelden. De manager daar erkent dat er absoluut een
financieel aspect in zat. Dit vraagstuk is ook voorgelegd aan een expert. Hij meldde dat volgens hem
inderdaad de personeelsbezetting het grootste knelpunt is: “want ik denk die financiële redenen die
worden wel genoemd maar het is een beetje een excuustruus… het wordt als een excuus
gebruikt...Bedrijfseconomisch, ik weet niet hoe oprecht dat is, maar ik denk dat het tekort aan personeel het
probleem is”(respondent expert).
De managers van beide organisaties geven verder aan dat geconcentreerd zou worden en is, om ook in
de toekomst nog zorg aan te kunnen bieden. Zij gebruiken hiervoor de woorden ‘niet wachten tot we
aan de rand zijn’ en ‘bestaansrecht te houden’. Ook de kwaliteitsmedewerker van De Rivier geeft een
dergelijk motief. Het feit dat beide managers deze motieven geven kan mogelijk verklaart worden
doordat managers verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsvoering van de organisatie.
Over de motieven om te concentreren gaf de expert aan dat het best zou kunnen dat sommige gegeven
argumenten van de respondenten niet zuiver zijn (respondent expert). De expert gaf namelijk aan dat
hoe groter het ziekenhuis is, des te beter het salaris van de baas van het ziekenhuis. “Die link is er, maar
die wordt niet uitgesproken”(respondent expert). Dit zou impliceren dat het bestuur van de beide
ziekenhuizen het eigenbelang als, eventueel achterliggend, motief ziet om te concentreren.
Tot slot gaf de expert aan dat concentratie origineel wordt ingezet om bijvoorbeeld de verspreiding aan
variatie in kwaliteit te verminderen. “In Nederland is bijvoorbeeld een enorme variatie in de kwaliteit van
borstamputatie bij vrouwen, daar is discussie over geweest. Als je dat nu bij minder ziekenhuizen doet met
meer artsen die ervaring hebben dus het concentreert, dan heb je minder variatie straks. Die mensen leidt je
beter op, die school je beter bij. Al dat soort dingen, en dat is oorspronkelijk het doel van
concentratie”(respondent expert).

Mening
Betreffende de mening over concentratie valt op dat men binnen beide locaties, dus ongeacht of de
concentratie reeds doorgang heeft gekregen, vrijwel hetzelfde denkt over de concentratie. Zowel binnen
De Bloem als De Rivier zijn de eerstelijns verloskundigen en de patiënten het minst positief over de
concentratie. Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat eerstelijns verloskundigen zich ‘beroofd’
voelen van hun professie, hun kunde, bang zijn dat concentratie de natuurlijke bevalling onder druk zal
zetten. De klinisch verloskundigen zijn tevens binnen beide cases niet extreem positief over de
concentratie maar zeker niet negatief. Zo geeft de klinisch verloskundige binnen De Bloem slechts tegen
concentratie op de locatie Lavendel te zijn. Opvallend is wel dat zij puur tegen een concentratie op de
locatie waar zij niet werkt is. Dit zou kunnen impliceren dat zij het persoonlijk niet prettig vindt op een
andere locatie te moeten gaan werken en dat zij daarom tegen concentratie in Lavendel is. De klinisch
verloskundige in De Rivier geeft aan uiteindelijk best tevreden te zijn maar dat het nog wat beter kan. De
gynaecologen en manager binnen De Bloem en De Rivier zijn allen vrij positief. Dit zou kunnen liggen in
het gegeven dat concentratie de financiële situatie van het ziekenhuis beter kan maken waardoor zij zich
meer kunnen profileren. Alleen de kwaliteitsmedewerker binnen De Bloem ziet de concentratie vrij
genuanceerd terwijl die binnen De Rivier vrij positief is, op het aspect van de afstand voor de zwangere
na
Dit verschil in meningen, waarbij de gynaecologen en managers positiever zijn dan de verloskundigen
kan verklaard worden uitgaande van het feit dat de verloskundigen binnen hun professie veelal uitgaan
van een natuurlijke bevalling en gynaecologen deze vanuit een medisch invalshoek bezien. Concentratie
houdt in dat mogelijk meer medisch indicaties gecreëerd worden waardoor vooral eerstelijns
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verloskundigen hier niet veel brood in zien. Tevens is deze visie mogelijk ingegeven door angst voor de
toekomst, voor een mogelijke verdwijning van de eerstelijns verloskunde. Het feit dat managers
positiever zijn zou verklaart kunnen worden door de reeds vermelde link, genoemd door de expert,
tussen salaris en de grote van de organisatie.

7.2 Kwaliteit van zorgverlening
In paragraaf 7.2.1 zal de situatie in De Bloem behandeld worden. Allereerst zal besproken worden hoe de
diverse gesproken actoren het begrip kwaliteit van zorgverlening zien. Vervolgens zal besproken worden,
aan de hand van de meningen van respondenten, hoe het op dit moment gesteld is met de zorgverlening
binnen het ziekenhuis. Hierbij zullen de dimensies van het SERVQUAL model, die tezamen voor kwaliteit
van zorgverlening staan, als leidraad dienen. Paragraaf 7.2.2 zal exact dezelfde opbouw hebben als
paragraaf 7.2.1 maar dan geldend voor De Rivier. Tot slot omvat paragraaf 7.2.3 een analyse waarin de
deelvraag: Wat is kwaliteit van zorgverlening in deze casus? beantwoord wordt aan de hand van de
geschetste, te vergelijken, resultaten, versterkt door de data afkomstig uit het interview met de expert
en uit het debat

7.2.1 Ziekenhuis de Bloem (De Bloem)
Visie op kwaliteit van zorgverlening
De actoren is allen gevraagd aan te geven wat zij verstaan onder kwaliteit van zorgverlening. De visie
hierop verschilt sterk tussen de actoren. Zowel de eerstelijns verloskundige als de patiënt geven aan een
goede informatievoorziening te scharen onder kwaliteit van zorgverlening. “…dat je mensen van goede
zorg voorziet in zoverre dat ze snappen wat er gebeurd met hun lichaam en met hun kindje en dat ze ook
gerustgesteld worden voor zover dat natuurlijk kan” (respondent De Bloem 1).
Het hebben van keuzevrijheid en inspraak wordt zowel door de eerstelijns – als klinisch verloskundige
gezien als aspect van kwalitatief goede zorgverlening: “En optimale zorg is ook dat een uh vrouw en haar
partner kunnen bevallen op een manier zoals ze dat zelf graag willen. Dus dat wij zeg maar dienstbaar zijn
naar haar wensen” (respondent De Bloem 2).
De gynaecoloog en de eerstelijns verloskundige halen de aanwezigheid van een soepele samenwerking,
al dan niet via de overdracht, aan als aspect van goede zorgverlening. “De kwaliteit is met name korte
lijnen van de 1e naar de 2e lijn dat iedereen tevreden is en dat iedereen zich daar ook in kan
vinden”(respondent De Bloem 3).
Veilige zorg voor moeder en kind wordt door zowel de gynaecoloog als klinisch verloskundige onder
kwaliteit van zorgverlening gesitueerd. “… veiligheid, en veilige zorg, dat is het aller belangrijkste”
(respondent De Bloem 3).
Het uitvoeren van de zorg volgens: richtlijnen, eisen die daaraan gesteld zijn vanuit professionele
beroepsgroepen en de overheid alsmede het beleid, worden door de manager en gynaecoloog
aangehaald als aspect van kwalitatief goede zorgverlening. “De eisen die professionele beroepsgroep heeft
en de regie van het zorgpad moet vertaald worden in heldere en duidelijke protocollen hé zodat iedereen weet
op welk moment die welke dingen moet doen” (respondent De Bloem 4).
Verder wordt de zogenaamde ‘hotel functie’ door de manager en patiënt aangehaald. “Ja daar bedoel ik
mee dat is belevingskwaliteit, dat is ook voorzieningen niveau gewoon je dagelijkse koffie thee, hoe word je
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ontvangen, privacy, wel of niet kunnen gebruik maken van internet, je telefoon, nou vul maar in. Televisie
kunnen hé, dus de hotel kant van ik check in in een hotel” (respondent De Bloem 4).

Ook de klinisch verloskundige haalt privacy aan als aspect van kwaliteit van zorgverlening, verder noemt
zij ook nog de aspecten: sfeer, begeleiding van de patiënt door medewerkers en de mogelijkheid
natuurlijk te bevallen. De gynaecoloog noemde als enige de bereikbaarheid als onderdeel van goede
zorgverlening en de manager groepeerde de bekwaamheid nog als onderdeel van kwaliteit van
zorgverlening.
De kwaliteitsmedewerker bestempelde het begrip kwaliteit van zorgverlening tot slot als
containerbegrip. Om dit begrip te kunnen specificeren is hij van mening dat men eerst een definitie moet
hebben van kwaliteit van zorg. Uiteindelijk gaf hij aan het een lastig thema te vinden om zo in zijn
algemeenheid uiteen te rafelen.

Huidige zorgverlening
Tastbaarheden
Beide locaties van De Bloem kennen een gynaecologie en verloskunde afdeling. Locatie Tulp beschikt
over 5 verloskamers en een suite, een ruimte waar ouders na de geboorte visite kunnen ontvangen. In
totaal telt deze locatie 4 tot 8 zwangeren-bedden en 12 kraamvrouwenbedden, deze laatste bevinden
zich allen op individuele kamers (respondent De Bloem 2). De locatie Lavendel telt 6 verloskamers
(respondent De Bloem 3). Betreffende het aantal kraamvrouwenbedden vermeldde de gynaecoloog het
volgende:“We hebben in dit ziekenhuis een beetje een soort harmonicamodel. Dat zit een beetje wisseling in,
daar waar meer behoefte aan is. Afhankelijk van drukte liggen er meer gynaecologie patiënten of meer
kraamvrouwen dat verschilt wel, maar het ligt allemaal op 1 afdeling” (respondent De Bloem 3). Ook geeft
dezelfde respondent aan dat de afdeling nog wel uitbreidingsmogelijkheden kent. Per locatie vinden op
jaarbasis gemiddeld 1500 bevallingen plaats.
Ook kent De Bloem locatie Lavendel een Zotel, waar de vrouw, indien zij dit wenst, verplaatst kan thuis
bevallen, ofwel er vinden poliklinische bevallingen plaats. Mocht er onverhoopt een complicatie
optreden dan wordt de patiënt naar de begane grond vervoerd waar de verloskunde afdeling zetelt
(respondent De Bloem 4). Wel geeft de eerstelijns verloskundige aan het, ten tijde van complicaties niet
ideaal te vinden dat het Zotel op een andere verdieping gevestigd is dan de verloskunde afdeling.
De klinisch verloskundige en de manager melden dat beide locaties relatief oud zijn, waarbij locatie
Lavendel wat moderner is ingericht (respondent De Bloem 4). De klinisch verloskundige typeert de
locatie Tulp als sleets. De sfeer en de privacy is volgens haar niet optimaal, zo kennen de kamers in
locatie Tulp nogal wat geluidsbesmetting, de patiënt erkent dit laatste. De kamers kennen geen eigen
toiletten en douches, er is wel een suite waar familie kan verblijven. Tot slot geeft zij aan er ondanks
deze factoren prima te kunnen werken. De patiënt was vrij positief over haar verblijf in locatie Tulp, zij
gaf aan de ruimten mooi te vinden.
De bereikbaarheid van beide locaties is goed zo geven de respondenten aan. Onlangs is er een nieuwe
afslag aangelegd vanaf de snelweg richting locatie Lavendel (respondent De Bloem 3). Ook vanaf locatie
Tulp begeef je je snel op de snelweg (respondent De Bloem 4). Verder geeft de manager aan dat het een
voordeel is dat beide locaties niet in de stad gezeteld zijn in verband met bijvoorbeeld files.
De materiële voorzieningen voldoen op dit moment volgens de actoren. De kwaliteitsmedewerker geeft
aan dat zij een toetsingsorgaan kwaliteit medische technologie in huis hebben. Dit orgaan checkt of de
ruimten wettelijk voldoen bij oplevering, volgens hem zijn zij daar redelijk uniek in in Nederland . Verder
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kennen beide locaties een monitoringssysteem waardoor het personeel de baby en barende op een OK
kunnen volgen in andere ruimten (respondent De Bloem 5).
Tot slot loopt al het personeel op beide locaties in uniform (respondent De Bloem 3), vooral vanuit
hygiënisch oogpunt geven de respondenten aan dit belangrijk te vinden (respondent De Bloem 5).
Betrouwbaarheid
De klinische verloskunde kent net als de overige afdeling van De Bloem een eigen intern ontwikkelde
procesbeschrijving waarin via risico inventarisatie en de risicobenadering is vastgelegd hoe met bepaalde
situaties om dient worden te gaan.
Het nakomen van afspraken met de patiënten is volgens de klinisch verloskundige afhankelijk van de
bezetting, wanneer het druk is, is het soms goochelen om alle ballen omhoog te houden zo stelt zij. De
patiënt bevestigt deze opinie. Nadat zij bevallen was had zij meerdere malen afgesproken haar
dochtertje in bad te doen, echter die afspraak werd telkens niet nagekomen.
Op beide locaties wordt op de verloskunde afdeling volgens protocollen gewerkt, deze verschillen echter
wel van elkaar. Dit heeft te maken met het feit dat Tulp in tegenstelling tot Lavendel een
opleidingsziekenhuis is waar het juiste voorbeeld moet worden gegeven zo stelt de
kwaliteitsmedewerker. Wel worden de protocollen van beide locaties op dit moment met elkaar
gestroomlijnd (respondent De Bloem 3). Meerdere malen wordt door verschillende respondenten
aangegeven dat om goede redenen van de protocollen afgeweken kan worden, ofwel protocollen geven
vrijheden. Zo gaf de kwaliteitsmedewerker aan dat weeënopwekkende middelen op vrijdagmiddag meer
worden ingezet dan op bijvoorbeeld donderdagmiddag.
Tot slot heeft het grootste deel van de klachten binnen de verloskunde betrekking op de bejegening, de
beleving van de klant (respondent De Bloem 4).
Reactievermogen
De verloskundigen uit de eerste lijn, van zorggebied Lavendel, kunnen iedere vrijdag vrijblijvend richting
locatie Lavendel om alle patiënten door te spreken, ook kunnen zij raad vragen aan de specialisten over
bepaalde zaken. De huisartsen zijn op deze moment niet aanwezig, zij hebben daar geen behoefte aan zo
stelt de gynaecoloog.. Verder is er één keer in paar maanden een verloskundig samenwerkingsverband
(VSV) (respondent De Bloem 1).
De eerstelijns verloskundige geeft aan niet echt problemen te zien in de overdracht vanuit henzelf
richting het ziekenhuis, zo geeft zij aan dat het bovenstaande vrijdag overleg de lijntjes erg kort maakt.
Ook stelt zij dat zij als eerstelijns verloskundigen serieus worden genomen, op het moment dat zij belt
dat zij met een patiënt komt staan vrijwel direct de verloskundige en gynaecoloog klaar. Dat geeft
mensen een goed gevoel volgens haar. De patiënt beaamt dit, ook zij heeft dit zo ondervonden. Wel
geeft de eerstelijns verloskundige aan dat de schriftelijke terugverwijzing vanuit het ziekenhuis naar de
verloskundigen praktijk wat minder soepel verloopt en dat er fouten zitten in de
kraambeddenoverdracht.
Verder heeft iedere zwangere binnen De Bloem zijn eigen hoofdbehandelaar. Ten tijde van bevallingen is
dit echter niet altijd te garanderen maar tijdens spreekuren kan iedereen zoveel mogelijk bij zijn eigen
dokter terecht (respondent De Bloem 3). Tot slot zijn zij nu bezig met teamtrainingen (respondent De
Bloem 2).
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Met betrekking tot de normen is er in beide locaties 24/7 een klinisch verloskundige in huis, de
gynaecoloog is ofwel in huis of binnen 15 minuten in het ziekenhuis (respondent De Bloem 4). De
kwaliteitsmedewerker betwijfeld echter of dit laatste ook altijd gebeurd: “want iemand moet reageren op
een verpleegkundige of verloskundige die belt ‘ik heb dit en je moet nu komen’, als de boodschap duidelijk is
dan komt de gynaecoloog maar het komt wel eens voor dat het te lang duurt” (respondent De Bloem 5).
Tot slot geeft de manager aan dat volgens hem in spoedsituaties op dit moment goed wordt gehandeld:
“Hé dus acuut uh hé vrouwen die acuut geholpen moeten worden, dat gebeurd feiloos en naadloos
(respondent De Bloem 4).
Zekerheid
Bekwaamheid
Op dit moment, volgens de huidige normen, kent De Bloem geen personeelstekort op de verloskunde
afdeling. Echter, wanneer de normen van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte ingevoerd zouden
worden zal er wel een tekort ontstaan (respondent De Bloem 2). Ondanks het feit dat op dit moment wel
aan de normen wordt voldaan geeft de klinisch verloskundige aan dat er onvoldoende personeel
aanwezig is om alle patiënten ten tijde van drukte in de gaten te houden (respondent De Bloem 2). De
gynaecoloog erkent dat hierin verbeteringen aan te brengen zijn. Volgens haar kan echter niet voor een
dubbeltje op de eerste rij gezeten worden, meer financiële middelen zou het probleem op kunnen lossen
(respondent De Bloem 3).
Verder zijn alle gynaecologen binnen de maatschap gelijkwaardig en kennen zij diverse subspecialisaties
(respondent De Bloem 3). Betreffende bijscholing geeft de klinisch verloskundige aan altijd erg te
moeten lobbyen, wel hebben zij onlangs hun wensen mogen indienen (respondent De Bloem 2). Tot slot
kwamen de medewerkers, uitgaande van de uitgebreide argumentatie, volgens de patiënt bekwaam
over (respondent De Bloem 6).
Hoffelijkheid
Zoals reeds onder het kopje betrouwbaarheid naar voren kwam betreft het grootste gedeelte van de
klachten de bejegening van patiënten ofwel hoffelijkheid. Ook de patiënt gaf aan niet echt het gevoel te
hebben gehad betrokken te worden in de verzorging van haar baby. Wel gaf zij aan dat de hoffelijkheid
volgens haar per medewerker verschilt en dat zij van mening is respectvol te zijn behandeld. De
gynaecoloog geeft aan dat iedereen zijn best doet beleefd te zijn. Wel geeft de manager aan dat dit
volgens hem beter kan, met name in acute situaties waarin de druk soms hoog oploopt. De bejegening
van artsen komt uitgaande van het klachtenpercentage
vaak naar voren. Zij dienen een
attitudeverandering door te maken, op begrijpelijke wijze met de patiënten te communiceren en niet
vanaf een ivoren toren (respondent De Bloem 5).
Geloofwaardigheid
De gynaecologen binnen de maatschap Lavendel staan allen met de neus dezelfde kant op, volgens de
gynaecoloog is dit belangrijk voor de geloofwaardigheid van de organisatie. Verder geeft de eerstelijns
verloskundige aan de geloofwaardigheid van De Bloem sowieso goed te vinden vanwege de soepele
overdracht vanuit de eerste – naar de tweede lijn. Wel dient vermeld te worden dat terwijl dit onderzoek
plaatsvindt in de omgeving van De Bloem al bekend is dat zij mogelijk willen concentreren. Zodoende is
de geloofwaardigheid van de organisatie op dit moment al wel een beetje ‘aangetast’, zo stellen de
actoren. De patiënt gaf echter aan dat de hele mediahype de organisatie voor haar niet minder
geloofwaardig heeft gemaakt.
Veiligheid
De kwaliteitsmedewerker geeft aan dat zorgverlening nooit vrij van gevaar en risico is, de verloskunde is
hierop geen uitzondering. Wel is de organisatie willens de risico’s tot het minimum te beperken, zo
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werken zij met het veiligheidsmanagementsysteem zoals reeds aangegeven onder het kopje
betrouwbaarheid. De klinisch verloskundige geeft aan dat de patiëntveiligheid goed gewaarborgd is, wel
kan deze ten tijde van volle verloskamers en een lage personeelsbezetting onder druk komen te staan zo
stelt zij.
Empathie
Toegankelijkheid
Betreffende de telefonische bereikbaarheid kennen de verloskunde afdelingen een speciaal nummer
waar de patiënten dag en nacht naartoe kunnen bellen. Deze telefoonlijn is direct met de afdeling, de
verpleegkundigen, verbonden. Eerstelijns verloskundigen en huisartsen kunnen middels een dienstpieper
rechtstreeks met de specialisten communiceren, ook ’s nachts (respondent De Bloem 3). Toch geeft de
klinisch verloskundige aan dat de telefonische bereikbaarheid, op locatie Tulp, nog wel wat beter zou
kunnen.
De financiële toegankelijkheid is binnen De Bloem goed geregeld. Als ziekenhuis kennen zij een
zorgplicht, acute zorg dient altijd verleend te worden ongeacht of deze persoon verzekerd is (respondent
De Bloem 4).
De verloskunde afdelingen kennen geen wachtlijsten, verloskunde is niet planbare acute zorg, op het
moment dat een zwangere acute zorg nodig heeft kan zij altijd komen zo meldt de gynaecoloog.
Communicatie
Voor de verloskunde zijn folders in verschillende talen aanwezig, ook werkt er een Arabisch sprekende
op de afdeling. Voor asielzoekers wordt extra tijd ingepland en indien nodig wordt een telefonische tolk
geregeld (respondent De Bloem 3).
De patiënt beschreef een situatie waarin zij niet goed voorgelicht is. Toen zij al enige uren op de
poliklinische afdeling verbleef wachtte zij op haar eerstelijns verloskundige, in de veronderstelling dat zij
mee zou komen naar het ziekenhuis. Dit bleek echter niet het geval, wanneer een zwanger weeën
opwekkende middelen krijgt toegediend wordt zij medisch en dus overgedragen aan de klinisch
verloskundigen. De patiënt was hier echter niet van op de hoogte.
De klinisch verloskundige is tot slot van mening dat zij in de voorlichting nog wel steken laten vallen. Dit
is volgens haar te wijten aan tijdgebrek tijdens zwangerschapscontroles, waarin de controle an sich alle
tijd opeist. Tevens wordt er volgens haar te veel voorlichting gegeven zonder dat het onderling is
afgestemd tussen de behandelaars, zij zijn niet op de hoogte van wat collega’s reeds besproken hebben
met de patiënt. Ook wordt, zo stelt zij, niet gestructureerd aan de patiënten gevraagd wat zij zelf willen
met betrekking tot de zorgverlening. Volgens de klinisch verloskundige dienen zij vrouwen hieruit
volgend attent te maken op de mogelijkheden die zij bieden, onder andere op het gebied van pijnstilling.
Vrouwen krijgen wel folders uitgereikt maar er is geen tijd om in gesprek te gaan om zodoende de voor –
en nadelen expliciet te bespreken. Indien dit op de juiste wijze georganiseerd is zouden patiënten meer
tevreden zijn zo stelt de klinisch verloskundige. De patiënt erkent dat zij dit gemist heeft in de
zorgverlening.
Begrip
Op de balie van de verloskunde afdelingen liggen ‘vertel het ons’ en ‘ik heb een klacht’ formulieren
(enquêtes). Patiënten kunnen middels deze formulieren aangeven hoe zij de zorgverlening hebben
ervaren. Een bureau binnen het ziekenhuis verwerkt deze formulieren jaarlijks waarna de afdeling de
resultaten te zien krijgt. Wel vraagt de gynaecoloog zich af in hoeverre deze resultaten representatief
zijn. Volgens haar worden de formulieren vooral ingevuld door ex patiënten die ofwel zeer tevreden
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ofwel ontevreden zijn, tevens kennen ze een lage respons. De patiënt vermelde dat zij vlak voor haar
ontslag gevraagd is hoe zij de zorgverlening had ervaren.
De manager meldt dat met klachten, hoewel hij het vervelend vindt als er geklaagd wordt, serieus wordt
omgegaan zo stelt hij: “het zijn gratis adviezen wat wil je nog meer” (respondent De Bloem 4). De klachten
die binnenkomen worden in de maatschapvergadering besproken als vast agendapunt (respondent De
Bloem 3,). Indien er sprake is geweest van een ernstige verstoring van het patiëntenproces wordt deze
klacht gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), waarop er een intern onderzoek wordt
gestart naar hoe de situatie heeft kunnen ontstaan en of iemand iets te verwijten valt. Naar aanleiding
van dit onderzoek wordt de bedrijfsvoering verbeterd (respondent De Bloem 5).
De persoonlijke aandacht die de patiënten ontvangen is situationeel volgens de kwaliteitsmedewerker.
Zo geeft de klinisch verloskundige aan dat er wel wat schort aan de persoonlijke aandacht ten tijde van
drukte. Wel is het personeel ten alle tijden welwillend zo meldt de klinisch verloskundige. De patiënt
heeft voldoende persoonlijke aandacht gehad zo meldt zij, wel had dit volgens haar te maken met het
feit dat het erg rustig was op het moment dat zij was opgenomen.

7.2.2 Ziekenhuis de Rivier (De Rivier)
Visie op kwaliteit van zorgverlening
Ook de actoren binnen en verbonden aan De Rivier is gevraagd aan te geven wat zij verstaan onder
kwaliteit van zorgverlening. Ook hier verschilt de visie op kwaliteit sterk. Zowel de eerstelijns – als
klinisch verloskundige, de patiënt en de kwaliteitsmedewerker geven aan dat het centraal stellen van de
cliënt ofwel klantgerichtheid onder kwaliteit van zorgverlening te scharen.
De beschikking over de juiste kennis en vaardigheden wordt door zowel de eerstelijns – als klinisch
verloskundige, gynaecoloog, manager en patiënt aangehaald als onderdeel van kwaliteit van
zorgverlening. Zo geeft de gynaecoloog aan dat het uitwisselen van actuele zaken binnen de
geneeskunde alsmede dat het hebben van specialisaties het kunde en kennis niveau kan ophogen.
Een ander aspect dat door de klinisch verloskundige, manager en kwaliteitsmedewerker is aangehaald is
patiëntveiligheid. Samenwerking tussen actoren in de keten wordt door zowel de gynaecoloog als
manager aangehaald. Verder scharen de manager en kwaliteitsmedewerker de betaalbaarheid en
doelmatigheid nog onder kwaliteit van zorgverlening alsmede het werken volgens richtlijnen en een
juiste maar vooral transparante informatievoorziening. Dit laatste aspect wordt ook door de patiënt
aangehaald.
Verder haalt de klinisch verloskundige nog de beschikking over de juiste verloskamers aan alsmede de
aanwezigheid van inspraak en keuzevrijheid voor de patiënt. De manager noemt de aanwezigheid van de
juiste apparatuur nog als onderdeel.
Tot slot bestempelt de kwaliteitsmedewerker het begrip ‘kwaliteit van zorgverlening’ als
containerbegrip: “ja ik kan van alles en nog wat daaronder verstaan en vaak wordt het als een zodanig begrip
geaaid, dat is soms wel een dooddoener” (respondent De Rivier 5).

Huidige zorgverlening
Tastbaarheden
De locatie Rijn heeft de beschikking over zes verloskamers en één triagekamer, tevens voor gebruik in de
eerste lijn, waar patiënten voorafgaand aan de bevalling opgevangen en eventueel onderzocht kunnen
worden. Mocht het nodig zijn dan kan ook op deze kamer een bevalling worden begeleid (respondent De
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Rivier 3). Verder kent deze locatie 21 kraambedden, niet gesitueerd in individuele kamers, en 21 wiegen.
De verloskamers kennen geen eigen douche en toilet, dit zijn gedeelde voorzieningen (respondent De
Rivier 3) en zijn deze semi permanent, zo stelt de manager. Ook zijn deze volgens hem erg lawaaierig. De
eerstelijns verloskundige gaf aan de verloskamers geen vertoning te vinden, zo zijn er verloskamers
zonder raam of waar geen buitenlucht zichtbaar is zo stelt zij. De patiënt gaf dan ook aan de
verloskamers qua uiterlijk drie keer niks te vinden, echter volgens haar voldeed de ruimte praktisch
gezien prima. Tevens gaf zij aan binnen de kraamkamer genoeg privacy te hebben genoten.
Zoals reeds aangegeven in paragraaf 7.1.2 onder het kopje organisatorische vormgeving kent de locatie
Maas geen verloskamers meer. Deze twee verloskamers zijn nu ingericht als kraamzorghotel, waar puur
poliklinische en verplaatste thuisbevallingen plaatsvinden. Bij een medische indicatie dient men naar Rijn
af te reizen (respondent De Rivier 3).
Wanneer men van locatie Maas naar locatie Rijn afrijst moet men rekenen op 40 minuten reistijd met
privé vervoer, ten tijde van rustige momenten ligt het rond de 20 minuten (respondent De Rivier 3).
Tevens ligt locatie Rijn aan de rand van de stad en dienen personen door het industrieterrein te reizen
om bij dit ziekenhuis te komen. Verder is het openbaar vervoer volgens de gynaecoloog niet optimaal
geregeld. Vanwege al deze zaken geeft zij dan ook te kennen de bereikbaarheid, voor de inwoners
rondom Maas, in zijn totaliteit niet optimaal te vinden (respondent De Bloem 3). Indien met een
ambulance gereisd wordt bedraagt de reistijd 10 á 15 minuten. De ambulances kennen namelijk ten
eerste een noodsysteem waardoor bruggen voor hen dicht blijven en ten tweede een eigen afslag vanaf
de snelweg richting locatie Rijn (respondent De Rivier 3).
Als gevolg van de lange afstand en dus de mindere bereikbaarheid worden door de eerstelijns
verloskundigen geen thuisbevallingen meer gedaan in delen van de Regio. Dit is niet opgelegd door het
ziekenhuis, de verloskundigen weigeren dit zelf. Deze zwangeren dienen verplicht verplaatst te bevallen
in het geboortecentrum in Maas (respondent De Rivier 4). Wanneer er een acute situatie optreedt
worden zij naar locatie Rijn overgeplaatst. Zwangeren met een medische indicatie op voorhand, bevallen
dus sowieso al in Rijn zoals reeds vermeld in paragraaf 7.1.2. onder het kopje organisatorische
vormgeving.
Met betrekking tot de materiële voorzieningen geven de eerstelijns – en klinisch verloskundige, manager
en patiënt aan de beschikbare apparatuur op dit moment voldoende te vinden. Zo beschikt De Rivier op
dit moment over een monitoringssysteem waarmee het personeel de baby en barende kan volgen in
andere ruimten (respondent De Rivier 3). Echter volgens de gynaecoloog kan er met betrekking tot de
gynaecologie en andere OK instrumenten nog wel wat verbetering behaald worden.
De medewerkers van de verloskunde afdeling gaan tot slot allen gekleed in uniform (respondent De
Bloem 4)
Betrouwbaarheid
De klinisch verloskundige geeft aan dat afspraken over het algemeen wel worden nagekomen. Zo meldt
ook de manager dat volgens hem alles wel volgens het beleid en protocollair wordt uitgevoerd. Met
betrekking tot dit laatste wordt er door de andere actoren wat anders gedacht. De eerstelijns – en
klinisch verloskundige geven aan dat de gynaecologen wel volgens de nieuw opgestelde protocollen
werken maar dat veel onderwerpen nog altijd niet besproken zijn waardoor zij op verschillende wijze
handelen, ofwel de gynaecologen kennen geen eenduidig beleid. De klinisch verloskundige geeft aan dit
niet geoorloofd te vinden jegens de patiënt. De gynaecoloog geeft juist aan dat volgens haar de
verpleegkundigen de protocollen niet naleven. In haar ogen zijn er enkele verpleegkundigen werkzaam
die van mening zijn nog altijd zoals twintig jaar geleden te moeten handelen.
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Tot slot focussen de klachten, die De Rivier in het algemeen alsmede binnen de verloskunde afdeling
terugkrijgt, zich voornamelijk op de afstand (respondent De Rivier 4). De patiënt meldde geen klacht te
hebben ingediend.
Reactievermogen
De eerstelijns verloskundige geeft aan niet altijd haar werkgebied te kunnen verlaten ten tijde van
bevallingen. Wel hebben de eerstelijns verloskundigenpraktijken de beschikking over een achterwacht
en werken de verloskundige maatschappen samen zodat zij voor elkaar waarnemen, dit om toch vaker
mee te kunnen reizen naar locatie Rijn.
De overdracht van de eerste naar de tweede lijn verloopt over het algemeen soepel zo stelt de klinisch
verloskundige. De eerstelijns verloskundige beaamt dit, ook zij ondervindt hier weinig problemen in. Ook
de patiënt heeft dit zo ervaren. Wel geeft de klinisch verloskundige aan dat in haar ogen sporadisch wat
sneller doorverwezen had kunnen worden alsmede de ernst van de situatie kenbaar gemaakt had
kunnen worden door de eerstelijns verloskundige.
De gynaecoloog geeft aan dat betreffende de interne overdracht in het ziekenhuis nog wel wat te
verbeteren valt. Zo stelt zij dat de organisatie in haar ogen eerst alles op orde dient te krijgen alvorens
dit kan verbeteren. Tevens geeft de gynaecoloog aan dat zij, omdat zij op meerdere locaties werken,
middels een videoconferentie overdragen ’s ochtends. Zij vertelt dat er ten tijde van deze conferentie op
locatie Maas een deel aanwezig is alsmede op locatie Waal. Naast dit overdrachtsmoment vindt tevens
eens in de drie weken een zwangerenbespreking plaats (respondent De Rivier 3). Ook kent De Rivier een
Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) waarin protocollen worden gemaakt tussen de eerste en
tweede lijn (respondent De Rivier 1).
De gynaecoloog geeft te kennen dat zij niet altijd ‘eigen’ patiënten behandelen. Zij geeft aan dit prima te
vinden omdat het vak arts toch een teamwerkzaamheid is. Binnen De Rivier wordt betreffende de
verloskunde dan ook multidisciplinair samengewerkt zo stelt de kwaliteitsmedewerker: “dus de
gynaecoloog samen met de kinderartsen en verloskundigen en natuurlijk verpleegkundigen en verzorgenden
en kortom ook iedereen uit die eerste lijn, huisartsen, eerstelijns verloskundigen iedereen die bij die zorg
betrokken is” (respondent De Bloem 5).
De gynaecoloog geeft aan dat de aanrijdtijd nog niet voor echte problemen heeft gezorgd , er wordt ten
allen tijde gewaarborgd dat de patiënt stabiel wordt vervoerd. Mocht dit op enigerwijze niet lukken dan
gaat een specialist mee in de ambulance. Wel geeft de patiënt aan de lange rit naar het ziekenhuis als
vervelend te hebben ervaren: “die rit naar uh naar het ziekenhuis toe naar Rijn ja dat vond ik echt wel een
hel, ik kreeg wel om de 3 á 4 minuten weeën en uh ja dan zit je toch dik een half uur in de auto, nou reken
maar uit. Dan moet je zeker 8 weeën opvangen, dus nee dat vond ik echt helemaal drie keer niks”(respondent
De Rivier 6)
De manager geeft aan dat hij denkt dat zij de normen op het gebied van de aanrijdtijd niet altijd
helemaal halen. Wel is op dit moment zowel 24/7 een verloskundige als gynaecoloog in huis (respondent
De Rivier 4). Indien deze laatste actor niet in het ziekenhuis aanwezig is is deze op 15 minuten afstand
(respondent De Rivier 3). De klinisch verloskundige geeft nog wel te kennen dat ten tijde van
spoedsituaties soms lang op een anesthesist gewacht moet worden (respondent De Rivier 3). Wel geeft
de gynaecoloog aan dat zij de spoedsituaties over het algemeen goed geregeld vindt.
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Zekerheid
Bekwaamheid
Met betrekking tot de normen van de Stuurgroep, welke nog niet zijn ingevoerd, kan gesteld worden dat
de norm zijnde één O&G verpleegkundige per partus niet wordt gehaald binnen De Rivier. Meestal is er
één verpleegkundige beschikbaar per twee partussen. Tevens is er maar één verloskundige tegelijkertijd
aanwezig, wel zijn er drie ochtenden waarop de verloskundigen met z’n tweeën zijn. Verder is vermeld
dat openstaande vacatures op dit moment niet opgevuld worden (dit is aangegeven door de
contactpersoon binnen De Rivier) De eerstelijns en – klinisch verloskundige en gynaecoloog geven verder
aan dat zij van mening zijn dat er ten tijde van drukte überhaupt niet voldoende personeel aanwezig is,
vooral wanneer het gaan om gekwalificeerd opgeleide O&G verpleegkundigen en poli medewerkers
(respondent De Rivier 3).
Met betrekking tot de bekwaamheid van het personeel kennen de gynaecologen op dit moment nog
geen subspecialisatie, wel ligt het in de planning dit in de toekomst te realiseren (respondent De Rivier 3)
Tot slot geeft de klinisch verloskundige wel aan de gynaecologen, verloskundigen en verpleegkundigen
van goed niveau te vinden.
Hoffelijkheid
De patiënt geeft aan dat zij van mening is dat zij goed is begeleid tijdens periode op de verloskunde
afdeling van De Rivier. Wel geeft de klinisch verloskundige aan dat dit in haar ogen ten tijde van drukte
wat minder gebeurd. Veelal worden er op dergelijke momenten meer mededelingen gedaan dan dat er
echt daadwerkelijk met de patiënt in gesprek wordt gegaan over de behandeling. Zo stelt de klinisch
verloskundige dat zij van mening is dat dit vooral bij de gynaecologen onvoldoende gebeurt. Verder
wordt er door de medewerkers niet altijd naar wachtende patiënten toegestopt met de vraag of hij of zij
bijvoorbeeld een kopje koffie wenst (respondent De Rivier 2). Wel geeft de manager aan dat de
medewerkers in zijn ogen vriendelijk zijn, maar zo stelt hij: “iedereen heeft ook wel eens een slechte
dag”(respondent De Bloem 4). Tot slot geeft de patiënt aan erg tevreden te zijn over de vriendelijkheid
van het personeel, zij becijfert dit zelfs met een 10.
Geloofwaardigheid
Zowel de eerstelijns – als klinisch verloskundige en de gynaecoloog geven aan dat de organisatie op dit
moment niet zo goed scoort qua geloofwaardigheid. Zo geven zij aan dat de directie inmiddels al een
aantal keren volledig is vernieuwd en dat de directeuren met een berg geld zijn vertrokken. De klinisch
verloskundige vindt dit niet verkoopbaar richting de bevolking (respondent De Rivier 2). Verder meldt de
klinisch verloskundige: “met de fusie is er zo veel heen en weer gesproken over wat de reden was om te gaan
fuseren, nou dat zou de kwaliteit van zorg zijn. Het slogan was ‘op weg naar beter’. Als ik dan nu hoor dat je
twee jaar na dato zo veel mensen moet inleveren dan denk ik nou dat slogan kan je gewoon niet waarmaken
want je kan niet met minder dan minder” (respondent De Rivier 2). De gynaecoloog geeft wel aan dat de
geloofwaardigheid niet binnen een jaar is terug te winnen. Toch zegt de patiënt: “ik heb zelfs zitten twijfelen
tussen het ziekenhuis in … en Rijn omdat ik van Rijn wat vervelende verhalen had gehoord, maar daar ben ik
helemaal van teruggekomen” (respondent De Rivier 6). Verder meldt zij een zeer vertrouwd gevoel te
hebben bij de organisatie en dat zij er zo weer heen zou gaan
Veiligheid
Met betrekking tot de veiligheid wordt gewerkt met het veiligheidsmanagementsysteem, zoals reeds
vermeld onder het kopje betrouwbaarheid. Verder worden er regelmatig veiligheidsrondes gelopen en
zijn ze bezig met de aanscherping van het medicatie beleid om fouten zoveel mogelijk te voorkomen
(respondent De Rivier 4). Tot slot geeft de patiënt aan zich op geen enkel moment zorgen te hebben
gemaakt over of haar baby’tje of zijzelf in goede handen was.
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Empathie
Toegankelijkheid
Patiënten kunnen altijd naar de afdeling bellen zo meldt de klinisch verloskundige. Wel is het voor hen
lastig telefonisch een afspraak te maken, zo klagen mensen over lange wachttijden of het niet juist
worden doorverbonden. Wel is dit iets waar aan gewerkt wordt, zo kunnen huisartsen inmiddels wel
rechtstreeks met de zorgverleners in contact komen (respondent De Rivier 3).
De gynaecoloog geeft aan dat bepaalde zaken organisatorisch lastig te regelen zijn. Wanneer een
gynaecoloog bijvoorbeeld acute dienst heeft is hij of zij oproepbaar voor alle niet planbare zorg. Omdat
Maas puur nog electieve zorg kent komt het wel eens voor dat een huisarts daar iemand doorverwijst
waardoor halsoverkop voor deze patiënt tijd vrijgemaakt dient te worden. Volgens de gynaecoloog is het
ook geen optie standaard plekken open te houden of de desbetreffende patiënt naar Rijn te laten
afreizen omdat je dan weer met de reisafstand zit.
Tot slot kent de verloskunde binnen De Rivier geen wachtlijsten: “de baby laat niet op zich wachten dus dat
is makkelijk” (respondent De Rivier 4).
Communicatie
De informatievoorziening gebeurd binnen de verloskunde afdeling van De Rivier niet altijd eenduidig
zoals ook al onder het kopje betrouwbaarheid naar voren kwam. Toch tracht De Rivier via onder andere
de onderstaande handelingen deze informatievoorziening goed te laten verlopen.
Zo heeft de verloskunde afdeling folders in meerdere talen beschikbaar (respondent De Rivier 2). Echter
niet alleen op deze wijze worden (toekomstig) patiënten ingelicht. Zo geeft de manager aan dat er
speciale zwangeren avonden zijn. Tijdens deze avonden geven zij de zwangeren en hun partners een
rondleiding over de afdeling alsmede het nodige foldermateriaal. Dit zodat de zwangere weet waar zij
naar toe zal gaan, het neemt wat spanning bij hen weg omdat de omgeving wat meer vertrouwd is zo
stelt de manager.
De patiënt geeft aan de informatieverlening over de te volgen behandelingen over het algemeen zeer
helder te vinden. Er werd duidelijk uitgelegd wat er op welk moment gedaan werd en of en zo ja in
hoeverre zij last zou kunnen krijgen van bepaalde zaken zo stelt zij.
Begrip
De Rivier neemt periodiek enquêtes, over de tevredenheid, af bij patiënten, zo ook bij de verloskunde
patiënten (respondent De Rivier 4). Ieder kwartaal wordt hierover gerapporteerd aan de raad van
bestuur en de raad van toezicht zo meldt de kwaliteitsmedewerker. Hoewel dus wel achteraf bevraagd
wordt hoe patiënten de zorgverlening ervaren hebben wordt volgens de respondenten amper
onderzocht wat de wensen van de klanten van de organisatie zijn. Zo geeft de gynaecoloog het volgende
aan: “er wordt gewoon op dit moment puur naar het overleven van deze organisatie gekeken hoe je dat
kwalitatief beter, maar de patiënt staat in mijn beleving niet centraal”(respondent De Rivier 3). Wel geeft zij
aan dat het volgens haar een algemene tendens is dat in Nederland meer wordt gekeken naar de
financiële situatie dan naar de patiënt zelf. Toch geeft de manager aan dat De Rivier in zijn ogen een
serviceverlenend bedrijf is waarin zij goed luisteren naar de wensen en eisen van de patiënt. In zijn ogen
kan een organisatie wel bedenken wat goed voor de klant is maar “als de klant iets anders wil of de patiënt
iets ander wil dan denk ik zijn we ons doel voorbij geschoten” (respondent De Rivier 4).
Klachten worden binnen de organisatie serieus genomen zo stellen de actoren. Er worden aan de
patiënten folders met de titel ‘Tips, suggesties, klachten? Laat het ons weten!’ uitgereikt. De data die
hieruit voortvloeit wordt vervolgens in de klachtencommissie behandeld (respondent De Rivier 4).
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Met betrekking tot de persoonlijke aandacht wordt door de gynaecoloog gesteld dat zij op dit moment
hierop erg hun best doen (respondent De Rivier 3). De patiënt geeft aan tevreden te zijn over de
persoonlijke aandacht die zij heeft ontvangen. Zo heeft een verpleegkundige haar gedurende de hele
bevalling, ondanks de drukte, bijgestaan. “Ik hoefde me alleen maar te concentreren op het bevallen en
meer niet, dat was perfect ik kan niet anders zeggen” (respondent De Rivier 6).

7.2.3 Analyse
In deze paragraaf zal aan de hand van bovenstaande empirische data, versterkt door de data afkomstig
uit het interview met de expert en het debat, een antwoord worden gegeven op de empirische
deelvraag: Wat is kwaliteit van zorgverlening in deze casus? Deze paragraaf zal net als de bovenstaande
data geordend worden aan de hand van de SERVQUAL dimensies, welke centraal staan binnen dit
onderzoek en samen staan voor kwaliteit van zorgverlening. Nogmaals, binnen deze paragraaf staat puur
de huidige situatie van de beide ziekenhuizen centraal. Dus de situatie zonder concentratie in De Bloem
en de situatie met concentratie in De Rivier.

Visie op kwaliteit van zorgverlening
Wanneer de door de respondenten gegeven visies op kwaliteit van zorgverlening, van beide
ziekenhuizen, met elkaar vergeleken wordt valt op dat de respondenten binnen de ziekenhuizen allen vrij
verschillende visies hebben op kwaliteit van zorgverlening. Dit wordt dan ook bevestigd door de beide
kwaliteitsmedewerkers. Opvallend is namelijk dat zij beiden letterlijk hebben aangegeven kwaliteit van
zorgverlening als een containerbegrip te zien. Echter, wel valt op dat dezelfde respondentgroepen
binnen de beide ziekenhuizen veelal op dezelfde wijze naar kwaliteit van zorgverlening kijken. Zo gaven
de verloskundigen binnen en verbonden aan de beide ziekenhuizen bijvoorbeeld aan veel waarde
hechten aan de inspraak en keuzevrijheid voor de patiënt. Dit aspect is niet door de andere actoren
aangehaald. De expert gaf aan dat dit verschil in visie verklaart kan worden doordat de keuzevrijheid van
de vrouw dicht bij de verloskundige staat. “en dan ziet de gynaecoloog technische onvolkomenheden, ja die
vrouw kiest wel, maar is die vrouw goed geïnformeerd” (respondent expert). Ofwel de Expert geeft aan dat
de gynaecologen twijfels hebben in hoeverre de zwangere een keuze kan maken aan de hand van de
informatieverstrekking van de verloskundigen. Zodoende zouden gynaecologen keuzevrijheid minder
relevant kunnen vinden omdat het maar de vraag is in hoeverre deze keuzevrijheid dus kwalitatief goed
is.

Huidige zorgverlening
Tastbaarheden
Met betrekking tot de tastbaarheden valt op dat De Bloem een klinische verloskunde afdeling heeft op
twee locaties waar dit binnen De Rivier het geval is op één locatie. Wel biedt De Rivier electieve
verloskunde aan op locatie Maas. De afdeling is hier ingericht als kraamzorghotel. Opvallend is dat ook
locatie Lavendel van De Bloem een kraamzorghotel, ofwel zotel, kent. Binnen beide ziekenhuizen werd
door enkele respondenten aangegeven dat zij van mening zijn dat de inrichting van de verloskunde
afdelingen sleets dan wel onooglijk is, wel werd binnen beide ziekenhuizen aangegeven dat de ruimten
praktisch gezien prima voldoen. Met betrekking tot de materiële voorziening van de organisatie kan
aangegeven worden dat beide ziekenhuizen een speciaal monitoringssysteem kennen waarmee de
barende en de baby in de gaten gehouden worden. Met het oog op de bereikbaarheid valt op dat deze
voor De Bloem goed is, zo is aangegeven. Echter, voor De Rivier is dit in mindere mate het geval. De
eerstelijns verloskundigen hebben zelfs als gevolg van de lange afstand en dus reistijd besloten geen
thuisbevallingen meer te doen in een deel van het zorggebied van het ziekenhuis. Tijdens het debat gaf
een casemanager van zorgverzekeraar Menzis het volgende aan: “Onze eerste zorg is dat zwangeren
moeten kunnen kiezen of ze thuis willen bevallen. Dat recht van vrouwen is zelfs Europees vastgelegd.” Hieruit
volgend kan gesteld worden dat deze bovenstaande ontwikkeling ongunstig is, mogelijk zelfs tegen de
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wet. Tot slot gaan de medewerkers van de verloskunde afdeling op beide locaties professioneel, in
uniform, gekleed.

Betrouwbaarheid
Beide ziekenhuizen, ook de verloskunde afdelingen, ondergaan allerhande kwaliteitsmetingen. Verder
valt op dat op de verloskunde afdelingen van beide ziekenhuizen protocollair wordt gewerkt. Echter
binnen de beide locaties van De Bloem verschillen deze protocollen, op dit moment worden ze wel
gestroomlijnd. Opvallend is dat meerdere respondenten binnen De Bloem aangaven dat om goede
redenen van het protocol mag worden afgeweken. De respondenten van De Rivier gaven aan dat er door
gynaecologen en verpleegkundigen wel eens wordt afgeweken van het protocol omdat deze niet
allemaal helder zijn vastgelegd. Zo wordt door verloskundigen aangehaald dat de gynaecologen binnen
De Rivier op verschillende wijze handelen, zij kennen geen eenduidig beleid. De respondenten binnen De
Rivier gaven in tegenstelling tot die binnen De Bloem aan dit geen goede ontwikkeling te vinden. De
expert gaf aan dat een gemeenschappelijk protocol echter wel wenselijk is “want als die zwangere in de
war is, dan hebben we een probleem met elkaar…En ik denk dat in één ziekenhuis waar twee groepen
gynaecologen twee verschillende protocollen houden, dat dat niet goed is” (respondent expert). Tot slot is
het opvallend dat de klachten binnen de beide ziekenhuizen verschillen. Waar deze zich binnen De
Bloem vooral focussen op de bejegening, beleving van de klant, gaan ze binnen De Rivier vooral over de
afstand.

Reactievermogen
De ziekenhuizen nemen beide deel aan een Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV). In hoofdstuk 2
Context is reeds aan bod gekomen dat de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte een dergelijk verband
verplicht wil stellen. Verder is vermeld dat de eerstelijns verloskundigen verbonden aan De Bloem locatie
Lavendel iedere vrijdagochtend overleg hebben met de specialisten van de verloskunde afdeling. Door
de respondenten van De Rivier werd aangegeven dat zij een multidisciplinaire samenwerking, tussen alle
actoren, binnen de keten kennen. Met betrekking tot de interne overdracht geven de respondenten
binnen beide ziekenhuizen aan dat zij hier over het algemeen geen problemen in zien, het verloopt
soepel. Zo stelt de eerstelijns verloskundige verbonden aan De Bloem dat de lijnen erg kort zijn.
Opvallend is dat uit de reactie van de gynaecoloog binnen De Bloem valt af te leiden dat zij er daar naar
streven een vaste arts – patiënt relatie te waarborgen. Echter uit de reactie van de gynaecoloog
verbonden aan De Rivier valt af te leiden dat zij ervan uitgaan dat een zwangere, barende of reeds
bevallen vrouw, patiënt is van een team van gynaecologen. Zodoende staat niet een vaste arts –patiënt
relatie voorop maar een artsen – patiënt relatie. Binnen beide ziekenhuizen is verder 24/7 een klinisch
verloskundige aanwezig en 24/7 of binnen 15 minuten reistijd een gynaecoloog. Verder is nog relevant te
melden dat enkele eerstelijns verloskundigen verbonden aan De Rivier, gezien de grote afstand en dus
lange reistijd, een achterwacht hebben aangesteld, opdat zij zelf zo vaak mogelijk zwangeren kunnen
begeleiden naar het ziekenhuis. Tot slot geven enkele actoren binnen beide ziekenhuizen aan
spoedsituaties goed geregeld te vinden.

Zekerheid
Met betrekking tot de bekwaamheid valt op dat binnen beide ziekenhuizen de normen van de
Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte behandeld in hoofdstuk 2 context, met betrekking tot de
beschikbaarheid van personeel ten tijde van bevallingen, op dit moment niet gehaald zouden worden
wanneer deze ingevoerd worden. Binnen beide ziekenhuizen gaven enkele respondenten aan dat zij
vinden dat er op dit moment niet voldoende gekwalificeerd personeel, onder andere O&G
verpleegkundigen, aanwezig is. Tevens is gemeld dat openstaande vacatures, met betrekking tot de
verloskunde afdeling, binnen De Rivier op dit moment niet opgevuld worden. De expert geeft aan dat er
een wezenlijke rol weggelegd kan zijn voor de kraamverzorgenden ten tijde van bevallingen, zij zouden
namelijk de zwangere kunnen bijstaan, hen helpen weeën op te vangen. Middels een dergelijke
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oplossing zou het ervaren aanwezige tekort van gekwalificeerd personeel binnen de ziekenhuizen deels
opgelost kunnen worden. Opvallend is tot slot dat respondenten aangaven dat de gynaecologen van De
Rivier op dit moment geen subspecialisatie kennen, binnen De Bloem is dit wel het geval. De patiënten
van beide organisaties gaven aan erg tevreden te zijn op het gebied van de hoffelijkheid. Echter wel
gaven enkele respondenten binnen beide ziekenhuis aan dat dit ten tijde van drukte onder druk komt te
staan. De geloofwaardigheid van beide ziekenhuizen verschilt. Zo gaven de respondenten aan dat deze
binnen De Bloem goed geregeld is, slechts een beetje aangetast. Binnen De Rivier zijn de medewerkers
echter van mening dat de organisatie op dit moment niet geloofwaardig is. Tot slot gaven de
respondenten binnen beide cases aan dat gewerkt wordt met een veiligheidsmanagementsysteem.

Empathie
Met betrekking tot de toegankelijkheid verschillen de beide cases niet zoveel. Beide
verloskundeafdelingen zijn dag en nacht bereikbaar. Wel geeft de gynaecoloog aan dat het af en toe
problematisch is wanneer een patiënt uit Maas acuut zorg nodig heeft. De gynaecoloog met acute dienst
kan gezien de afstand niet altijd tijd vrij maken om naar Maas af te reizen, omgekeerd is dit voor de
patiënt, gezien de fysieke toestand, ook niet altijd mogelijk. Met betrekking tot de communicatie
hanteert De Rivier zogenaamde zwangerenavonden waarin zij de toekomstig patiënten rondleiden en
van informatie voorzien. Binnen De Bloem wordt echter door de klinisch verloskundige aangehaald dat
zij van mening is dat de organisatie nog wel wat steken laat vallen in de voorlichting. Tevens hebben zij
onvoldoende tijd tot hun beschikking om zwangeren attent te maken op specifieke voor –en nadelen van
behandelingen. Tot slot de dimensie begrip. Binnen beide organisaties wordt serieus met klachten
omgegaan zo stellen de respondenten. Wel is opvallend dat de gynaecoloog van De Rivier aangaf dat in
haar ogen meer wordt gekeken naar de financiële situatie van de organisatie dan naar de situatie van de
patiënt.
In deze analyse is behandeld hoe het gesteld is met de kwaliteit van zorgverlening binnen de cases.
Echter er kan nog niet geanalyseerd worden in hoeverre concentratie hierop van invloed is geweest. Dit
omdat nog niet bekend is hoe het met de kwaliteit van zorgverlening in De Rivier gesteld was voor de
concentratie. De verschillen hiertussen alsmede de verwachtingen van de respondenten binnen De
Bloem over mogelijke concentratie met betrekking tot de kwaliteit van zorgverlening zullen in paragraaf
7.3 Samenhang volgen.

7.3 Samenhang concentratie en kwaliteit van zorgverlening
In paragraaf 7.3.1 zal de situatie in De Bloem behandeld worden. Er zal besproken worden of, en zo ja op
welke wijze, de gesproken actoren verwachten dat er veranderingen optreden in de zorgverlening mocht
er geconcentreerd worden. In paragraaf 7.3.2 wordt behandeld of, en zo ja op welke wijze, actoren van
De Rivier van mening zijn dat er veranderingen zijn opgetreden in de zorgverlening als gevolg van de
concentratie. In zowel paragraaf 7.3.1 als 7.3.2 zullen de dimensies van het SERVQUAL model, die
tezamen voor kwaliteit van zorgverlening staan, als leidraad dienen. In paragraaf 7.3.3 zal tot slot een
analyse volgen waarin de deelvraag: Wat is de samenhang tussen concentratie en kwaliteit van
zorgverlening? beantwoord wordt aan de hand van de geschetste, te vergelijken, resultaten, versterkt
door de data afkomstig uit het interview met de expert en uit het debat.

7.3.1 Ziekenhuis de Bloem (De Bloem)
Tastbaarheden
De eerstelijns verloskundige geeft aan dat indien geconcentreerd wordt het bestaande Zotel niet meer
voldoet omdat het te weinig plek biedt voor ook het zorggebied van locatie Tulp. Zowel de manager als
de gynaecoloog verwachten dat uitbreiding van het reeds bestaande Zotel in Lavendel, mocht daar
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geconcentreerd worden, dan ook nodig is om goede zorg te kunnen verlenen: “Dat je een centrum maakt
voor thuisbevalling, gekoppeld aan de 2e lijn anders heeft het denk ik geen meerwaarde” (respondent De
Bloem 3). De manager geeft aan de fysieke faciliteiten gewoon te zullen updaten naar het benodigde
niveau.
Ten aanzien van de bereikbaarheid stelt de gynaecoloog dat voornamelijk de emoties bij de bevolking
hoog zullen oplopen, de keuze voor concentratie houdt namelijk in dat sommigen verder zullen moeten
reizen. In sommige plaatsen zou het thuis bevallen onder druk kunnen komen te staan (respondent De
Bloem 3). Mede hierdoor zou ook de keuzevrijheid van de vrouw hierin afnemen zo stelt de eerstelijns
verloskundige. Net als de eerstelijns verloskundige vindt ook de klinisch verloskundige dit een kwalijke
zaak.
Betreffende het materieel verwacht de kwaliteitsmedewerker dat concentratie een positieve invloed zal
hebben op de ‘tendens’ van het vervangen van personeel door apparatuur. De eerstelijns verloskundige
meldt geen veranderingen te verwachten in de apparatuur. Betreffende de verschijning van het
personeel wordt door geen enkele respondent een verandering verwacht als gevolg van de mogelijke
concentratie.
Betrouwbaarheid
Met betrekking tot de betrouwbaarheid geeft de patiënt de verwachting dat afspraken mogelijk minder
snel nagekomen zullen worden, dit omdat concentratie zou kunnen inhouden dat het drukker is op de
afdeling.
De eerstelijns verloskundige geeft aan dat zij verwacht dat in de situatie na concentratie het beleid
aangepast zal moeten worden, zodat door hen sneller kan worden doorgepakt ten tijde van bevallingen
en eventuele complicaties.
Betreffende evaluatiemomenten meldt de klinisch verloskundige dat zij verwacht dat concentratie
mogelijk als effect zal hebben dat alles beter wordt doorgelicht waarop mensen uiteindelijk zelfs
persoonlijk beter zouden kunnen worden.
Tot slot geeft de gynaecoloog aan dat volgens haar geen relatie bestaat tussen concentratie en een
verandering in de klachten die het ziekenhuis ontvangt, dit zolang het ziekenhuis helder en open is
richting haar patiënten.
Reactievermogen
Met het oog op de continuïteit van de zorgverlening is de verwachting dat de eerste lijn een
gedachteproces moet doormaken als gevolg van de concentratie. Dit omdat zij als grote groep invulling
zullen moeten gaan geven aan de zorg en niet individueel als actor (respondent De Bloem 3). Ook de
manager en de gynaecoloog melden dat concentratie zal inhouden dat de samenwerking in de keten
meer aandacht vraagt (respondent De Bloem 4) (respondent De Bloem 3). De klinisch verloskundige
meldt hierover dat de samenwerking volgens haar eerst slechter zal worden, de aanloop zal tijd kosten.
Uiteindelijk is zij van mening dat dit aspect net zo goed zou kunnen worden of misschien zelfs beter.
Met betrekking tot de overdracht uit vooral de eerstelijns verloskundige haar zorgen. Zij verwacht dat de
eerstelijns verloskundigen, als gevolg van de concentratie, de gynaecologen minder goed kennen en dat
de verhoudingen verslechteren. Dit omdat zij vanwege de afstand niet iedere keer mee kunnen naar het
ziekenhuis om een zwangere te begeleiden, zij kunnen hun werkgebied niet verlaten zo is de
verwachting. Dit alles zou er volgens haar toe leiden dat de overdracht minder soepel verloopt omdat zij
niet weten “hoe het het beste werkt bij die persoon” (respondent De Bloem 1). Daarnaast zou de
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afwezigheid van de eerstelijns verloskundige niet prettig zijn voor de zwangere omdat er dan een stukje
vertrouwen ontbreekt, het zou hen tevens een minder veilig gevoel geven ten tijde van de bevalling
(respondent De Bloem 1). De klinisch verloskundige nuanceert deze verwachting, zo geeft zij aan dat er
volgens haar geen problemen ontstaan in de overdracht zolang men als team maar een positieve sfeer
weet te creëren. De gynaecoloog geeft aan dat het volgens haar concentratie daarin geen problemen
hoeft op te leveren, zolang men maar zorgt dat de lijn kort is, door bijvoorbeeld directe telefoonlijnen in
te stellen. De eerstelijns verloskundige meldt echter dat zij geen heil ziet in een telefonische overdracht,
face to face is volgens haar altijd beter. De eerstelijns verloskundige geeft aan dat volgens haar,
uitgaande van nieuw te vormen beleid, veel sneller doorgepakt moeten worden omdat de aanrijdtijden
langer zijn. “Een niet vorderende uitdrijving, ik denk dat je dan misschien na een half uur of drie kwartier al
wel doorpakt in plaats van na een uur” (respondent De Bloem 1). Ten tweede zal het beleid tussen de
locaties Lavendel en Tulp meer overeengestemd moeten worden omdat daar op dit moment grote
verschillen in zitten (respondent De Bloem 1).
De gynaecoloog meldt dat, indien geconcentreerd wordt, vanuit elke hoek in het zorggebied de norm
van 45 minuten betreffende de aanrijdtijd gehaald wordt. Wel geeft zij aan niet te weten in hoeverre de
langere reistijd grotere risico’s met zich meebrengt. Om een stukje van deze risico’s weg te kunnen
nemen verwacht de eerstelijns verloskundige meer gebruik te zullen maken van ambulances, echter een
groot deel van de veiligheid wordt volgens haar nog altijd ontnomen door de langere afstand. Verder
verwacht de gynaecoloog de norm met betrekking tot de 24/7 aanwezigheid van personeel beter te
kunnen halen indien geconcentreerd wordt. Tot slot zal volgens de kwaliteitsmedewerker de
risicoselectie aangescherpt moeten worden wanneer geconcentreerd wordt.
Zekerheid
Bekwaamheid
Op het gebied van bekwaamheid spreekt zowel de gynaecoloog als de manager de verwachting uit dat
een gevolg van concentratie is dat er meer ervaren specialisten bij elkaar komen te werken waardoor zij
zich kunnen gaan specialiseren. Volgens de manager is deze ontwikkeling noodzakelijk: “anders dan krijg
je de schijnvaardigheid van relatief kleine ziekenhuizen die net niet meer die expertise hebben wat zou
moeten” (respondent De Bloem 4). De eerstelijns verloskundige verwacht echter dat dit niet veel nut zal
hebben voor de natale zorg omdat de persoon die op dat moment dienst heeft het probleem zal moeten
verhelpen, specialisatie of niet. Voor de prenatale zorg zou een dergelijke specialisatie wel nuttig kunnen
zijn omdat zij hen naar de gynaecoloog met de passende subspecialisatie kunnen sturen.
Hoffelijkheid
De kwaliteitsmedewerker verwacht geen veranderingen in de hoffelijkheid als gevolg van concentratie.
De eerstelijns verloskundige verwacht echter dat de aanwezigheid van meer personeel op een afdeling
er wel voor zou kunnen zorgen dat de begeleiding van de patiënt wat beter wordt, echter dit hangt
volgens haar af van hoe wordt omgesprongen met de normen op het gebied van personeelsbezetting
Geloofwaardigheid
Zoals reeds vermeld in paragraaf 7.2.1 onder het kopje ‘geloofwaardigheid’ is in de omgeving van De
Bloem reeds bekent dat de organisatie mogelijk wil concentreren, de geloofwaardigheid van de
organisatie is volgens de actoren op dit moment dan ook al ‘aangetast’. De eerstelijns- en klinisch
verloskundige en de gynaecoloog geven wel de verwachting dat de geloofwaardigheid van de
organisatie, indien de concentratie door zal gaan, nog verder aangetast zal worden.
Veiligheid
De actoren hebben niet echt uitgesproken in hoeverre zij veranderingen verwachten in de veiligheid als
gevolg van concentratie. Wel heeft de eerstelijns verloskundige dus aangegeven dat de aanrijdtijd
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volgens haar van negatieve invloed is op de patiëntveiligheid alsmede dat zij verwacht dat de eventuele
extra inzet van ambulances niet alle veiligheid kan waarborgen (zie hiervoor ook het kopje
‘reactievermogen’).
Empathie
Toegankelijkheid
Zowel de eerstelijns verloskundige als de patiënt geven aan niet zoveel verandering te verwachten in de
toegankelijkheid. Dit omdat het gaat om concentratie van de acute zorg waarbij de poliklinieken nog wel
op beide locaties openblijven. Zodoende zouden patiënten hierin hoogstens in de weekenden en buiten
kantooruren problemen kunnen ondervinden omdat de poliklinieken dan dicht zijn waardoor zij langer
zullen moeten rijden (respondent De Bloem 1)
Communicatie
Met betrekking tot de communicatie richting patiënten worden door de actoren geen verwacht
veranderingen aangehaald.
Begrip
De patiënt geeft aan dat zij verwacht dat de persoonlijke aandacht voor de patiënten verminderd als
gevolg van de concentratie, “omdat je dan toch wel een beetje een nummertje wordt” (respondent De
Bloem 6). De klinisch verloskundige gaf aan dat zij, zolang er hetzelfde aantal personeelsleden op één
patiënt zit, ook hierin geen veranderingen verwacht.

7.3.2 Ziekenhuis de Rivier (De Rivier)
Tastbaarheden
De gynaecoloog en de klinisch verloskundige geven aan dat na de concentratie de verloskunde ruimtes
op locatie Rijn naar de behoeften zijn aangepast. Wel geeft de gynaecoloog aan de ruimtes voorheen
beter te vinden maar dat ze op dit moment wel voldoen. De manager geeft tevens aan dat aan de fysieke
inrichting nog wel wat te verbeteren valt. Volgens de gynaecoloog was het beter geweest een heel nieuw
ziekenhuis te bouwen omdat aanpassing op aanpassing de zaken niet ten goede komt. Volgens haar was
dit financieel echter niet mogelijk, de manager bevestigd dit. Verder geeft de manager aan dat De Rivier
plannen heeft voor een nieuw geboortecentrum in Rijn alsmede een nieuw ziekenhuis in IJssel.
Zoals reeds aan bod kwam in paragraaf 7.2.2 onder het kopje bereikbaarheid worden in delen van de
regio geen thuisbevallingen meer begeleid door eerstelijns verloskundigen. In eerste instantie vonden de
patiënten dit jammer maar nu het loopt is de acceptatie groter geworden (respondent De Rivier 3). De
klinisch verloskundige geeft aan dat patiënten onzeker zijn door de langere afstand, ook zijn zij geneigd
als gevolg hiervan veel sneller naar het ziekenhuis te komen. Op infrastructureel gebied geeft de
manager aan dat het wegennet is aangepast als gevolg van de concentratie, ook is er een extra
ambulancepost neergezet en is de speciale afslag voor de ambulance richting Rijn gecreëerd waarover al
vermeld is in paragraaf 7.2.2 onder het kopje bereikbaarheid.
Met betrekking tot het materieel heeft de ziekenhuisorganisatie minder nodig dan voorheen, dit omdat
nu nog maar één locatie voorzien hoeft te worden, op financieel vlak is dit gunstig (respondent De Rivier
4). De gynaecoloog gaf aan dat de verpleegkundigen van locatie Maas na de concentratie problemen
hadden de apparatuur te vinden, alles stond op andere plekken dan zij gewend waren.
De verschijning van het personeel is volgens geen enkele respondent veranderd als gevolg van de
concentratie.

Betrouwbaarheid
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De manager geeft aan dat door de concentratie de protocollen en werkwijzen al grotendeels op elkaar
zijn afgestemd en dat vooral niet bestaande protocollen alsnog gemaakt zijn. Volgens de manager zijn de
protocollen, door deze extra check, dan ook absoluut beter geworden. Ook wordt volgens hem na de
concentratie meer volgens het beleid gewerkt omdat de ontsnappingskans door de heldere protocollen
kleiner is. De gynaecoloog beaamt dit zij geeft aan dat na de concentratie vaker uit moet worden gelegd
waarom soms wordt afgeweken van het protocol.
Zoals vermeld in paragraaf 7.2.2 focussen de klachten zich nu ten dele op de afstand. Verder zijn als
gevolg van de concentratie het aantal medisch inhoudelijke klachten niet toegenomen zo stellen de
gynaecoloog en de manager. Wel klaagden mensen vlak na de concentratie meer over het feit dat ze
vonden dat er te weinig tijd voor hen was, bijvoorbeeld om hen nog een tweede kopje koffie aan te
bieden (respondent De Rivier 3).
Reactievermogen
De eerstelijns verloskundige spreekt de gynaecologen minder vaak dan voorheen omdat zij niet altijd
haar eigen werkgebied kan verlaten. Wel hebben zij met steun van de regering een achterwacht kunnen
aanstellen zodat zij meekunnen met de bevallingen. Verder geeft de gynaecoloog aan dat de lijnen
minder kort zijn dan voorheen, personen vanuit Maas moeten nu bijvoorbeeld vaker doorgestuurd
worden.
Met betrekking tot de overdracht is er volgens de eerstelijns verloskundige een stukje vertrouwen weg
tussen hen en de gynaecologen. Voorheen kenden zij elkaar als team, dat is nu minder zo stelt zij.
(respondent De Rivier 1). De gynaecoloog geeft aan dat de overdracht an sich beter is geworden,
“patiënten moeten punctueler op elkaar overgedragen worden omdat je gewoon een drukkere tent hebt...je
moet in een kortere tijd kwijt wat je essentieel vindt” (respondent De Rivier 3).
Verder is er na de concentratie een Verloskundig Samenwerkings Verband (VSV) opgericht, waarin
protocollen worden gemaakt tussen de 1e en de 2e lijn (respondent De Rivier 1). Verder zijn er
regelmatiger besprekingen met de eerste lijn (respondent De Rivier 3).
De gynaecoloog, kwaliteitsmedewerker en manager geven aan dat de grootste verandering is dat de
concentratie heeft geleid tot een multidisciplinaire professionalisering (respondent De Rivier 5). Zo zijn er
vaker patiëntenbesprekingen en kennen zij nu een gezamenlijk beleidsplan. Tevens is er geen directe arts
patiënt relatie meer, omdat er sprake is van grotere patiëntenaantallen. Verder worden individuele
handelingen meer gecheckt door andere personeelsleden er wordt meer gediscussieerd over
handelingswijzen. Dit alles heeft met zich meegebracht dat de werkwijzen geactualiseerd zijn
(respondent De Rivier 3).
De toegenomen aanrijdtijd heeft tot dusver nog geen ernstige – dan wel meer problemen opgeleverd in
de zin dat er kinderen dood zijn gegaan (respondent De Rivier 1). Wel meldt de eerstelijns verloskundige
dat er meer medische indicaties worden gecreëerd en dat zij in bepaalde situaties sneller handelen: “In
de oude situatie perste ik gewoon een uur en dan ging je naar het ziekenhuis, nu pers ik 40 minuten en dan
denk ik van nou dat gaan we niet redden, en dan ga ik het al regelen omdat we die afstanden moeten
overbruggen” (respondent De Rivier 1).
Er is geen verandering opgetreden in de 24 uurs aanwezigheid van de klinisch verloskundige, deze was
voorheen ook op beide locaties gegarandeerd (respondent De Rivier 3). Wel is er nu 24/7 de beschikking
over een gynaecoloog, dit kon voor de concentratie niet behaald worden (respondent De Rivier 4).
Zekerheid
Bekwaamheid
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De eerstelijns verloskundige geeft aan dat de gynaecologen ook na de concentratie nog niet
gespecialiseerd zijn, echter dit ligt wel in de planning. Met betrekking tot de invulling van de huidige
normen op het gebied van de beschikbaarheid van het personeel geeft de manager aan dat deze na de
concentratie makkelijker te vervullen zijn dan voorheen. Wel geeft de manager aan dat het aantal
verpleegkundigen is afgenomen, dat het aantal verloskundigen op pijl is gebleven en dat het aantal
ondersteunende functies naar zijn weten is toegenomen. Zo stelt de kwaliteitsmedewerker dat een
achterliggende reden van fuseren is om het efficiënter te doen: “het was niet 15 en 15 en 30. Nee het was
2 afdelingen van 15 samenbrengen in de omgeving die vervolgens zeg maar met 23 of 24 of 25 dus gewoon
met minder” (respondent De Rivier 5). Naast deze bestuurlijke overweging zijn ook enkele medewerkers
uit zichzelf afgehaakt na de concentratie zo stelt de gynaecoloog (respondent De Rivier 3). Verder heeft
de concentratie tot gevolg gehad dat de juiste deskundigheid altijd in huis is doordat de kinderafdeling
en de kraamafdeling een rechtstreekse koppeling kennen (respondent De Rivier 4).
Hoffelijkheid
Geen enkele respondent heeft aangegeven een verandering te hebben ondervonden in de hoffelijkheid
als gevolg van de concentratie.
Geloofwaardigheid
De organisatie heeft als gevolg van de concentratie moeite met haar geloofwaardigheid, de manager
spreekt zelfs van imagoschade. Hij meldt dat de organisatie de eerste paar maanden na concentratie
onder een vergrootglas heeft gelegen waarbij men bij het minste of geringste naar de pers stapte. Na 3
maanden tot een half jaar begon deze tendens af te nemen en na een jaar was het stil zo stelt hij.
Volgens de manager is dit een tendens die is terug te vinden bij alle fusies en concentraties.
Veiligheid
De klinisch verloskundige geeft aan dat zij het idee heeft dat de zorg veiliger is geworden vanwege de
24/7 beschikbaarheid. Ook de gynaecoloog is van mening dat de zorg veiliger is geworden en dan vooral
vanwege de toegenomen monitoring. Volgens de manager is de patiëntveiligheid vergroot omdat
volgens hem de doelstellingen concreter beschreven zijn en vervolgens wordt getoetst of deze behaald
zijn. Volgens de kwaliteitsmedewerker hebben allereerst de ingevoerde overlegmomenten waarin
casuïstiek besproken wordt de veiligheid doen toenemen. Ten tweede heeft de multidisciplinaire
samenwerking ervoor gezorgd dat er transparanter gewerkt wordt omdat men elkaar meer checkt, ook
veiligheidsverhogend (respondent De Rivier 5).
Empathie
Toegankelijkheid
De manager is van mening dat de toegankelijkheid gewijzigd is en wel in locatie Rijn. Dit omdat daar het
zwaartepunt ligt, de druk op de polikliniek is groot en de technische voorzieningen, onder andere de
telefooncentrale, zijn daar volgens hem nog niet helemaal op aangepast.
Communicatie
De manager gaf aan dat er na de concentratie folders zijn ontwikkeld in nog meer talen dan voorheen. e
overige actoren hebben niet aangegeven of zij van mening zijn dat de communicatie is veranderd als
gevolg van de concentratie.
Begrip
De eerstelijns verloskundige is van mening dat het begrip is afgenomen na de concentratie. Zo geeft zij
aan dat de persoonlijke aandacht nu meer mist dan voorheen, mensen worden soms zelfs alleen gelaten
tijdens het baren zo stelt zij. Volgens haar heeft dit allemaal met drukte te maken, zij stelt dat wanneer
het rustig is de patiënten heel tevreden zijn. De gynaecoloog geeft hierover aan dat zij inderdaad in het
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begin het idee hadden dat de persoonlijke aandacht minder was geworden maar dat dit nu, na twee jaar,
vergelijkbaar is omdat inmiddels iedereen zijn plek heeft gevonden.

7.3.3 Analyse
In deze paragraaf zal aan de hand van bovenstaande empirische data, versterkt door de data afkomstig
uit het interview met de expert en het debat, antwoord worden gegeven op de empirische deelvraag:
Wat is de samenhang tussen concentratie en kwaliteit van zorgverlening in deze casus? Deze paragraaf
zal net als de bovenstaande data geordend worden aan de hand van de SERVQUAL dimensies, welke
centraal staan binnen dit onderzoek en samen staan voor kwaliteit van zorgverlening. Nogmaals in deze
paragraaf wordt aangegeven wat de respondenten van De Bloem verwachten dat concentratie zal
betekenen voor de kwaliteit van zorgverlening binnen hun eigen ziekenhuis. De respondenten binnen De
Rivier hebben aangegeven wat volgens hen veranderd is in de kwaliteit van zorgverlening sinds de
concentratie, zij leggen dus een link tussen de huidige situatie en die voor de concentratie. Ofwel
verwachtingen worden gelinkt aan de ondervonden situatie.

Tastbaarheden
De manager van De Bloem gaf aan de fysieke faciliteiten te zullen updaten naar het benodigde niveau
indien geconcentreerd zou worden. Volgens de gynaecoloog zou het Zotel bijvoorbeeld te klein zijn om
ook het zorggebied van de andere locatie te kunnen bedienen. Ook de respondenten binnen De Rivier
leggen een link tussen concentratie en de fysieke faciliteiten. Binnen De Rivier zijn de voorzieningen na
de concentratie aan de behoeften aangepast, echter de gynaecoloog geeft aan niet geheel tevreden te
zijn. In haar ogen had een geheel nieuw ziekenhuis beter volstaan. Deze plannen liggen er, gezien de
financiële situatie van het ziekenhuis zijn deze op dit moment echter niet uitvoerbaar. De expert geeft
aan deze ontwikkeling niet te steunen, concentratie dient volgens hem het effect te hebben dat de
kwaliteit vergroot wordt en dat de faciliteiten goed zijn. De bedrijfseconomische situatie mag dan ook
geen rol spelen, zo stelt hij. Wanneer door concentratie slechtst bepaalde faciliteiten worden aangepast
en niet geheel passend worden gemaakt dan dient concentratie geen doorgang te krijgen zo is hij van
mening (r. 57). Met betrekking tot de bereikbaarheid wordt door respondenten binnen De Bloem
aangegeven dat sommige patiënten verder zouden moeten reizen. De eerstelijns verloskundige geeft
dan ook aan dat zij verwacht dat de keuzevrijheid om thuis te bevallen afneemt. Deze verwachting is
binnen De Rivier uitgekomen. Daar begeleiden eerstelijns verloskundigen binnen enkele delen van het
zorggebied, gezien de afstand, geen thuisbevallingen meer. Uit een online poll van de regionale krant uit
omgeving De Bloem (aantal stemmen: 782) met de stelling: ‘Thuisbevallen moet mogelijk blijven’,
afgenomen op voorhand van het debat, bleek dat 47% van de stemmers had geantwoord: ‘Natuurlijk,
want dat is vertrouwd. 34% van de stemmers gaf aan: ‘Ik volg mijn verloskundige en 19% van de
stemmers gaf aan: ‘De risico’s zijn te groot. Uit deze data blijkt dat het merendeel van de bevolking
rondom De Bloem van mening is dat thuisbevallingen gewaarborgd dienen te blijven. Verder gaf de
gynaecoloog binnen De Rivier aan dat de patiënten als gevolg van deze afstand erg onzeker zijn
geworden en zodoende sneller naar het ziekenhuis komen. Met betrekking tot het materieel is binnen
De Bloem de verwachting aangegeven dat concentratie tot gevolg zou hebben dat personeel niet zo snel
door apparatuur zal worden vervangen. Deze link is binnen De Rivier niet ondervonden, wel werd daar
aangegeven dat minder apparatuur nodig is dan voorheen omdat slechts één locatie voorzien hoeft te
worden.

Betrouwbaarheid
Binnen De Bloem werd de verwachting geschetst dat afspraken mogelijk minder snel worden nagekomen
gezien de mogelijk grotere drukte op de afdeling. De respondenten binnen De Rivier hebben aangegeven
dit niet in die mate te hebben ondervonden. Opvallend is wel dat binnen De Bloem de verwachting werd
uitgesproken dat na concentratie handelingen beter worden doorgelicht aan de hand van
evaluatiemomenten. Binnen De Rivier is aangegeven dat handelingen inderdaad meer worden
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doorgelicht, echter er werd aangegeven dat dit kwam doordat de ontsnappingskans kleiner is door de
nieuw opgestelde protocollen, protocollen welke voorheen zelfs niet allemaal aanwezig waren. Een
respondent van De Bloem gaf aan geen verandering te ondervinden in de klachten. Binnen De Rivier
werd wel aangegeven dat de klachten zich nu vooral focussen op de afstand en dat nu meer geklaagd
wordt over de persoonlijke benadering, de hoffelijkheid. Voor de concentratie was dit minder het geval.
De expert gaf aan dat juist dit een erg belangrijk aspect is van de zorgverlening, de hotelfunctie moet
goed zijn zo meldde hij.

Reactievermogen
Opvallend met betrekking tot het reactievermogen is dat de eerstelijns verloskundige verbonden aan De
Bloem haar zorgen uitte dat zij de gynaecologen mogelijk minder goed zou kennen, dat de band zou
verslechteren en dat de overdracht minder soepel zou verlopen. De eerstelijns verloskundige verbonden
aan De Rivier gaf aan dat inderdaad een stukje vertrouwen weg is tussen hen en de gynaecologen. Echter
dit heeft binnen De Rivier geen problemen opgeleverd voor de overdracht, deze is juist verbeterd
volgens de gynaecoloog omdat meer to the point gesproken moet worden. Verder is opvallend dat
respondenten binnen De Bloem aangaven meer te zullen moeten samenwerken in de keten indien
concentratie doorgang krijgt. Binnen De Rivier is dit inderdaad het geval zo stellen de actoren. Er heeft
een multidisciplinaire professionalisering plaatsgevonden, er zijn veel meer interne samenwerkings – en
overlegprocedures , betreffende de ketensamenwerking is er een VSV opgestart, en er vindt veel meer
discussie plaats over handelingswijzen dan voorheen. De Expert heeft aangegeven wel mee te kunnen
gaan in de visie dat concentratie leidt tot een betere professionalisering. Wel stelt hij echter dat een
interne professionalisering interessant is maar dat dit afgewogen moet worden tegen de afname van de
bereikbaarheid, want “wat is belangrijker, toegang, of de zaak binnen het ziekenhuis beter organiseren”
(respondent expert). Verder is aangegeven dat de 24/7 norm binnen De Rivier, met betrekking tot de
gynaecoloog, nu wel wordt gehaald en voor de concentratie niet. Tot slot is door de eerstelijns
verloskundige verbonden aan De Bloem de verwachting geuit dat zij als gevolg van de langere afstand
veel sneller zullen moeten doorpakken in de verwijzing van de thuissituatie, waar de zwangere aan het
bevallen is, naar het ziekenhuis. De eerstelijns verloskundige verbonden aan De Rivier geeft aan
inderdaad sneller te verwijzen. In het debat werd duidelijk dat er echter helemaal geen protocollen
vastliggen in Nederland over wat er moet gebeuren ten tijde een dergelijke verwijzing. De expert gaf
zelfs aan dat de ziekenhuizen deze tendens mogelijk toejuichen: “Dat is misschien ook wel de bedoeling
van de ziekenhuizen. Meer bevallingen, hoe meer geld hoe beter. Dus dat soort dingen spelen ook wel een rol”
(respondent expert)

Zekerheid
Met betrekking tot de bekwaamheid valt op dat de gynaecologen en manager van De Bloem aangaven
dat zij verwachten dat er meer specialismen aangetrokken zullen worden als gevolg van de concentratie.
Binnen De Rivier is dit echter na de concentratie niet gebeurd, er heeft juist een formatieve besparing
plaatsgevonden zo gaf de kwaliteitsmedewerker aan. Wel gaf de manager aan de huidige normen op het
gebied van de beschikbaarheid van personeel na de concentratie beter te kunnen vervullen. Tevens
kennen de gynaecologen binnen De Rivier ook na de concentratie geen subspecialisaties, wel ligt dit in
de planning. De expert gaf echter aan dat een klein ziekenhuis als Rijn helemaal niet zou moeten willen
werken met subspecialisaties: “Ik denk dat dat type ziekenhuizen een generalist moet houden. Dus iemand
die al die dingen beheerst” (respondent expert) Dit gezien het feit dat de Expert heeft ondervonden dat
het voor gynaecologen met bijvoorbeeld een subspecialisatie oncologie lastig is nog normale
verloskunde technieken toe te passen. De eerstelijns verloskundige verbonden aan De Bloem gaf de
verwachting aan dat de patiënt als gevolg van de concentratie mogelijk meer begeleid wordt. Binnen De
Rivier is geen verandering ondervonden in de hoffelijkheid zo gaven de respondenten aan. Wel is dit
vreemd gezien het feit dat aan werd gegeven dat juist de patiënten klaagden over de persoonlijke
benadering, de hoffelijkheid. De gynaecologen en eerstelijns – en klinisch verloskundigen van De Bloem
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gaven aan dat zij verwachten dat de geloofwaardigheid van de organisatie na de concentratie verder
aangetast zal worden. Binnen De Rivier is dit inderdaad het geval gebleken zo wordt zelfs gesproken van
imagoschade door de manager. Tot slot sprak de eerstelijns verloskundige verbonden aan De Bloem aan
dat in haar ogen de patiëntveiligheid na concentratie niet altijd gewaarborgd kan worden als gevolg van
de langere afstand en dus aanrijdtijd. De respondenten binnen De Rivier gaven echter aan dat de langere
reistijd niet meer problemen heeft opgeleverd. Door hen werd juist aangegeven dat zij van mening zijn
dat de zorg door de concentratie veiliger is geworden, dit voornamelijk vanwege de toegenomen
monitoring, voorheen was deze dus minder, en vanwege de toegenomen overleg – en
samenwerkingsmomenten. Tevens heeft dit tot gevolg gehad dat er nu transparanter wordt gewerkt zo
stelt de kwaliteitsmedewerker. Ook dit is volgens hem veiligheidsverhogend.

Empathie
Geen enkele respondent binnen De Bloem heeft aangegeven grote veranderingen te verwachten in de
toegankelijkheid als gevolg van concentratie. Echter opvallend is dat de manager van De Rivier aangaf
dat de toegankelijkheid van locatie Rijn juist gewijzigd is, dit omdat daar het zwaartepunt ligt. De
technische voorzieningen kunnen de grotere toestroom van patiënten op dit moment nog niet helemaal
aan. Op zich is het wel opvallend dat dit twee jaar na concentratie nog niet soepel loopt, dit impliceert
dan ook dat hier ten tijde van de voorbereiding van de concentratie niet veel aandacht aan is besteed.
Geen enkele actor heeft binnen De Bloem de verwachting uitgesproken dat de communicatie, naar de
patiënt toe, als gevolg van de concentratie zal veranderen. De manager van De Rivier gaf wel aan dat zij
met betrekking tot de voorlichting aan de patiënt nog meer folders in verschillende talen hebben
ontwikkeld. Tot slot de dimensie begrip. Opvallend is dat de eerstelijns verloskundige binnen De Bloem
verwacht dat de persoonlijke aandacht voor de patiënt zal verminderen als gevolg van concentratie. De
eerstelijns verloskundige van De Rivier geeft aan dat zij dit ten tijde van drukte ook zo ervaart, echter
volgens de gynaecoloog is het niveau van persoonlijke aandacht twee jaar na dato vergelijkbaar met de
situatie voor concentratie.
In deze analyse is behandeld welke verwachte en ondervonden linken de respondenten leggen tussen
concentratie en kwaliteit van zorgverlening, ofwel hoe het gesteld is met de samenhang tussen
concentratie en kwaliteit van zorgverlening in deze casus.

7.4 Vooruitblik
In het volgende hoofdstuk, de conclusie, zal alle (geanalyseerde) empirische data samen worden
genomen opdat antwoord kan worden gegeven op de hoofdvraag: Wat is de impact van concentratie
van klinische verloskunde op de kwaliteit van zorgverlening?
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Conclusie

De bevindingen zijn inmiddels weergegeven in hoofdstuk 7, theorie over concentratie,
kwaliteit van zorgverlening en de samenhang (inclusief verwachtingen) hiertussen is
reeds behandeld in respectievelijk hoofdstuk 3, 4 en 5. Dus, het is tijd voor de conclusie.

_____________________________________________________________________________________
De Nederlandse gezondheidszorg is onderhevig aan een discussie over het wel en wee van concentratie,
een discussie die alle kanten opvliegt, een discussie die wordt gekenmerkt door onzekerheid. Want
initieert concentratie nu wel of geen kwaliteitsverbetering? Een discussie die specifiek binnen de
verloskunde speelt, een sector die zwaar onder vuur ligt gezien de relatief hoge babysterfte die ons land
kent. Oplossingen zijn reeds aangedragen door de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte: 24/7
bereikbaarheid en beschikbaarheid van verloskundig professionals en het niet langer alleen laten van de
bevallende vrouw. Oplossingen die betrekking hebben op de zorgverlening en die, zo stelt de NVZ, op dit
moment niet haalbaar zijn voor ziekenhuizen gezien de hoge kosten en het niet kunnen aantrekken van
opgeleid personeel omdat er simpelweg niet voldoende voorhanden is op de arbeidsmarkt . Zodoende
droeg de NVZ concentratie aan als optie, concentratie zou de slagingskans van dergelijke oplossingen
aangedragen door de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte kunnen doen vergroten en zodoende dus
een eerste stap kunnen betekenen in het terugdringen van de babysterfte. Echter, vergroot concentratie
de slagingskans van dergelijk aangedragen oplossingen wel? En breder, initieert concentratie nu wel of
geen algehele kwaliteitsverbetering?
Bovenstaande thematiek vormt de aanleiding van dit onderzoek, een onderzoek waarin de volgende
hoofdvraag centraal staat: Wat is de impact van concentratie van klinische verloskunde op de kwaliteit
van zorgverlening?
Deze vraagstelling zal beantwoord worden aan de hand van de empirische resultaten welke zijn
verkregen uit de verhalen van actoren uit het veld, actoren die de zorgverlening mogelijk maken . De
empirische resultaten die betrekking hebben op de twee cases zullen gekoppeld worden aan de
behandelde theorie over concentratie, kwaliteit van zorgverlening en de samenhang tussen beide.
Zoals beschreven in hoofdstuk - 4 en 6 is kwaliteit van zorgverlening in dit onderzoek
geoperationaliseerd uitgaande van het SERVQUAL model (Parasuraman, Zeithaml en Berry, 1985) dat
verschillende dimensies aan dit keyconcept toekent. Zodoende zal deze conclusie, uitgaande van deze
visie op kwaliteit van zorgverlening, aangeven of en zo ja wat de impact is van de concentratie . Wel is
het belangrijk op te merken dat uitsluiteind zal worden ingegaan op de in het kader van de vraagstelling
relevante bevindingen. Tevens zal worden aangegeven of de in hoofdstuk 5 aan de hand van de theorie
geformuleerde verwachtingen daadwerkelijk ondervonden zijn. Verder zullen waar mogelijk
aanbevelingen worden geformuleerd.

Concentratie
Zoals gebleken is, is binnen De Rivier de klinische verloskunde reeds geconcentreerd. In hoofdstuk 3 is
theorie uiteengezet met betrekking tot schaalvergroting en concentratie. Uit de empirische data
beschreven in hoofdstuk 7.1. kan geconcludeerd worden dat binnen De Rivier sprake is van elementaire
institutionele schaalvergroting. Dit omdat de klinische verloskunde slechts op één locatie behouden is
gebleven, de andere locatie kent alleen nog electieve zorg, ofwel de acute verloskunde is teruggebracht
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naar één locatie bij een gelijkblijvend aantal gebruikers. Tevens kent De Rivier ongelijksoortige
functionele institutionele schaalvergroting. Dit uitgaande van het gegeven dat enkele aan de verloskunde
verbonden specialistische functies, bijvoorbeeld chirurgen en gynaecologen, na concentratie op één
locatie gevestigd zijn. De organisatorische vormgeving van De Bloem op dit moment is hetzelfde als die
van De Rivier vóór de concentratie, zij faciliteert op dit moment klinische verloskunde op twee locaties.
Door de respondenten is aangegeven dat indien geconcentreerd wordt de organisatorische vormgeving
hetzelfde is als die binnen De Rivier, zodoende zou ook daar sprake zijn van dezelfde
schaalvergrotingsvormen. Het enige verschil is dat De Bloem reeds 10 jaar een fusieziekenhuis is. De
Rivier is pas gefuseerd nadat de klinische verloskunde is geconcentreerd, ofwel de bestuurlijke
schaalvergroting verschilt.
Middels bovenstaande data kan geconcludeerd worden dat er binnen één case reeds sprake is van
concentratie en dat indien binnen de andere case geconcentreerd zou worden dit op dezelfde wijze
vormgegeven zou zijn. Zodoende kan middels de verkregen data inderdaad worden aangegeven wat de
impact is van concentratie op kwaliteit van zorgverlening, dit uitgaande van de betekenisgeving van de
actoren.

Kwaliteit
In de literatuur gegeven in hoofdstuk 3 kwam naar voren dat er een heuse scepsis bestaat over het
begrip kwaliteit. De respondenten is allen gevraagd aan te geven wat zij verstaan onder kwaliteit van
zorgverlening. Gezien het feit dat iedere respondent op ietwat andere wijze kwaliteit ‘definieert’ blijkt
ook binnen de cases een scepsis te bestaan. Echter de gegeven visies op kwaliteit raakten veelal de
dimensies zoals gehanteerd binnen het SERVQUAL model. Zodoende kan aan de hand van dit model de
vraagstelling beantwoord worden.

Impact
Bereikbaarheid
Gebleken is dat de bereikbaarheid binnen De Rivier na de concentratie is afgenomen. Eén van beide
locaties heeft de klinische verloskunde afdeling gesloten waardoor een deel van de populatie van het
zorggebied na de concentratie verder dient te reizen omdat zij alleen nog zorg kunnen ontvangen op een
verder weg gelegen locatie. Wel zijn extra middelen als ambulances ingezet en speciale rijroutes. Echter
feit blijft, een grotere afstand betekent een langere reistijd, zoals is aangegeven door de respondenten
binnen De Rivier. De respondenten verbonden aan De Bloem geven aan dat zij de bereikbaarheid op dit
moment goed vinden. Dus gezien het feit dat de bereikbaarheid van beide ziekenhuizen voor
concentratie goed is, en deze is afgenomen na concentratie binnen De Rivier kan geconcludeerd worden
dat de bereikbaarheid van ziekenhuizen door concentratie afneemt. Dit is in lijn met de verwachtingen
uitgesproken door de respondenten binnen De Bloem. In hoofdstuk 5 is verder gebleken dat afname van
de bereikbaarheid altijd een gevolg is van concentratie dus ongeacht de organisatie. De geformuleerde
verwachting: Wanneer de klinische verloskunde geconcentreerd is zal de bereikbaarheid
hoogstwaarschijnlijk afnemen, is hiermee bevestigd.
Met betrekking tot de bovenstaande conclusie kan aan het bestuur van De Rivier, en ziekenhuizen die in gelijke
situaties verkeren, de volgende aanbeveling worden geformuleerd. Gezien het feit dat de afstand is
toegenomen vanuit bepaalde delen van het zorggebied richting De Rivier locatie Rijn en hiermee een langere
reistijd gemoeid gaat zou onderzocht kunnen worden in hoeverre deze reistijd ingeperkt kan worden middels
de inzet van een spoedhelikopter. Deze spoedhelikopter zou aanwezig kunnen zijn op De Rivier locatie Maas en
heen en weer kunnen ‘pendelen’ tussen deze locatie en de locatie Rijn. Deze spoedhelikopter zou speciaal
ingezet kunnen worden voor zwangeren, en andere actoren gezien het feit dat de gehele spoedafdeling naar
locatie Rijn is verhuisd, die met spoed naar (de klinische verloskunde afdeling in) Rijn dienen af te reizen.
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Keuzemogelijkheden
Concentratie houdt in dat een voorziening, in dit geval de klinische verloskunde, op een beperkter aantal
locaties wordt gelokaliseerd. Zo is binnen De Rivier de klinische verloskunde op de locatie Maas gesloten.
Dit houdt in dat patiënten uit het zorggebied van een ziekenhuis waar concentratie speelt minder keuze
hebben in waar zij zorg willen ontvangen. Ofwel de keuzemogelijkheden met betrekking tot de locatie
neemt af. Zodoende kan ook de tweede verwachting zoals geformuleerd in hoofdstuk 5 genaamd:
Wanneer de klinische verloskunde geconcentreerd is zal er hoogstwaarschijnlijk sprake zijn van een
afname van keuzemogelijkheden (in de zin van keuze voor locatie), aangenomen worden. Uit de
empirische data is gebleken dat de eerstelijns verloskundigen verbonden aan De Rivier zelf de keuze
hebben gemaakt in delen van het zorggebied, delen waar de bereikbaarheid in hun ogen slecht en
zodoende risico’s kan opleveren, geen thuisbevallingen meer te doen. De keuzevrijheid van de vrouw,
het kunnen kiezen voor een thuisbevalling, is hierdoor binnen De Rivier afgenomen. Immers voor de
concentratie hadden vrouwen deze keuze wel omdat zij toen konden bevallen op een dichterbij gelegen
locatie. Deze keuzevrijheid hebben vrouwen binnen het zorggebied van De Bloem nog wel. Uitgaande
van deze data kan geconcludeerd worden dat concentratie niet direct impact heeft op de keuzevrijheid
van de vrouw met betrekking tot thuis bevallen. Echter, gezien het feit dat de mogelijkheid bestaat dat
eerstelijns verloskundigen en mogelijk andere actoren kunnen besluiten dergelijke thuisbevalling niet
langer te faciliteren, kan concentratie een dergelijke afname van keuzevrijheid wel in de hand werken.
Met betrekking tot de bovenstaande conclusie kan, aan de eerstelijns verloskundigen verbonden aan De Rivier
alsmede het bestuur van dit ziekenhuis, de provincie en betrokken gemeenten, de volgende aanbeveling
worden geformuleerd. Zoals blijkt uit het bovenstaande hebben de eerstelijns verloskundigen besloten niet
langer thuisbevallingen te faciliteren, dit omdat zij de afstand en daaruit volgend de reistijd van de
desbetreffende delen van het zorggebied richting locatie Rijn te lang vinden. Vele respondenten, waaronder de
verloskundigen alsmede de expert en de patiënten, hebben aangegeven thuisbevallingen een groot goed te
vinden. Om de eerstelijns verloskundigen binnen het desbetreffende zorggebied van De Rivier tegemoet te
komen zou het volgende mogelijk kunnen helpen. Eerstelijns verloskundigen beschikken veelal individueel over
een dienstauto. Echter wanneer in deze auto’s gereden wordt moeten zij zich houden aan de verkeersregels
zoals die voor iedere personenauto gelden, uitzonderingsmogelijkheden zouden wenselijk zijn. Zodoende zou
gedacht kunnen worden aan het herkenbaar maken dergelijke dienstauto’s en het verlenen van privileges. Te
denken valt bijvoorbeeld aan het kunnen gebruiken van de speciale afslag die reeds voor de ambulances is
gerealiseerd en van busbanen alsmede de mogelijkheid invloed te hebben op het dichthouden van bruggen.
Middels dergelijke maatregelen zou de reistijd verkort worden en zodoende misschien een stukje ‘angst’ en de
perceptie van onveiligheid weggenomen kunnen worden bij de eerstelijns verloskundigen waardoor zij toch
besluiten thuisbevallingen te faciliteren.

Administratieve dienst
Concentratie van klinische verloskunde houdt zoals gezegd in dat de zorg op een beperkter aantal
locaties dan voorheen wordt aangeboden. De respondenten van De Bloem geven aan dat op beide
locaties met andere protocollen wordt gewerkt maar dat zij bezig zijn deze te stroomlijnen. Ook de
respondenten van De Rivier geven aan dat de verloskunde afdelingen van de locatie Maas en locatie Rijn
andere protocollen hanteerden. Na de concentratie zijn de protocollen ten dele samengevoegd, daar
waar nog geen protocollen bestonden zijn deze alsnog opgesteld. De gynaecoloog van De Rivier gaf dan
ook aan dat middels het (her)formuleren van protocollen de ontsnappingskans voor zorgverleners
kleiner is geworden. Deze bevinding ligt in lijn met de door een respondent binnen De Bloem
uitgesproken verwachting, namelijk dat concentratie tot gevolg zou hebben dat handelingen beter
worden doorgelicht. Wel gaven de verloskundigen binnen De Rivier aan dat de (her)geformuleerde
protocollen na twee jaar nog niet helemaal in de handelingen van onder andere de gynaecologen zijn
ingebed. Dit kan mogelijk verklaard worden doordat handelingen vaak zijn ingesleten, het is een
onderdeel van een cultuur van een organisatie. Veranderingen doorvoeren in een al jaren op een
bepaalde wijze functioneerde cultuur is een langdurig proces.
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Aan de hand van deze bevindingen kan dan ook worden geconcludeerd dat concentratie van klinische
verloskunde in de hand werkt dat protocollen worden (her)geformuleerd en zodoende eventueel beter
worden. Immers twee weten meer dan één, zwakten kan men elimineren en sterkten kan men
behouden. Er kan niet worden geconcludeerd dat concentratie van klinische verloskunde, of concentratie
van zorg in het algemeen, het bovenstaande altijd tot gevolg zal hebben. Immers, het kan zo zijn dat een
ziekenhuis ervoor kiest toch te blijven werken met twee protocollen of dat de protocollen voor de
concentratie al hetzelfde waren (bijvoorbeeld doordat geconcentreerd wordt tussen twee locaties van
een ziekenhuis dat reeds dezelfde protocollen hanteert). Het feit dat is aangegeven dat binnen De Rivier
de protocollen nog niet geheel zijn ingebed is tevens situatieafhankelijk en zodoende niet een direct
gevolg van concentratie. Immers, het zou ook kunnen zijn dat protocollen van twee locaties/organisaties
al worden gestroomlijnd vóór de concentratie en dat zorgverleners zodoende voor concentratie reeds
met de (her)geformuleerde protocollen hebben gewerkt, waardoor deze zijn ingebed in hun
handelingen. Dit gebeurt reeds binnen De Bloem. Er kan dan ook verwacht worden dat bovenstaande
problematiek, dus het niet handelen conform (her)geformuleerde protocollen, binnen De Bloem en een
gelijkgestelde casus niet of in mindere mate aanwezig zou zijn. Hoewel ook het niet handelen conform
(her)geformuleerde protocollen geen direct gevolg is van concentratie is het aannemelijk dat in de
beginperiode na concentratie niet ten allen tijde wordt gehandeld volgens deze protocollen. Immers
zoals aangegeven, verandering zijn vaak niet van de één op andere dag ingebed.
Met betrekking tot de in hoofdstuk 5 geformuleerde verwachting: Wanneer klinische verloskunde
geconcentreerd is zal de administratieve dienst meer specialisaties kennen, kan het volgende worden
geconcludeerd. Uit de data is niet gebleken dat de administratieve dienst meer specialisaties kent na
concentratie (zie hiervoor paragraaf 5.3.5), wel kunnen de bestaande administratieve diensten
situationeel als gevolg van concentratie worden aangescherpt. De geformuleerde verwachting kan op
basis van de data dan ook niet worden bevestigd.
Op basis van de voorgaande conclusie kan de volgende aanbeveling worden geformuleerd aan ziekenhuizen
die in de toekomst kiezen zorg, in welke hoedanigheid dan ook, te concentreren. Zoals hierboven gebleken zijn
de (her)geformuleerde protocollen binnen De Rivier, volgens de verloskundigen, nog niet volledig ingebed, ook
na twee jaar nog niet. Zodoende zou het mogelijk wenselijk zijn van tevoren, wanneer bekend is dat
geconcentreerd gaat worden, meer aandacht te besteden aan het stroomlijnen van de mogelijk verschillende
protocollen. Dit stroomlijnen zou gedaan kunnen worden in samenwerking tussen medewerkers van alle
desbetreffende locaties om zodoende de draagkracht en het draagvlak te vergroten. Om tevens het
bewustwordingsproces met betrekking tot deze (her)geformuleerde protocollen te vergroten zou gedacht
kunnen worden aan het organiseren van een trainingsdag waarin deze (her)geformuleerde protocollen nader
worden toegelicht. Tevens kunnen in werkgroepen, welke bestaan uit leden van verschillende locaties, middels
diverse casussen specifieke situaties worden nagebootst,. Dit zodat geoefend kan worden in het ‘hoe te
handelen’ op basis van deze (her)geformuleerde protocollen.

Zorgaanbod
Respondenten verbonden aan De Rivier gaven aan na de concentratie een meer multidisciplinaire - in
plaats van individualistische samenwerking te kennen in de gehele keten. Zo werd aangegeven dat zij na
concentratie meer interne samenwerkings – en overlegprocedures kennen. Als gevolg van deze meer
intensieve samenwerking vindt binnen de keten meer discussie plaats over de handelingswijzen. Ook is
na concentratie door hen een VSV opgestart, in lijn met een aanbeveling van de Stuurgroep
Zwangerschap en Geboorte. Enkele respondenten gaven aan dat in hun ogen het VSV niet zou zijn
ontstaan indien niet geconcentreerd was. Hoewel door de respondenten binnen De Bloem niet wordt
aangegeven dat zij een multidisciplinaire samenwerking kennen valt dit wel uit de data te concluderen.
De eerstelijns verloskundigen hebben iedere vrijdagochtend overleg met de specialisten van de
verloskunde afdeling van het ziekenhuis, tevens kennen ook zij een VSV. In hoofdstuk 5 is de volgende
verwachting geformuleerd: Wanneer de klinische verloskunde geconcentreerd is zullen er
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hoogstwaarschijnlijk meer samenwerkings – en overlegprocedures zijn waardoor het gevaar van een
bureaucratie op de loer ligt. Betreffende deze verwachting kan het volgende worden geconcludeerd.
Binnen De Rivier is inderdaad gebleken dat er meer samenwerkings – en overlegprocedures in het leven
zijn geroepen in de keten, ofwel er is een multidisciplinaire samenwerking ontstaan. Aan de hand van
deze data zou geconcludeerd kunnen worden dat de verwachting inderdaad is ondervonden. Echter, uit
de data betreffende De Bloem blijkt dat zij reeds vele samenwerkings – en overlegprocedures kennen
binnen de keten, ook het VSV waarvan respondenten binnen De Rivier aangaven dat dit in hun ogen niet
was ontstaan zonder concentratie heeft binnen De Bloem reeds vorm gekregen. Zodoende kan worden
geconcludeerd dat de verwachting niet kan worden bevestigd. Immers De Bloem kent reeds voor
concentratie samenwerkings – en overlegprocedures in dezelfde mate als De Rivier. Dit impliceert
volgens de verwachting dat De Bloem en De Rivier op dit moment beide al onderhevig zijn aan het
gevaar van een bureaucratie. Wel kan concentratie in sommige gevallen, wanneer vóór concentratie nog
zeer individualistisch wordt gewerkt, tot gevolg hebben dat inderdaad een, zoals de Expert verwoorde in
paragraaf 7.3.3 betere professionalisering zal plaatsvinden en dat, in lijn met de verwachting het gevaar
van de bureaucratie meer op de loer komt te liggen.
Uitgaande van de hierboven weergegeven conclusie kan aan de kwaliteitsmedewerkers van de beide
ziekenhuizen en aan kwaliteitsmedewerkers van ziekenhuizen in het algemeen de volgende aanbeveling
worden gedaan. Zoals blijkt uit de bovenstaande aangehaalde verwachting zouden samenwerkings – en
overlegprocedures een bureaucratie in de hand kunnen werken. Dit zou kunnen geschieden wanneer er een
overvloed aan dergelijke procedures ontstaat waardoor hier veel tijd mee gemoeid gaat.
Kwaliteitsmedewerkers van (de) ziekenhuizen zou de taak gegeven kunnen worden de aanwezige
samenwerkings- en overlegprocedures eens goed onder de loep te nemen om zodoende overlap en
onnodigheden te elimineren. Voor de stuurgroep zwangerschap en geboorte zou tevens een taak weggelegd
kunnen zijn. Zij zouden kunnen kijken in hoeverre er op dit moment binnen de klinische verloskunde in
Nederland reeds sprake is van een bureaucratie met betrekking tot dergelijke samenwerkings – en
overlegprocedures en in hoeverre deze impact hebben op de zorgverlening.

Zowel binnen De Bloem als binnen de De Rivier is op dit moment 24 uur per dag 7 dagen per week een
klinisch verloskundige aanwezig. Binnen beide ziekenhuizen is tevens 24 uur per dag 7 dagen per week
een gynaecoloog aanwezig en indien dit niet gehaald kan worden binnen 15 minuten afstand van het
ziekenhuis, waardoor de benodigde behandelingen binnen de termijn gestart kunnen worden. Echter,
wel is opvallend dat door respondenten binnen De Rivier werd aangegeven dat deze norm met
betrekking tot de gynaecoloog voor de concentratie niet werd gehaald. Zodoende kan geconcludeerd
worden dat concentratie het vervullen van deze norm vergemakkelijkt doordat na concentratie
simpelweg meer medewerkers beschikbaar zijn per locatie dan voorheen. Echter er kan niet worden
gesteld dat concentratie van directe impact is op het behalen van deze norm, dit hangt namelijk af van
de manier waarop individuele ziekenhuizen met deze norm omspringen. Om nog even terug te komen
op de vraag die aan het begin van deze conclusie werd gesteld: Echter, vergroot concentratie de
slagingskans van dergelijk aangedragen oplossingen wel? Met betrekking tot de 24/7 bereikbaarheid –
en beschikbaarheidsnorm kan dus gesteld worden dat de slagingskans wel wordt vergroot maar dat niet
met zekerheid aan te geven is dat specifiek door concentratie deze norm in alle gevallen behaald zal
worden. Verder werd in het begin van deze conclusie het verband gelegd tussen de 24/7 norm en het
terugdringen van de babysterfte. Afgaand op de hiervoor gaande conclusie is dus te concluderen dat
concentratie, gezien de vergrote slagingskans van de 24/7 norm, op dit vlak een eerste stap kan
betekenen in het terugdringen van de babysterfte. Echter, uit de data is gebleken dat dit niet geldt voor
de door de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte gestelde norm met betrekking tot ‘bevallende vrouw
niet alleen’. Binnen beide ziekenhuizen is namelijk aangegeven dat op dit moment, en geldend voor De
Bloem, volgens de verwachtingen, ook na concentratie deze norm niet gehaald kan worden. Dit, binnen
De Rivier, uitgaande van de financiële situatie van het ziekenhuis. Zo worden openstaande vacatures op
dit moment niet meer opgevuld. Zodoende kan vanuit deze data aangegeven worden dat concentratie
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dus niet de slagingskans vergroot van het halen van deze norm en dat concentratie betreffende deze
norm dus waarschijnlijk niet bijdraagt aan een eerste stap in het terugdringen van de babysterfte.
Uitgaande van bovenstaande conclusie kan allereerst aan de raden van bestuur van ziekenhuizen met een
klinische verloskunde afdeling waar de bovenstaande normen op dit moment niet gehaald worden de
volgende aanbeveling worden gedaan. De raden van bestuur zouden nog eens kritische blik kunnen werpen op
hun financiële huishouding, in samenwerking met deskundigen, zodat gekeken kan worden waar mogelijk nog
geld is vrij te maken om de mogelijkheid om deze normen te kunnen realiseren te doen vergroten. Mochten
hieruit geen reële opties blijken dan zou een taak weggelegd kunnen zijn voor de overheid en specifiek voor de
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) mevrouw Schippers. Indien zij daadwerkelijk veel
waarde hechten aan het behalen van bovenstaande normen en ervan overtuigd zijn dat juist het behalen van
deze normen de babysterfte kan terugdringen, zouden zij financiële middelen ter beschikking kunnen stellen
aan desbetreffende ziekenhuizen opdat daar de normen mogelijk beter behaald kunnen worden. Controle
hierop, dat het geld daadwerkelijk wordt besteed aan de vervulling van de normen, zou wenselijk zijn.

Opvallend is verder dat de respondenten binnen De Bloem aangaven dat de gynaecologen binnen dit
ziekenhuis een subspecialisatie kennen. De respondenten binnen De Rivier gaven echter aan dat de
gynaecologen binnen De Rivier geen subspecialisaties kennen maar dat dit wel in de planning ligt. Verder
heeft concentratie, zoals hierboven aangegeven, tot gevolg dat meer medewerkers op één locatie
beschikbaar zijn omdat simpelweg de personele bezetting van twee naar één locatie gaat, dit indien
sprake is van elementaire – in combinatie met functionele institutionele schaalvergroting zoals
besproken in hoofdstuk 3. Hieruit volgend zijn per locatie dus meer specialismen beschikbaar. Door de
respondenten van De Bloem werd de verwachting uitgesproken dat concentratie zou inhouden dat meer
specialismen zouden worden aangetrokken. Echter, zoals hierboven aangegeven, worden openstaande
vacatures op dit moment binnen De Rivier niet meer opgevuld. Tevens gaf de kwaliteitsmedewerker aan
dat er juist na de concentratie een formatieve besparing heeft plaatsgevonden binnen de afdeling
klinische verloskunde van het ziekenhuis. Het was niet 15, 15 en 30 maar 15, 15 en 23 of 24 of 25 zo
stelde hij. Echter deze formatieve besparing betrof geen gynaecologen. Door de gynaecoloog van De
Rivier werd namelijk aangegeven dat voor de concentratie met 5 gynaecologen op twee locaties werd
gewerkt, nu na concentratie werken ze met 7 gynaecologen op één locatie. Het feit dat binnen De Rivier
inderdaad na concentratie meer gynaecologen zijn aangetrokken strookt met het motief
‘personeelsbezetting’ wat door vele respondenten binnen dit ziekenhuis werd aangegeven. Dit
aangehaalde motief ‘personeelsbezetting’ komt ook terug in de uit de literatuur gedestilleerde motieven
zoals beschreven in hoofdstuk 3, en wel binnen de volgende: “Waarborgen van het voortbestaan van een
organisatie; het verdwijnen van moeilijke operationeel te houden functies als avond –, nacht – en
weekenddiensten voor kindergeneeskunde en gynaecologie/verloskunde kan een kettingreactie in gang
zetten” (NIVEL, 2002 in: RVZ, 2003, p. 13). Volgend uit het bovenstaande kan de verwachting van De
Bloem dat er meer specialismen zouden worden aangetrokken middels de situatie na concentratie
binnen De Rivier ten dele bevestigd worden. Immers, er zijn wel meer specialismen aanwezig per locatie,
tevens zijn er meer gynaecologen aangetrokken, maar met betrekking tot enkele andere binnen de
verloskunde te plaatsten functies is dit niet het geval. Daar is er juist bespaart op functies. In hoofdstuk
5 werd de volgende verwachting geschetst: Wanneer de klinische verloskunde geconcentreerd is zullen er
hoogstwaarschijnlijk meer specialismen en superspecialismen zijn aangetrokken. Op basis van deze
verwachting kan geconcludeerd worden dat binnen De Rivier inderdaad na concentratie meer
gynaecologische specialismen zijn aangetrokken, betreffende andere verloskundig specialistische
functies is er juist bespaard. Op het gebied van superspecialismen, ofwel subspecialisaties, kan
aangegeven worden dat de gynaecologen van De Rivier na concentratie nog geen subspecialisaties
kennen, dit is binnen De Bloem al wel het geval. Dus uitgaande van deze data kan concentratie mogelijk
een bijdrage leveren aan het aantrekken van specialismen echter tussen concentratie en de
aanwezigheid van subspecialisaties kan geen verband worden getrokken. Immers De Bloem zonder
concentratie kent reeds subspecialisaties waar De Rivier met concentratie deze niet kent. De geschetste
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verwachting is dus niet geheel ondervonden ,ook spreekt er niet een daadwerkelijke impact uit. Ook
voor deze verwachting geldt weer dat het maar net is hoe het ziekenhuis hiermee omspringt, duidelijk is
dat financiën hier een rol spelen.
Volgend uit de bovenstaande conclusie kan aan de raden van bestuur van ziekenhuizen welke (mogelijk) willen
concentreren en dus specifiek aan de raad van bestuur van De Bloem de volgende aanbeveling worden
gedaan. Indien men middels concentratie tot doel heeft dat er daadwerkelijk meer specialismen alsmede
(meer) superspecialismen ofwel subspecialisaties gecreëerd worden dienen op voorhand de effecten
hieromtrent afgewogen te worden alsmede daar financiële middelen voor gereserveerd te worden. Belangrijk
is verder wel dat ziekenhuizen zowel voor als na concentratie, willen zij kwalitatief goede zorg verlenen,
beschikken over een effectief en een efficiënt personeelsbeleid.

werkverdeling
Verder is in hoofdstuk 5 de volgende verwachting geformuleerd: Wanneer de klinische verloskunde
geconcentreerd is zullen er hoogstwaarschijnlijk meer planningsmogelijkheden zijn. Betreffende deze
verwachting kan op basis van bovenstaande data geconcludeerd worden dat deze verwachting
daadwerkelijk is ondervonden. Ofwel concentratie van klinische verloskunde heeft een directe impact op
de planningsmogelijkheden. Immers concentratie heeft als gevolg dat meer medewerkers op één locatie
gezeteld zijn dan voorheen (mits elementaire schaalvergroting samengaat met functionele institutionele
schaalvergroting), meer medewerkers dus meer planningsmogelijkheden. Het volgende voorbeeld maakt
dit duidelijk: Als er drie gynaecologen werken op één locatie, zullen zij met z’n drieën de nachtdiensten,
hier dient één gynaecoloog aanwezig te zijn, per week moeten verdelen. Wanneer er na concentratie
bijvoorbeeld zeven gynaecologen werken op één locatie, kunnen zij met z’n zevenen de nachtdiensten
per week verdelen. Logischerwijs heeft dit voorbeeld ook betrekking op het herbezetten van vakanties
en ziekte.
Volgend uit de bovenstaande conclusie blijkt dus dat concentratie, indien dit gepaard gaat met functionele
institutionele schaalvergroting, een positieve invloed heeft op de planningsmogelijkheden. Zodoende kan aan
de planning en control afdeling van ziekenhuizen welke reeds geconcentreerd zijn, dus ook aan deze afdeling
binnen De Rivier, de volgende aanbeveling worden gedaan. Om dit voordeel van concentratie zo goed
mogelijk te kunnen benutten, zouden ziekenhuizen die reeds geconcentreerd zijn de planningstechnieken
kunnen optimaliseren.

Kwaliteitsbeheersing
Tot slot de in hoofdstuk 5 geschetste verwachting: Wanneer de klinische verloskunde geconcentreerd is
zal het toezichtkarakter hoogstwaarschijnlijk meer mechanistisch zijn geworden. Middels de in dit
onderzoek verkregen data kan niet worden aangegeven in hoeverre deze verwachting op de
werkelijkheid berust, ofwel in hoeverre deze bevestigd kan worden
Volgend uit bovenstaande conclusie kan een aanbeveling worden gedaan aan de wetenschap. Verder
onderzoek zou kunnen uitwijzen in hoeverre concentratie van impact is op een meer mechanistisch
toezichtkarakter. De resultaten die hieruit voortvloeien zouden een bijdrage kunnen leveren aan de
bewustwording van de effecten van concentratie in de samenleving.
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Eindconclusie
Zoals hierboven gebleken, is concentratie van klinische verloskunde van directe impact op de
bereikbaarheid, de keuzemogelijkheden met betrekking tot de locatie en de werkverdeling. Wat een
dergelijke concentratie voor verdere gevolgen kent is enerzijds situationeel, dus per ziekenhuis dan wel
organisatie verschillend en kan tevens afhangen van de (bedrijfs)economische omstandigheden. Maar
tot slot en bovenal is gebleken dat de vermelde – ondervonden alsmede verwachtte gevolgen van
concentratie ingegeven zijn vanuit de betekenisgeving van de actor.

Kortom; net als de geboortemuisjes op de beschuit is ook de visie op het wel en
wee van concentratie van klinische verloskunde divers gekleurd.
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9

Discussie

Dit laatste hoofdstuk omvat een discussie waarin zal worden gereflecteerd op het
onderzoek. Allereerst zal in paragraaf 9.1 een inhoudelijke discussie volgen, er zal onder
andere besproken worden wat de waarde is van de resultaten in de bijdrage aan het
maatschappelijke – en wetenschappelijke debat. Paragraaf 9.2 omvat een
methodologische discussie waarin de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek
aan bod komt.

___________________________________________________________________________

9.1 Inhoudelijke discussie
De inhoudelijke discussie is terug te voeren naar de in hoofdstuk 1.4 behandelde maatschappelijke – en
wetenschappelijke relevantie. Binnen deze inhoudelijke discussie staat centraal wat de waarde is van de
conclusie in de bijdrage aan het maatschappelijke en wetenschappelijke debat.
Zoals vermeld in hoofdstuk 8, conclusie, is gebleken dat concentratie een directe impact heeft op de
bereikbaarheid, de keuzemogelijkheden met betrekking tot de locatie en de werkverdeling. Verder is ook
gebleken dat de verdere gevolgen van concentratie situationeel zijn en afhankelijk zijn van
(bedrijfs)economische omstandigheden alsmede de betekenisgeving door actoren.
Met betrekking tot de maatschappelijke relevantie zouden de resultaten van dit onderzoek natuurlijk
allereerst relevant kunnen zijn voor De Rivier en De Bloem. Naar aanleiding van de conclusies zijn in
hoofdstuk 8 tevens aanbevelingen geformuleerd waar zij mogelijk wat mee kunnen, aanbevelingen die
de (mogelijk toekomstige) zorgverlening kunnen optimaliseren. Dergelijke aanbevelingen kunnen tevens
interessant zijn voor ziekenhuizen die reeds de klinische verloskunde geconcentreerd hebben dan wel
willen gaan concentreren.
Tevens kan dit onderzoek interessant zijn voor de Nederlandse discussie rondom de relatief hoge
babysterfte. Immers in hoofdstuk 8 is aangegeven dat concentratie ten dele een eerste stap kan zijn in
het terugdringen van de babysterfte en wel op het gebied van de norm ‘24/7 zorg’. Zodoende is middels
dit onderzoek voor een zeer betrekkelijk deel bijgedragen aan het rapport ‘Een goed begin’ van de
Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte (2009).
Echter de resultaten van dit onderzoek zouden ook voor de Nederlandse ziekenhuissector in het
algemeen interessant kunnen zijn. Dit gezien het feit dat in Nederland een algemene tendens gaande is
met betrekking tot concentratie van zorg, zoals reeds in de inleiding van dit onderzoeksrapport aan bod
kwam. Dit onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat concentratie veelal situationeel gevolgen heeft. Met
inachtneming van deze kennis kan per situatie beoordeeld worden in hoeverre concentratie al dan niet
gewenst is ofwel in hoeverre dergelijke gevolgen voor de desbetreffende organisatie zouden kunnen
gelden. De resultaten van dit onderzoek zijn verder mogelijk te extrapoleren naar de maatschappelijke
dienstverlening in het algemeen, immers zoals beschreven in hoofdstuk 4 kan zorgverlening als
dienstverlening worden aangemerkt.
Wetenschappelijk gezien zou dit onderzoek kunnen bijdragen aan de door van Dam (1995) en van der
Krogt et al. (1987) weergegeven relatie tussen enerzijds schaalgrote (concentratie) en anderzijds
kwaliteit (van zorgverlening). Dit met de nadruk op zou, immers het onderzoek is betrekkelijk klein van
omvang in vergelijking met uitvoerige wetenschappelijke studies die door jarenlang ervaren
wetenschappers worden uitgevoerd.
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9.2 Methodologische discussie
De methodologische discussie is terug te voeren naar de in paragraaf 6.4 behandelde betrouwbaarheid
en validiteit van dit onderzoek.
De in dit onderzoek uitgevoerde case study omvatte twee cases. Allereerst De Rivier, zij heeft de
klinische verloskunde twee jaar geleden geconcentreerd. De tweede case bedroeg De Bloem, dit
ziekenhuis kent geen concentratie van klinische verloskunde maar overweegt dit. In dit onderzoek is
gebleken dat vele door De Rivier beoogde veranderingen nog niet zijn doorgevoerd. Zo lag het in hun
planning na de concentratie enerzijds meer subspecialisaties te faciliteren, anderzijds lag het in de
planning zelfs een geheel nieuw ziekenhuis te bouwen in IJssel. Plannen waarvoor geld benodigd is, geld
dat het ziekenhuis op dit moment onvoldoende tot zijn beschikking heeft zoals de respondenten zelf
hebben aangegeven. In hoofdstuk 6.3.3 is besproken dat de omzet in dit onderzoek als
beïnvloedingsfactor (Z) voor kwaliteit van zorgverlening is gedestilleerd. Dit houdt in dat geld ofwel
financiële middelen niet een dimensie of indicator waren van kwaliteit van zorgverlening zoals in dit
onderzoek bezien, maar dat dit wel invloed kan hebben op bepaalde dimensies van kwaliteit van
zorgverlening. Immers, zoals besproken, de inrichting van een verloskamer is te plaatsen binnen de
dimensie tastbaarheden van het SERVQUAL model en dus kwaliteit van zorgverlening. Geld kan ertoe
bijdragen dat bijvoorbeeld een privébadkamer op verloskamers gesitueerd wordt voor patiënten.
Zodoende zouden patiënten alsmede medewerkers dergelijke verloskamers beter kunnen beoordelen
dan wanneer geen privé badkamer aanwezig is. Ten tijde van het onderzoek kwam dus, zoals hierboven
aangegeven, naar voren dat het ziekenhuis bepaalde beoogde voorzieningen nog niet heeft kunnen
aanschaffen en realiseren. Hoewel omzet dus als beïnvloedingsfactor(Z) is meegenomen in de selectie
van de cases had achteraf beter de financiële situatie van de verloskunde afdelingen meegenomen
kunnen worden. Wanneer deze binnen beide cases gelijk was geweest had de relatie X leidt tot Y ofwel
concentratie leidt tot kwaliteit van zorgverlening meer valide onderzocht kunnen worden.
Zoals verantwoord in hoofdstuk 6, is gekozen om voor ziekenhuis A een case te kiezen waar de klinische
verloskunde recentelijk geconcentreerd is opdat de respondenten nog goed konden reflecteren op de
situatie voor concentratie. Echter zoals hierboven beschreven staat is gebleken dat bepaalde beoogde
veranderingen twee jaar na de concentratie nog niet zijn doorgevoerd. Met inachtneming hiervan had
achteraf eventueel beter gekozen kunnen worden voor een ziekenhuis waar de klinische verloskunde
reeds langer dan twee jaar is geconcentreerd. Echter, zoals ook aangegeven in hoofdstuk 6 was het vrij
lastig überhaupt cases te selecteren die voldeden aan de kenmerken uit tabel 6.1. Toch had nog
intensiever speurwerk de kans kunnen vergroten meer ‘kandidaat ziekenhuizen’ op het spoor te komen.
Volgend uit het voorgaande zou het interessant kunnen zijn dit zelfde onderzoek over pak ‘m beet 5 jaar
nog eens uit te voeren. Opdat de resultaten na afloop met de resultaten van dit onderzoek vergeleken
kunnen worden. Een dergelijk herhalingsonderzoek zou natuurlijk alleen mogelijk zijn indien ziekenhuis
B, dus De Bloem, uiteindelijk besluit de klinische verloskunde niet te concentreren. Indien dit wel het
geval is zouden geheel nieuwe cases op dezelfde wijze geselecteerd kunnen worden, eventueel met
inachtneming van de financiële situatie van de verloskunde afdeling als beïnvloedingsfactor (Z). Aan te
raden is dan om voor ziekenhuis A een case te selecteren waar de klinische verloskunde langer dan 5 jaar
geleden geconcentreerd is. Dit alles opdat ook dit de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek
meer zou waarborgen.
Zoals reeds besproken in paraaf 6.1 komt de in dit onderzoek gestelde hoofdvraag vrij feitelijk over.
Echter, het onderzoek is daarentegen beantwoord middels de betekenisgeving van actoren uit het veld,
actoren welke allen een eigen bijdrage leveren aan de zorgverlening. De resultaten die uiteindelijk
verkregen zijn, vermeld in hoofdstuk 7 en 8, zijn dan ook op een interpretatieve wijze weergegeven zoals
volgt uit de in dit onderzoek gehanteerde wetenschapsfilosofische positie zie hiervoor paragraaf 6.2.
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Hoewel de verkregen resultaten wel degelijk een beeld geven over wat de impact, ofwel mate van
invloed, is van concentratie van klinische verloskunde op kwaliteit van zorgverlening, zou het interessant
zijn geweest om de kwalitatieve data te staven met kwantitatieve data. Dit opdat meer de
daadwerkelijke impact gemeten had kunnen worden. Het SERVQUAL model dat van oorsprong ook
bedoeld is voor kwantitatieve metingen zou zich hier prima voor kunnen lenen. Gezien het feit dat het
juist de patiënten zijn die de zorgverlening ervaren zou het met betrekking tot de hoofdvraag interessant
kunnen zijn een grootschalige enquête uit te zetten onder patiënten die zorg hebben ontvangen binnen
enerzijds ziekenhuizen waar de klinische verloskunde geconcentreerd is en anderzijds binnen
ziekenhuizen waar de klinische verloskunde niet geconcentreerd is. Uitkomsten van een dergelijk
kwantitatief onderzoek zouden gekoppeld kunnen worden aan de middels dit onderzoek verkregen
kwalitatieve data. Dit zou de validiteit van het onderzoek kunnen vergroten.
Tot slot is het onderzoek erg tijdrovend gebleken. Getracht is iedere dimensie van kwaliteit van
zorgverlening uitvoerig te behandelen. Achteraf had misschien beter gekozen kunnen worden de focus
te leggen op slechts twee of drie dimensies van kwaliteit van zorgverlening en dus dimensies van het
SERVQUAL model. Dit omdat op deze wijze mogelijk meer diepgang bereikt had kunnen worden. Tevens
had deze kleinere focus met zich mee kunnen brengen dat er meer tijd beschikbaar was geweest om
triangulatie toe te passen, ofwel het combineren van meerdere onderzoeksmethoden. Zo hadden
observaties toegevoegd kunnen worden alsmede een meer intensieve documentenanalyse. Dit had
eventueel de betrouwbaarheid van het onderzoek kunnen vergroten.
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Bijlagen
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I Schematisch overzicht SERVQUAL model

SERVQUAL in beeld naar: Harteloh en Casparie (1998); Parasurman, Zeithaml en Berry (1985
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II Literatuurlijst documentenanalyse
Diverse voormalige stichtingen verbonden aan De Rivier (2008). Gecombineerd jaardocument 2008.
Geraadpleegd op 23 januari 2011
Ziekenhuis de Bloem (De Bloem) (2009). Jaardocument 2009. Geraadpleegd op 23 januari 2011
Ziekenhuis de Rivier (De Rivier) (2009). Jaardocument 2009. Geraadpleegd op 23 januari 2011
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III Topiclijst interviews
Deel A: algemeen
De komende vragen zijn meer algemene vragen
A1

Geslacht noteren

A2

Leeftijd

A3

Beroep/opleiding

A4

Aantal jaren werkervaring

A5

Belangrijkste taken binnen werk

A6

Werkt voor welke organisatie

A7

Aangesloten bij welk ziekenhuis + welke organisatie

A8

Aantal bedden ziekenhuis

A9

Aantal opnames op jaarbasis

A10

Aantal medewerkers in loondienst

A11

Aantal medisch specialisten

A12

Langste reistijd binnen zorggebied ziekenhuis (in minuten)

A13

Omzet op jaarbasis

A14

Aantal bedden beschikbaar voor verloskundige zorg

A16

Aantal gynaecologen

A17

Aantal klinisch verloskundigen

A18

Aantal OK’s en beschikbaarheid voor zwangere

A19

Percentage geslaagde bevallingen op jaarbasis

A20

Grootte zorggebied

A21

Bevalling (hoe lang geleden/ eerste kind?)

A22

Ontvangen zorgtraject beschrijven (thuis/ziekenhuis/verwacht/onverwacht)

A23

Organisaties/behandelaars betrokken bij dat zorgtraject

A24

Duur ondervonden reistijd (in minuten)
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Deel B: Concentratie
De komende vragen hebben betrekking op de concentratie die mogelijk zal gaan plaatsvinden binnen De Bloem/ die
reeds heeft plaatsgevonden binnen De Rivier.
B1

Op de hoogte (mogelijk) concentratie DE BLOEM/DE RIVIER

B1-a

Vormgeving concentratie (af/-toename voorzieningen, af/-toename locaties, af/-toename nederzettingen,
af/-toenameaantal gebruikers, af/-toenamefuncties, af/-toename aantal besturen)

B2

Motieven/redenen voor concentratie

B3

Betrokken bij concentratie (hoe)

B4

Mening over concentratie

B5

Voor- en nadelen concentratie

B6

Ingelicht over mogelijke toekomstige plannen

B7

Beleving toekomstige plannen

Deel C: Kwaliteit van zorgverlening an de hand van SERVQUAL
C1

Hoe ziet de kwaliteit van zorgverlening (definitie)?

C2

Hoe vindt u dat het op dit moment gesteld is met de verloskundige zorgverlening
en rondom het DE BLOEM/DE RIVIER?

C3

Verwacht u dat er veranderingen zullen optreden in de verloskundige zorgverlening indien de
concentratie van De Bloem doorgaat, zo ja welke/ Bent u van mening dat er veranderingen zijn opgetreden
in de verloskundige zorgverlening na afloop van/door de concentratie van De Rivier, zo ja welke?

C4

Kunt u aangeven op een schaal van 1 op 5 hoe veel belang u hecht aan de behandelde dimensies en/of
indicatoren van kwaliteit van zorgverlening (eventueel onderstaande dimensies van kwaliteit van
zorgverlening alsnog bevragen, uitleg geven)?

Uitleg: 1 = helemaal niet belangrijk, 2= niet echt belangrijk, 3= gemiddeld, 4= belangrijk, 5= heel erg belangrijk)
C5

Kunt u aangeven op een schaal van 1 tot en met 5 hoe u vindt dat het met de behandelde dimensie en/of
indicatoren van kwaliteit van zorgverlening gesteld is binnen uw ziekenhuis (eventueel onderstaande
dimensie van kwaliteit van zorgverlening alsnog bevragen, uitleg geven)?

Uitleg: 1= helemaal niet goed, 2= niet zo goed, 3= gemiddeld, 4= goed, 5= heel erg goed

Indien bepaalde zaken niet genoemd zijn onderstaande dimensies met indicatoren alsnog aandragen.
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Tastbaarheden Physical facilities, equipment, and appearance of personnel
Fysieke faciliteiten



Fysieke omgeving (druk/rustig, stil/lawaaierig, visueel aantrekkelijk)
Faciliteiten gebouw (voldoende spreek – en behandelruimten, logistiek)

BereikbaarheidAfstand



Goed te bereiken met auto/bus
e
e
Overlang 1 naar 2 lijns zorg

Materieel



Geschikt apparatuur aanwezig
Communicatiemiddelen juist en voorhanden (voorlichtingsmateriaal/website)

Verschijning personeel


Personeel netjes/gepast gekleed

Betrouwbaarheid: Ability to perform the promised service dependably and accurately
Uitvoeren dienst zoals beoogd/verwacht





Zorg uitgevoerd volgens beleid
inspraak
Nakomen afspraken
Voldoet verleende zorg aan verwachtingen patiënt

Correct uitvoeren dienst






Evaluatie van zorg
Afwezigheid fouten/klachten
Hoe wordt met fouten omgegaan
Werken volgens protocollen
Toetsing van zorg

Reactievermogen: Willingness to help customers and provide prompt service
Continuïteit zorgverlening






Ontvangen ononderbroken zorg
Overdracht
Opeenvolging zorgverlener snel en juist
Overleg
samenwerking

Adequaat kunnen handelen (spoed)



24/7 zorg
aanrijdtijd
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Zekerheid: Knowledge and courtesy of employees and their ability to inspire trust and confidence
Bekwaamheid means possession of the required skills and knowledge to perform the service




Voldoende kennis/voldoende medewerkers met kennis
Voldoende vaardigheden/voldoende medewerkers met vaardigheden
Opleiding- en trainingsmogelijkheden

Hoffelijkheid respect, consideration, and friendliness of contact personnel (including receptionists,
thelephone operators etc)




Tonen medewerkers respect voor klanten
Zijn medewerkers vriendelijk
Patiënt betrokken bij de te volgen behandeling

Geloofwaardigheid involves trustworthiness, believability, honesty, having the customer’s best interest at
hart



Organisatie geloofwaardig
Organisatie eerlijk

Veiligheid the freedom from danger, risk or doubt


Patientveiligheid

Empathy: Caring, individualized attentionn the firm provides its customers
Toegankelijkheid involves approachability and ease of contact






Telefonisch contact soepel
Wachtlijsten/wachttijden
Gemiddelde consultduur (voldoende?)
Wisseling zorgverlener hoe vaak
Financiële toegankelijkheid

Communicatie keeping customers informed in language they can understand and listening to them.
Adjusting language for different consumers, speaking simply and plainly with a novice






Communiceren in nodige/begrijpelijke taal
Goed luisteren naar patiënten
(risico’s, nadelen/voordelen) zorg(traject) uitleggen
Voorlichting
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Begrip/ KNOWING THE CUSTOMER involves making the effort to understand the customer’s needs






Organisatie verdiept zich in de klant
Persoonlijke aandacht voor patiënt
Voldoende inlevingsvermogen
Belang patiënt voorop
Klachten serieus genomen

Deel D: Problemen (Gaps)
De komende vraag gaat over een (mogelijk) probleem in de kwaliteit van zorgverlening als gevolg van de
(mogelijke) concentratie
D1

Zou u een situatie kunnen beschrijven waarin u persoonlijk heeft meegemaakt dat er een probleem
ontstond in de zorgverlening. Zou dit probleem ook nog kunnen bestaan na de concentratie waarin u
persoonlijk heeft meegemaakt dat de concentratie voor een probleem heeft gezorgd in de verloskundige
zorgverlening.
o
o
o
o
o
o

Wie
Wat
Waar
Wanneer
Waarom (mogelijke oorzaken)
(Hoe) opgelost

Deel E: Tevredenheid
E1

Bent u op dit moment tevreden over de kwaliteit van verloskundige zorgverlening binnen en rondom De
Bloem/De Rivier, zo ja waarom, zo nee waarom?

E2

Kunt u op een schaal van 1 tot en met 5 aangeven hoe tevreden u op dit moment bent over de kwaliteit
van de verloskundige zorgverlening binnen en rondom De Bloem/De Rivier?

Uitleg: 1=helemaal niet tevreden, 2=niet tevreden, 3=gemiddeld, 4=tevreden, 5=heel erg tevreden
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