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Samenvatting  
Het eerste hoofdconcept in dit onderzoek is economisering. Er wordt ingezoomd op de financiële 

kant van het veld van dit onderzoek: de zorg. Daarbij is gebleken dat die financiële kant steeds meer 

op de voorgrond is gekomen, ten koste van andere zaken. Het tweede hoofdconcept van dit 

onderzoek is de zorgprofessional.  

In deze masterscriptie is de dynamiek tussen economisering en zorgprofessionals nader onderzocht. 

Wat gebeurt er in een organisatie, in dit geval het OLVG ziekenhuis in Amsterdam, wanneer deze 

twee concepten samenkomen, hoe gaan artsen hiermee om en wat is hierop van invloed? Deze vraag 

is verder gespecificeerd. Onder de economisering vallen twee logica’s: de managementlogica en de 

vraaglogica. De zorgprofessionals geven invulling aan de derde en laatste logica: de professionele 

logica. Dit onderzoek gaat over de zorg, maar de theoretische logica’s zijn ook toepasbaar op andere 

zogenaamde professionele publieke organisaties, zoals bijvoorbeeld rechtbanken. De samenkomst 

van deze logica’s is nader onderzocht. Er is onderzocht en  beschreven welke mate van conflict deze 

samenkomst oplevert, onderverdeeld in een viertal ‘situaties’. In de eerste situatie wordt er conflict 

tussen de management, de vraag- en de professionele logica verwacht. In de tweede situatie wordt 

er verwacht dat het conflict ‘wel mee valt’. In de derde situatie wordt er verwacht dat er ‘van alles’ 

gebeurt, maar geen conflict ontstaat. In de vierde en laatste situatie worden er nieuwe connecties 

verwacht, waarbij geen sprake van conflict is.  

Na een inleiding en een uitgebreid contextueel kader, gevolgd door een theoretisch kader, wordt 

ingegaan op de onderzoeksmethoden en de onderzoeksresultaten. In dit onderzoek zijn vijf units 

(afdelingen) onderzocht door het afnemen van in, totaal zeventien, semigestructureerde interviews. 

In de interviews is een algemeen contextueel beeld van elke unit naar voren gekomen. Vervolgens is 

bekeken hoe de logica’s bijeenkomen en of hieruit een conflict ontstaat en in welke mate dit het 

geval is. 

Uit dit onderzoek is gebleken dat artsen verschillend reageren op de gevolgen van de economisering. 

Er is enerzijds zeker sprake van conflict, maar anderzijds ook van nieuwe connecties waarin de arts 

zich bewust is van de context en de relatie tussen professional en manager meer horizontaal wordt. 

Tussen conflict en nieuwe connecties zijn de situaties die ook zijn gevonden in de 

onderzoeksorganisatie. Contextuele factoren die van invloed zijn bevonden bestaan uit een 

samenspel tussen de aard van de dienst (de mate van complexiteit) en de persoonlijke aspecten van 

personen in de organisatie. De artsen en leidinggevenden in kwestie kunnen het verschil maken. 

Kernwoorden:  zorgsector, professionals, complexe diensten, economisering, verzakelijking, 
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marktwerking, conflict, nieuwe connecties  

  



  

Sophie van Oudenaren    |    Universiteit Utrecht    |    Masterscriptie Publiek Management  2013    
   

6 

Voorwoord 
Hippe ziekenhuis-websites, consumenten in plaats van patiënten? Macht van zorgverzekeraars? Wie 

betaalt wat? Kwaliteit en efficiëntie? Geld, macht en zorg? Gaat dat zomaar samen? Zorg is complex. 

Professionals zijn lastig? Zomaar een paar vragen die mij er toe hebben geleid dit onderzoek te gaan 

doen. Dit onderzoek gaat over de dienst die mij persoonlijk het meest fascineert en bovendien erg 

actueel is: de zorg.   

Mijn interesse in deze spanning heeft er voor gezorgd dat ik mijn scriptie voor de master Publiek 

Management over dit onderwerp wilde schrijven. Want, vroeg ik mij altijd af: wat gebeurt  er binnen 

al deze ontwikkelingen met de arts, die man of vrouw in die witte haast magische jas die de 

professionaliteit benadrukt. Die persoon die het belangrijkste in ons leven, onze gezondheid, op 

momenten in handen heeft. Die persoon die al jaren tv series weet te vullen en daarmee zovele 

kijkers weet te trekken. Daar wilde ik meer over weten. Maar ook wilde ik dat anderen hier meer 

over te weten zouden komen. Want, deze mogelijke spanning waar de artsen zich middenin begeven 

heeft misschien wel meer gevolgen dan op het eerste gezicht lijkt.  

Op de universiteit maar ook in de kranten, de politiek, tijdschriften en op tv komt de zorgsector 

veelvuldig aan de orde. Ik wilde hier meer over weten. Wat ik precies heb onderzocht en hoe dit is 

verlopen is te lezen in dit onderzoeksverslag: mijn masterscriptie.  

Deze scriptie is niet zonder slag of stoot tot stand gekomen. Het (wat mij betreft) uitermate 

interessante onderwerp was voor mij in eerste instantie overweldigend. Het liefste had ik álles willen 

weten en onderzoeken. Gedurende het hele scriptie-proces heb ik moeten letten op de nodige 

structuur waarmee ik geholpen ben door Mirko Noordegraaf, mijn scriptiebegeleider. Soms leidde dit 

tot frustraties waardoor ik door de bomen het bos niet meer zag vanwege de verschillende 

denkwijzen wat betreft de structuur. Ik wil Mirko graag hartelijk bedanken vanwege zijn bereidheid 

mijn stukken te bespreken en van feedback te voorzien. Deze scriptie en ik persoonlijk hebben hier 

veel aan gehad. Betreffende dit onderwerp dan had ik mij geen betere scriptiebegeleider met meer 

kennis van zaken kunnen wensen.  

Ik wil graag iedereen bedanken die mij steeds heeft geholpen, met zoveel morele en inhoudelijke 

steun, om deze laatste stap van deze master te voltooien: lieve iedereen die mij een hart onder de 

riem heeft gestoken, in bijzonder lieve papa en mama, Thomas, Esther, Jan, Tinke, lieve vrienden en 

vriendinnen en vooral lieve Tom: mijn dank is groot! Ook wil ik de tutorgroep bedanken voor de 

leuke en nuttige bijeenkomsten: Alieke, Rosanne, Michelle en Jenny.  



  

Sophie van Oudenaren    |    Universiteit Utrecht    |    Masterscriptie Publiek Management  2013    
   

7 

Verder gaat mijn dank uit naar de onderzoeksorganisatie het OLVG. Maarten Schutte wil ik bedanken 

voor de plek die mij is aangeboden en de interessante gesprekken die daarop volgden. Verder wil ik 

de rest van de afdeling bedanken voor de gezellige lunches. Uiteraard wil ik diegene bedanken die de 

voorwaarde vormden voor de meerwaarde van dit onderzoek: mijn respondenten. Hartelijk bedankt 
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Deel 1 

Hoofdstuk 1 Inleiding  

Nederland leek trots te kunnen zijn op het zorgstelsel. Toch staan er dagelijks problemen in de krant, 

staat de zorgsector bijna continu op de politieke agenda en is de zorgsector ook bijvoorbeeld op de 

tv een terugkerend onderwerp van discussie. De discussies gaan over vele verschillende zaken, 

passend bij de veelomvattende en complexe zorgsector. Bij het zoeken naar de oorzaak van de 

veelbesproken problemen lijken er mogelijk gemeenschappelijke onderliggende verklaringen voor te 

vinden te zijn. Het wat en hoe hierover wordt in deze masterscriptie gepoogd nader te onderzoeken 

en verklaren.  

In deze inleiding wordt de algemene maar ook de meer specifieke thematiek beschreven voor dit 

onderzoek. Er is aandacht voor het specifieke probleem in dit onderzoek met een bijpassend 

conceptueel model. Dan worden de hoofd- en de deelvragen gesteld. Vervolgens komt de relevantie 

aan bod. Tot slot volgt de leeswijzer. 

1.1 In de ban van de zorg 

De zorgsector is ons veel waard. De kwaliteit is goed. Ziek worden hoeft in Nederland geen 

persoonlijk financieel drama te worden: in Nederland hebben we een bijzonder stelsel waarbij 

iedereen verzekerd moet zijn voor de basis zorg. Toch is de zorg ook vaak negatief in beeld, niets is 

perfect. Fraude, ruziënde specialisten, bacterie uitbraken, klokkenluiders, onderbezetting in 

verpleeghuizen. De problemen die zich voordoen lijken telkens dusdanig complex van aard te zijn dat 

er geen simpele, passende oplossingen voor het oprapen liggen. 

 Dan ook nog is het crisis terwijl de zorgkosten maar blijven stijgen. Hierdoor lijken de zaken extra 

onder druk te komen staan.  Ook  allerlei andere factoren zijn van invloed op de zorg: “De zorgsector 

is sterk in beweging. Het bestaande stelsel staat door demografische, sociaal economische en 

technologische ontwikkelingen stevig onder druk” (RVZ, 2011). Er is  verandering nodig om de zorg in 

de toekomst betaalbaar, toegankelijk en van hoge kwaliteit te houden : “Een status quo van het 

huidige ziekenhuislandschap lijkt dan ook onhoudbaar” (Bos et al., 2011, p. 5). Dagelijks gaat het over 

de zorgsector die onder druk staat, in de kranten, in de politiek, maar ook in de huiskamers en op 

scholen. 

De zorgsector heeft vele facetten en is complex vanwege de omvang én de aard. Het lijkt in de 

kranten en het nieuws haast alsof in al die facetten van de zorg ook problemen voorkomen. Dagelijks 
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worden de verschillende facetten belicht in het nieuws. Maar niet alle zorg is gelijk en niet overal zijn 

dezelfde problemen aan de orde, waardoor één oplossing niet kan volstaan. Daarom is het zaak de 

dingen één voor één onder de loep te nemen en focus aan te brengen. Dat brengt ons tot de 

thematiek van deze masterscriptie. 

1.2 Thematiek  

De zorgsector is onderhevig aan ontwikkelingen die over de gehele breedte van de samenleving 

spelen. Onderdeel van deze ontwikkelingen zijn de mondige burger, de individualisering en de 

informatisering en de economisering (Grit, 2000; Noordegraaf, 2004; WRR, 2006). In dit onderzoek 

ligt de nadruk op de economisering en de professional. 

Economisering 

In de jaren ’80 en ’90 begon de non-profit sector te economiseren (Grit, 2000).  Economisering kan 

gezien worden als moderne variant van rationalisme, waarbij de groei van het managerialisme, de 

ontwikkeling in de publieke sector waarbij professionele managers de controle op de professionals 

trachten te versterken (Stoopendaal, 2008, p. 33), de opmars van de markt en de verbreiding van het 

neoliberalisme de hoofdrol spelen (Grit, 2000). Economisering lijkt ook wel te staan voor een 

(zakelijke) ‘no-nonsense aanpak’ (Grit, 2000, p. 169). In het wetenschappelijke domein van publiek 

management wordt veel aandacht besteed aan de organisatie-uitwerking van economisering: New 

Public Management (NPM).  Een concept dat gelijkenissen vertoont met economisering  (o.a. Hague 

& Harrop, 2007; Hood, 1991; Maarse & Paulus, 2011; Noordegraaf, 2004; Osbourne & Gaebler, 

1992).  

De maatschappelijke ontwikkeling die een van de twee hoofdconcepten vormt is de economisering. 

Van daaruit wordt de focus van het onderzoek grotendeels bepaald. Dan vormen ‘de professionals’ 

of in de zorgsector ‘de artsen’ het tweede hoofdconcept van dit onderzoek.  

Professionals 

Medische professionals, de artsen, zitten in het hart van de zorgsector. Zij vormen het tweede 

hoofdconcept en ook het onderwerp van onderzoek. Er is gekozen voor de medische professionals 

omdat zij in het hart van de zorg functioneren: zij leveren de daadwerkelijke zorg. Daarbij is bewust 

gekozen voor professionals omdat deze groep in de literatuur een interessant concept blijkt. 

Professionals genieten van oudsher van hun bevochten autonomie, hebben de kennis en kunde die 

hun scheidt van niet-professionals. Daarbij zijn zij vaak goed georganiseerd waardoor zij een zekere 

macht hebben (Freidson 2001; Noordegraaf, 2007; Wilensky, 1964). Typerend voor ‘ de professional’ 

is “..het pregnante dilemma tussen beheersing enerzijds en autonomie anderzijds.. vooral de 
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besturing is in organisaties die getypeerd worden door professionals een weerbarstig vraagstuk” (uit 

Wanrooij, 2007: 9). Daarnaast  is ‘de professional’ van nature al gemotiveerd is, wat ervoor zorgt dat 

een controlerende vorm van leidinggeven averechts kan werken. Professionals zouden daarom 

gefaciliteerd moeten worden in plaats van gecontroleerd (Weggeman, 2007).  

Deze scriptie gaat over de samenkomst van de economisering en de professionals in de zorg. 

Problemen in het nieuws en in de wetenschappelijke literatuur doen vermoeden dan deze 

samenkomst conflictueus kan zijn (zie onder andere de Stichting Beroepseer1 en ook Freidson 2001; 

Grit, 2000; Raelin, 1986; Sambeek, Tonkens & Bröer, 2011; Stichting Beroepseer, Tonkens, 2003; 

Wanrooij, 2007; Weggeman, 2007). Dat leidt ons tot de probleemstelling van dit onderzoek. 

1.3 Probleemstelling  

In dit onderzoek wordt ingegaan op de samenkomst van de ontwikkelingen in de samenleving met de 

nadruk op economisering en de professionals in de zorg.  

1.3.1 Doelstelling 

Doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in het gedrag van professionals in een context 

waar de markt en de bedrijfsmatigheid een (steeds grotere) rol speelt. Er worden een aantal  te 

verwachtte situaties geschetst. In het onderzoek wordt bekeken welke situaties aan de orde zijn in 

de onderzoeksorganisatie. Dan worden contextuele factoren meegenomen om een breder inzicht te 

krijgen in hoe deze meespelen op de verschillende situaties. Doel van dit onderzoek is om meer 

inzicht te krijgen in wat er gebeurt en kan gebeuren in publieke organisaties waarin professionals en 

economisering samenkomen en welke factoren hiervan op invloed kunnen zijn. Dit om inzicht te 

kunnen geven in wat er gebeurt in een professionele organisatie zoals een ziekenhuis wanneer er 

sprake is van de gevolgen van economisering. Zo kunnen ook maatregelen worden getroffen om op 

een zo efficiënt en soepel mogelijke manier om te gaan met de economisering in een professionele 

(publieke) organisatie.  Dit is van belang omdat de context complex is en oplossingen voor 

problemen dit ook lijken te zijn.  

1.3.2 Vraagstelling 

De hoofdvraag waarop in dit onderzoek antwoord wordt gegeven luidt:  

Hoe gaan zorgprofessionals (in het OLVG ziekenhuis) om met de gevolgen van 

economisering en welke factoren zijn daar op van invloed?  

Om antwoord te kunnen geven op deze hoofdvraag zijn theoretische en empirische deelvragen 

opgesteld. In hoofdstuk 2 komen algemene context factoren binnen de zorgsector aan bod, hieraan 

                                                           
1
 http://www.beroepseer.nl/nl/ 
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zijn geen deelvragen verbonden. In hoofdstuk 3 worden de theoretische inzichten beschreven 

omtrent de contextuele ontwikkelingen zoals deze in hoofdstuk 2 zijn beschreven. De theoretische 

deelvragen waarop antwoord wordt gegeven luiden:  

1. Wat is economisering (in de zorg)? 

Als eerste hoofdconcept is het van belang dat deze eerste theoretische deelvraag beantwoord wordt. 

Beantwoording van deze deelvraag geeft een beeld van de ontwikkeling die centraal staat in dit 

onderzoek.  

2.  Wat zijn professionals en wat houden de management, de vraag en de professionele logica in 

(in publiek maatschappelijke dienstverlening zoals het OLVG)? 

Professionals zijn als tweede hoofdconcept van belang om uit te werken. In de theorie en in de 

praktijk zijn professionals een veel beschreven onderwerp van onderzoek. De typische kenmerken 

van de professionals worden omschreven in het belang van de richting van het onderzoek. Verder 

worden in de tweede theoretische deelvraag de verschillende logica’s beschreven. Dit om duiding te 

geven aan de complexe zorgcontext. Met behulp van de logica’s wordt duidelijk gemaakt waarop het 

onderzoek zich richt. De logica’s kunnen zodoende een houvast bieden. Een antwoord op laatste zin 

in deze deelvraag biedt verduidelijking aan specifieke kenmerken van de publiek maatschappelijke 

dienstverlening vergeleken met private producten en/of dienstverlening.  

3. Welke factoren zijn van invloed op de relatie tussen de verschillende logica’s? 

In dit onderzoek ligt de focus op de relatie tussen de verschillende logica’s. Inzicht krijgen in deze 

relatie biedt een  overzicht. Om hierin diepte aan te brengen wordt ook onderzocht welke factoren 

hier een rol in spelen. Op basis hiervan kunnen de implicaties van het onderzoek beter worden 

opgesteld. 

Na de context en de theorie worden de resultaten beschreven. De deelvragen waarnaar de empirie 

en de analyse (hoofdstuk 5, 6 en 7) zijn beschreven luiden: 

1. Hoe komt economisering in het OLVG naar voren? 

Het antwoord op deze empirische deelvraag biedt een fundament voor de rest van het onderzoek. 

Door eerst duidelijk te hebben hoe de economisering zich manifesteert in het OLVG, de 

onderzoeksorganisatie, kan verder worden bekeken hoe de professionals omgaan met de gevolgen 

van de economisering. Om verder te bouwen is het van belang te weten hoe de economisering in het 
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OLVG naar voren komt.  

2. Hoe zijn de logica’s vertegenwoordigd in het OLVG? 

Om te kunnen onderzoeken hoe de relatie tussen de verschillende logica’s bestaat, is het van belang 

te onderzoeken hoe de verschillende logica’s zijn vertegenwoordigd in het OLVG. Wanneer duidelijk 

is hoe de logica’s vertegenwoordigd zijn kan de relatie tussen de logica’s worden onderzocht. 

Verschillen in de vertegenwoordiging van de logica’s binnen het OLVG in de units kan mogelijk 

gevolgen hebben voor de relatie tussen de logica’s. Wanneer de vertegenwoordiging van de logica’s 

in het OLVG duidelijk is kan ook worden ingegaan op de mate van conflict tussen de logica’s.  

3. Welke  factoren zijn van invloed op de mate van conflict?    

Met beantwoording van deze deelvraag wordt het tweede gedeelte van de hoofdvraag beantwoord. 

Zo kan duidelijk worden waarom de relatie tussen de logica’s zo is zoals deze is. Antwoord op deze 

deelvraag kan mogelijk handvaten bieden om de mate van conflict te verminderen.  

4. Wat zijn theoretische en praktische implicaties? 

Na een onderzoek is het van meerwaarde om de conclusie daarvan in perspectief te plaatsen op 

theoretische en praktische wijze. Zodoende kan het onderzoek handvaten bieden voor de lezer. 

1.3.3 Conceptueel model 

In figuur 1.1 is het conceptueel model te vinden. In dit model zijn de relaties in het onderzoek in een 

figuur bijeen gebracht. Ten eerste is er de economisering die als een ontwikkeling gaande is en zo 

ook het ziekenhuis binnen komt. De economisering is dit onderzoek gesplitst in twee grote 

ontwikkelingen: de verzakelijking en de vermarkting. Deze ontwikkelingen hebben in het ziekenhuis 

mogelijk een effect op de professionals. De effecten en gevolgsituaties die deze ontwikkelingen 

hebben in het ziekenhuis met de professionals worden mogelijk beïnvloed door de contextfactoren.  
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Figuur 1.1. Conceptueel model 

 

1.4 Relevantie  

Hier wordt omschreven wat de maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie kan zijn van dit 

onderzoek. Dan is tot slot ook de relevantie voor de onderzoeksorganisatie beschreven. Er wordt 

zodoende ingegaan op het nut en de reikwijdte van het onderzoek.  

Maatschappelijk relevantie 

Een goede gezondheid is misschien wel het meest waardevolle dat we als mens kunnen nastreven. 

Dit gegeven speelt altijd mee als het over de gezondheidszorg gaat. Daarom zit er  voor ons als 

maatschappij en als mensen misschien wel zo’n grote druk achter om de gezondheidszorg steeds 

beter te maken. We willen het beste. We verdienen het beste. We krijgen ‘het beste’2. Maar, ‘het 

beste’ heeft ook een prijs. En het steeds maar meer letten op die prijs zal vroeg of laat - niet per se 

positief of negatief-  maar wel van invloed zijn op datgene wat we willen. Het letten op de prijs, of 

breder omschreven als de economisering, is een feit, niemand kan er nog omheen (Grit, 2000). Het 

maatschappelijke belang van dit onderzoek is dat er meer inzicht komt in hoe het streven naar ‘het 

beste’ en het ‘steeds meer letten op de prijs’ (economisering),  samenkomen in de organisaties 

waarin de professionele publieke diensten worden geleverd. In dit geval is het onderzoek gedaan 

binnen een ziekenhuis, met allerlei contextuele factoren die specifiek bij dit ziekenhuis passen, maar 

mogelijk ook bij andere ziekenhuizen. Mogelijk kan er zelfs met de resultaten van dit onderzoek 

verder worden gekeken dan alleen ziekenhuizen, ook naar andere professionele publieke 

dienstverlenende organisaties, zoals rechtbanken. 

                                                           
2
 http://www.zorgvisie.nl/Kwaliteit/Nieuws/2012/5/Nederlandse-zorg-weer-de-beste-in-Euro-Health-Index-

ZVS013947W/  
http://medischcontact.artsennet.nl/archief-6/tijdschriftartikel/90020/zorg-in-nederland-scoort-best-goed.htm 
http://www.panteia.nl/nl/Projecten-AZW/Oplossingen-discrepanties/Algemeen/CPB-2013-Toekomst-voor-de-
Zorg.aspx 

ZIEKENHUIS

Effecten en gevolgsituaties

Contextfactoren

Economisering

Verzakelijking

Vermarkting

Professionals 

http://www.zorgvisie.nl/Kwaliteit/Nieuws/2012/5/Nederlandse-zorg-weer-de-beste-in-Euro-Health-Index-ZVS013947W/
http://www.zorgvisie.nl/Kwaliteit/Nieuws/2012/5/Nederlandse-zorg-weer-de-beste-in-Euro-Health-Index-ZVS013947W/
http://medischcontact.artsennet.nl/archief-6/tijdschriftartikel/90020/zorg-in-nederland-scoort-best-goed.htm
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Het krijgen van meer inzicht van hoe de economisering en de professionaliteit elkaar ontmoeten in 

de praktijk is van belang om beter, makkelijker, met minder weeffouten, te werken aan het beste. 

Wanneer er geen inzicht is wordt pas na het invoeren van beleid in de praktijk duidelijk wat er wel en 

niet aan werkte, zodat op incrementele wijze, met kleine stapjes,  fouten worden verbeterd en 

andere veranderingen in worden gevoerd. Wanneer meer inzicht wordt verkregen in de situaties in 

de organisaties waarin deze beleidsveranderingen worden doorgevoerd kan men van te voren betere 

inschattingen maken op welke veranderingen wel of niet zullen werken en zodoende op een 

prettigere en snellere manier tot ‘het beste’ komen. In de zorg, of elders.  

In situaties waarin beslissingen gemaakt moeten worden is ‘zomaar iets doen’ uiteraard geen 

algemeen geaccepteerde methode. Belangen spelen mee, complexiteit is een gegeven en niet alle 

neuzen staan autonomistisch dezelfde kant op.  Voor situaties waar feiten en bewijzen nodig zijn is 

een wetenschappelijke benadering met bewijs en onderbouwde argumenten van meerwaarde. 

Zodoende wordt er in dit onderzoek op wetenschappelijke wijze ingezoomd op de zorgsector, een 

vorm van professionele publieke dienstverlening die onder invloed staat van economisering.  

Wetenschappelijke relevantie 

Professionaliteit is een geliefd en waardevol concept. Zeker voor klassieke professionals gaat dit 

concept gepaard met bijzondere privileges aangaande bijvoorbeeld autonomie. Voorheen leek de 

scheiding tussen klassieke professionals en niet professionals duidelijk en strikt te zijn. In de 

wetenschappelijke literatuur komen steeds veranderingen naar voren ten aanzien van die 

professional (Wilensky, 1964). Daarbij spelen er ook maatschappelijke ontwikkelingen zoals 

economisering (Grit, 2000). Er worden in de literatuur vormen beschreven waarbij de professionals 

op verschillende negatieve manieren reageren op uitwerkingen van economisering (o.a. Freidson, 

2001; Lipsky, 1980; Raelin, 1986; Tonkens, 2003; Tummers, 2009). Maar er zijn ook vormen waarbij 

de klassieke professionaliteit verandert, in samenspel met de economisering (Noordegraaf, 2007).  

Vanuit deze grofweg twee ‘opties’ wordt in dit onderzoek verder gekeken. Er wordt gekeken naar 

welke ‘opties’ er nog meer zijn, gebaseerd op wetenschappelijke publicaties (o.a. Acrkoyd et al., 

2007; Lipsky, 1980; Lozeau et al., 2002; Raelin, 1986; Tonkens, 2003; Tummers, 2009; Waring & 

Currie, 2009; WRR, 2004). Daarbij wordt er gekeken naar welke context factoren van invloed kunnen 

zijn op het ontstaan van de situatie. Zodoende wordt een bijdrage geleverd aan het 

wetenschappelijke debat rondom de professional en economisering in de publieke sector.   

Bovendien wordt in dit onderzoek gezocht naar patronen in de rol die contextfactoren kunnen 
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spelen.  

In de literatuur is duidelijk dat de klassieke professional niet meer zondermeer bestaat. Zodoende is 

de meerwaarde van dit onderzoek om meer te weten te komen over hoe een professionele publieke 

dienstverlenende organisatie omgaat met economisering. De negatieve opties worden 

meegenomen, maar ook de positievere opties. De veranderingen in de professionaliteit worden zo 

nog duidelijker. Met dit aspect van het onderzoek wordt ook een bijdrage geleverd binnen het 

wetenschappelijke debat rondom economisering.  

Relevantie voor onderzoeksorganisatie  

Zoals in de maatschappelijke relevantie is vermeld is het krijgen van inzicht in het onderwerp van dit 

onderzoek van waarde. Voor de onderzoeksorganisatie specifiek zijn de conclusies van dit onderzoek 

waardevol, omdat de contextfactoren voor de onderzoeksorganisatie zijn. Daarbij wordt er een beeld 

geschetst van de aparte units binnen het ziekenhuis, maar ook van het ziekenhuis algemeen. 

Zodoende wordt op een zo breed mogelijk veld inzicht gegeven in hoe de professionals, de artsen, 

omgaan met de economisering, bijvoorbeeld in de vorm van de landelijke richtlijnen en regels. Maar 

ook wordt inzicht gegeven in hoe de professionals het management in het ziekenhuis ervaren. 

Mogelijke knelpunten kunnen met de informatie uit dit onderzoek beter worden belicht, of zelfs 

ontdekt. Voor managers in het ziekenhuis is de informatie van waarde omdat zij zodoende een beter 

inzicht kunnen krijgen in de situatie waarin zij zich bevinden in hun dagelijkse werkzaamheden. Maar 

ook voor de artsen biedt dit onderzoek interessante vergelijkingen tussen en binnen de units. 

Mogelijk kan men zich gesterkt voelen wanneer men dacht alleen te staan, maar ook andersom kan 

men mogelijk inzien dat andere een bewuste en genuanceerde kijk hebben waar mogelijk in mee kan 

worden veranderd. Eerder mogelijk ‘onzichtbare’ muren kunnen zo zichtbaar worden en eventueel 

makkelijker worden doorbroken. 

Verder is er aandacht voor de contextfactoren die een rol spelen in de organisatie. Hoe de artsen 

omgaan met de economisering in een organisatie wordt beïnvloed door contextfactoren. In dit 

onderzoek worden de contextfactoren die van invloed kunnen zijn op de omgang met de 

economisering blootgelegd. De contextfactoren waar in dit onderzoek is gefocust zijn onder te 

verdelen onder drie grotere contextfactoren, te weten: de aard van de dienst, de aard van de 

professional en de organisatiestructuur. Met inzicht in de contextfactoren kunnen handvaten worden 

gegeven in de vorm van implicaties, wetenschappelijk en praktisch.  

Kortom, inzicht, voor het belang van het individu, voor het belang van het reilen en zeilen binnen de 
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units en voor het belang van het ziekenhuis als geheel. De conclusies van dit onderzoeken zouden 

een bijdrage kunnen leveren aan het beleid dat het OLVG voert om de immer belangrijke waarden 

van efficiëntie en effectiviteit in het ziekenhuis te waarborgen en te optimaliseren. Dit is noodzakelijk 

voor het overleven van het ziekenhuis, zeker in deze tijden van economisering.  

1.5 Leeswijzer  

Wanneer u zich voorneemt dit onderzoeksverslag,  geschreven voor de Master Publiek Management, 

te lezen, volgt hier de leeswijzer die u mogelijk op weg kan helpen. Dit onderzoeksverslag is 

opgedeeld in twee delen: het eerste, theoretische gedeelte en het tweede, empirische gedeelte. In 

het eerste gedeelte vindt u het eerste hoofdstuk dat als inleiding dient. Vervolgens is hoofdstuk twee 

geschreven ter verduidelijking en focus met betrekking tot de context van het onderzoek. Aangezien 

dit onderzoek de zorgsector betreft is in het tweede hoofdstuk deze sector verduidelijkt, met 

betrekking tot het onderwerp van onderzoek: economisering en professionals. In het tweede 

hoofdstuk is aandacht voor de algemene ontwikkelingen en omstandigheden en de geschiedenis in 

de zorgsector. Vervolgens wordt nader ingegaan op bedrijfsmatigheid en professionaliteit en op de 

eventuele spanningen die deze tot gevolg kunnen hebben. Hoofdstuk twee heeft vooral meerwaarde 

als u weinig van de zorgsector afweet. Wanneer u veel kennis heeft van de zorgsector, is hoofdstuk 

twee veelal herhaling. Desalniettemin wordt in hoofdstuk twee wel de tendens voor het onderzoek 

gezet.   

In hoofdstuk drie wordt vervolgens theoretische duiding gegeven aan datgene wat in hoofdstuk twee 

meer algemeen aan bod is gekomen. De hoofdconcepten economisering en publieke professionele 

dienstverlening worden uitgewerkt. Daarna wordt ingegaan op de relatie tussen de concepten. Dit 

aan de hand van logica’s en situaties, met aandacht voor de context.  

In hoofdstuk vier is ruimte voor de methodische uitleg van het onderzoek. Er wordt ingegaan op het 

type onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van de theorie van Deetz (1996). De operationalisatie 

wordt gegeven. Er is aandacht voor de methodologische benadering, voor het proces, voor de 

methoden en voor de aannemelijkheid en bruikbaarheid van het onderzoek. Hier is op 

wetenschappelijke wijze te lezen hoe het onderzoek is gedaan.  

Dan volgt het empirische en tweede gedeelte van het onderzoek. Dit deel is opgedeeld in vier 

hoofdstukken. Hoofdstuk vijf, het eerste hoofdstuk van het tweede deel, start met een algemene 

empirische beschrijving van het ziekenhuis, de onderzoeksorganisatie. Vervolgens is per unit, per 

afdeling van het ziekenhuis een algemene empirische beschrijving te lezen. Steeds wordt 
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teruggekomen op de factoren die mogelijk van invloed zijn op de mate van conflict.  

In het tweede hoofdstuk van deel twee, hoofdstuk zes, wordt per unit apart dieper ingegaan op de 

logica’s en de mate van conflict. Dit evenals in hoofdstuk vijf en zeven op basis van de interviews.  

In het derde hoofdstuk van deel twee, hoofdstuk zeven, wordt gezocht naar patronen om analyses te 

kunnen maken die breder gaan dan de units van het ziekenhuis. Zo komen de vooraf opgestelde te 

verwachtte situaties samen met de contextfactoren.  

In het laatste hoofdstuk, hoofdstuk acht, zijn de conclusies en implicaties beschreven. Hier wordt 

samengevat en teruggegrepen naar de in dit hoofdstuk opgestelde hoofd- en deelvragen. Tot slot 

volgt een reflectie.  
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Hoofdstuk 2 Context 
Locus; de context en het domein van het onderzoek 

In dit tweede hoofdstuk komt de relevante context van het onderzoek aan bod. Eerst ligt de focus op 

welke ontwikkelingen en omstandigheden ervoor hebben gezorgd dat het onderwerp van het 

onderzoek is ontstaan: de spanning tussen het bedrijfsmatige en het professionele in de zorg. 

Vervolgens wordt een historisch overzicht gegeven betreffende de opkomst van de markt. Dan volgt 

de opkomst van de verzakelijking in de zorgorganisaties als gevolg van de marktwerking en de daaruit 

voortkomende concurrentie. Dit heeft geleid tot bedrijfsmatig werken en drie nieuwe kernwaarden: 

kwaliteit, concurrentie en prijs. Aansluitend wordt verder ingegaan op de spanning en het verzet 

tussen de bedrijfsmatige kant en de professionele kant van de zorg. Het bedrijfsmatige met de 

behoefte aan effectiviteit en efficiëntie en het professionele met de behoefte aan kwaliteit, 

autonomie en patiënten. Dan komt het debat over deze spanning aan de orde.  

2.1 Algemene ontwikkelingen en omstandigheden   
“Ziekenhuizen opereren in een publiek-private schemerzone..” (Noordegraaf et al., 2011, p. 15). 

“Efficiency, planning en controle, kwaliteit, strategie, resultaat, prestatie en verantwoording.. Zomaar 

een aantal termen die dienen als middel om de prestaties van organisaties te verbeteren. Deze 

middelen passen sinds de ontwikkelingen die vanaf de jaren ’80 spelen in Nederland niet alleen meer 

in private domeinen, maar ook in publieke domeinen zoals de gezondheidszorg. Deze typische 

management termen en middelen hebben de gezondheidszorg sterk beïnvloed (Noordegraaf & van 

der Meulen, 2008, p. 1056).” 

Met de schaarse middelen die er zijn, moeten de zaken wel op orde blijven. Gezondheidszorg is voor 

Nederlanders een groot goed. Naarmate de gezondheid beter is, zijn ‘we’ gelukkiger en meer 

tevreden3. Daarbij leven we in een land waar de gezondheidszorg van zeer hoge kwaliteit is4 5. Deze 

hoge kwaliteit gaat echter gepaard met hoge kosten. Door technologische mogelijkheden die ieder 

jaar groter worden en nieuwe wetenschappelijke doorbraken worden de mogelijkheden om te 

behandelen steeds uitgebreider. Daarbij stijgt de vraag naar zorg al jaren en zal de vraag de komende 

jaren naar verwachting alleen maar groeien. We hebben te maken met een bevolking die steeds 

                                                           
3
 Centraal Bureau voor de Statistiek 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81466NED&D1=a&D2=a&D3=0&D4=0,3,6-
7&HD=120328-0912&HDR=T,G3&STB=G2,G1 
4
 Kassa bericht over een Amerikaans onderzoek van het Commonwealth Fund 

http://kassa.vara.nl/actueel/consumentennieuws/artikel/nieuws/kwaliteit-zorg-in-nederland-het-best/ 
5
 Zorgvisie bericht over de Euro Health Consumer Index (EHCI) 

http://www.zorgvisie.nl/Kwaliteit/Nieuws/2012/5/Nederlandse-zorg-weer-de-beste-in-Euro-Health-Index-
ZVS013947W/ 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81466NED&D1=a&D2=a&D3=0&D4=0,3,6-7&HD=120328-0912&HDR=T,G3&STB=G2,G1
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81466NED&D1=a&D2=a&D3=0&D4=0,3,6-7&HD=120328-0912&HDR=T,G3&STB=G2,G1
http://kassa.vara.nl/actueel/consumentennieuws/artikel/nieuws/kwaliteit-zorg-in-nederland-het-best/
http://www.zorgvisie.nl/Kwaliteit/Nieuws/2012/5/Nederlandse-zorg-weer-de-beste-in-Euro-Health-Index-ZVS013947W/
http://www.zorgvisie.nl/Kwaliteit/Nieuws/2012/5/Nederlandse-zorg-weer-de-beste-in-Euro-Health-Index-ZVS013947W/
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ouder wordt en daarbij is het percentage van de gehele bevolking dat over een aantal jaren boven de 

65 jaar is en in een groep valt die veel zorg behoeft, het hoogst in tijden; de vergrijzing heeft grote 

invloed op de zorgvraag, ook op de soort zorgvraag (Van der Horst et al., 2011).  

De stijgende zorgkosten en de stijgende zorgvraag zijn ontwikkelingen die niet onopgemerkt kunnen 

blijven. Gebeurt er niets dan stijgen de collectief gefinancierde zorguitgaven van 10% van het bruto 

binnenlands product (bbp) in 2010 naar 16 tot 24% van het bbp in 2040 (Van der Horst, 2011, p.4). 

Gezondheidszorg is voor Nederlanders zeer belangrijk, maar dat wil niet zeggen dat andere 

overheidsuitgaven niet van belang zijn. De welvaartsstaat zoals die is ontstaan in de jaren na de 

Tweede Wereldoorlog kende ieder jaar stijgende uitgaven, waardoor er in de jaren ’80 een besef 

ontstond tot verandering om de overheidsuitgaven in bedwang te houden (Noordegraaf, 2004). Dit 

besef leidde tot veranderingen in de publieke sector die te omschrijven zijn onder de noemer New 

Public Management ( verder te noemen: NPM) (zie figuur 2.1). 

Deze veranderingen hadden als doel de overheid en de publieke sector in te laten krimpen en het 

logge en bureaucratische karakter van de overheidstaken te doen verdwijnen door de 

overheidstaken uit te besteden. Een belangrijk doel van de veranderingen die hebben 

plaatsgevonden in de ontwikkeling van het NPM is het verminderen van de overheidsuitgaven, door 

middel van meer resultaatgericht, gecoördineerd en efficiënt te werk te gaan (Noordegraaf, 2004). 

NPM heeft zijn weerslag gehad op de manier waarop werd en wordt gekeken naar overheidstaken. 

Bij vele overheidstaken speelt de kwaliteit en toegankelijkheid een grote rol. Maar met het idee van 

het indammen van de kosten van de welvaartstaat zijn de financiële kanten van de overheidstaken 

steeds meer een rol gaan spelen. Niet het zorgen voor topkwaliteit en toegankelijkheid, maar 

“..financieel beheer werd hoofdtaak van de bestuurders in de zorg” (Stoopendaal, 2008, p.3). 

Zorgbestuurders zijn tegenwoordig dan ook vaak mensen die geen zorgachtergrond hebben, maar uit 

het bedrijfsleven komen met een managementachtergrond (Noordegraaf & van der Meulen, 2008, p. 

1061).  



  

Sophie van Oudenaren    |    Universiteit Utrecht    |    Masterscriptie Publiek Management  2013    
   

26 

 

Figuur 2.1 New Public Management 

In dezen is het van belang een onderscheid te maken tussen de publieke sector, de overheid en de 

maatschappelijke dienstverlening.  Bij deze sectoren is vanaf de jaren tachtig sprake geweest van de 

opkomst van de markt en de opkomst van de verzakelijking. Bij de publieke sector en de overheid is 

dit in de literatuur terug te vinden onder de noemer NPM (zie figuur 2.1). Bij de maatschappelijke 

dienstverlening, waar onder andere de zorg (en bijv. het onderwijs) onder valt (/vallen), wordt 

doorgaans niet de paraplu term NPM gebruikt, maar gesproken van vermarkting en verzakelijking. 

Toch is NPM beschreven, omdat het meer duiding geeft aan de opkomst van de markt en de 

verzakelijking zoals dit in de zorgsector aan de orde is. Ook al valt de zorgsector onder de 

maatschappelijke dienstverlening en niet onder de overheid of de publieke sector, toch zijn dezelfde 

verschijnselen van vermarkting en verzakelijking zichtbaar. Typisch voor het bedrijfsmatig 

management (NPM) is onder ander de meetbaarheid, het marktkarakter, efficiëntie, scheiding van 

uitvoering en beleid en de nadruk op resultaat (Hood, 1991). Het marktkarakter wordt hier expliciet 

genoemd en ook de andere zaken hebben zeker overlap met de verzakelijking en de vermarkting 

De zeven (deels overlappende) uitgangspunten 

van NPM (Hood, 1991, p.4-5):

Doelen, targets en succes indicatoren

 in kwantitatieve termen

Rivaliteit voor lagere kosten 

en betere standaarden

Weg van de publieke service ethos 

en naar meer flexibiliteit

Uitleg

6.

7.

‘Hands-on professional management’ in de publieke sector

Expliciete standaarden en prestatiemetingen

Grotere nadruk op output controle

Het ‘opbreken’ van units

Meer concurrentie

1.

2.

3.

4.

5.

Doe meer met minder

Managementsystemen gedecentraliseerd

Nadruk op resultaat boven procedures

Duidelijke verantwoordelijkheden

Nadruk op managementstijlen uit de private sector

Meer discipline en poverheid

New Public Management   (in het Nederlands bedrijfsmatig management )  is een term voor de

ontwikkeling van de scheiding tussen uitvoering en beleid in de publieke sector. Publieke instellingen zijn 

‘privater’ geworden, vooral dankzij de grote prestatiedruk. Publieke instellingen zijn  verzakelijkt en zijn 

zich meer richting de markt gaan bewegen (Noordegraaf et al., 2011, p.14-15).

New Public Management
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zoals deze ontwikkelingen in de zorgsector hebben plaatsgevonden.  

Box 2.1 Op weg naar Diagnose Behandel Combinaties: DBC’s 

2.2  Een stukje geschiedenis 
In deze paragraaf wordt een historisch overzicht gegeven van de publieke context met in het 

bijzonder de zorgcontext in Nederland vanaf de jaren zeventig tot aan de huidige situatie, waarbij de 

nadruk ligt op het financiële aspect van de zorg. 

De gezondheidszorg kwam in de negentiende eeuw voort uit een particulier initiatief (WRR, 2004).  

Het duurde tot na de Tweede Wereldoorlog totdat de centrale overheid voor het eerst ingreep in de 

zorgsector. De interventies van de overheid waren destijds vooral gericht op de financiën. Zo zorgde 

de Ziekenfondswet er in 1966 voornamelijk voor dat de toegankelijkheid van de zorg vergroot werd. 

Inhoudelijk stonden de professionals en instellingen sterk en bemoeide de overheid zich nauwelijks 

met de gezondheidszorg. In de jaren zeventig wilde de overheid echter een einde maken aan de sterk 

gefragmenteerde gezondheidszorg. De overheid bepaalde vervolgens de volumeplanning, de prijs en 

Box 2.1. Op weg naar:

"Commissie-Biesheuvel, advies om zowel de ziekenhuis- als de specialistenhonorering op basis 

van geleverde producten te laten plaatsvinden. Met als eerste stap het komen tot productdefinities, door 

een inventarisatie van alle mogelijke combinaties van zorgvragen, diagnoses en behandelingen."

"In augustus 2000 neemt minister Borst van VWS het initiatief om partijen te binden aan een 

vaste invoeringsdatum van DBC’s. De stuurgroep DBC 2003 wordt ingesteld. In december 2001 committeert 

ook het kabinet Kok II zich aan de invoering van de eerste fase van het DBC-plan per 1 januari 2000."

Herijking van het systeem van functiegerichte budgettering, gevolgd door een beleid waarbij extra 

productie wordt beloond (‘boter bij de vis’). 

Per 1 januari 2003 wordt geëxperimenteerd met zeventien ingrepen. Minister Hoogervorst besluit 

om per 1 januari 2005 de DBC-systematiek in te voeren.

Jaar Gebeurtenis

Diagnose Behandel Combinaties: DBC's

1995

2000

(overgenomen uit Noordegraaf et al., 2011, p. 306).

2002

2003

2005 Invoering DBC-systematiek 
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de groei. Dit leidde tot een aanbod-gestuurde gebureaucratiseerde zorgsector (WRR, 2004).  

In 1982 trad het eerste kabinet-Lubbers aan, een kabinet dat bekend werd door de ‘no-nonsense’ 

aanpak en dat ontwikkelingen in gang zette van privatisering en bezuinigingen (onderdeel van de 

bezuinigingsgolf in figuur 2.2); het waren de eerste concrete stappen richting de NPM hervormingen 

(zoals in paragraaf 2.1 omschreven) (Noordegraaf et al., 2011, p. 39, 82). De financiering van 

zorginstellingen was tot aan het jaar 1983 een open financiering; gemaakte kosten werden ‘gewoon’ 

betaald en meer productie betekende meer financiële middelen voor ziekenhuizen.  Tussen 1983 en 

1988 kregen ziekenhuizen een budget voor één jaar toegewezen, gebaseerd op de kosten van het 

jaar 1982. Deze financiering leidde tot financiële problemen voor ziekenhuizen die zuinig waren 

geweest in 1982. Die ziekenhuizen kregen een lager budget vanwege hun zuinigheid. Vervolgens 

werd een stelsel van functiegerichte budgettering (de FB-systematiek) ontwikkeld door het Centraal 

Orgaan Tarieven Gezondheidszorg. Met deze vorm van financiering, die als doel had het aanbod te 

beheersen, waren ziekenhuizen vrij om het budget dat werd gebaseerd op de inhoud en de omvang 

van de functies van het ziekenhuis, te besteden. Het budget en de daadwerkelijk gemaakte kosten 

hoefden niet gelijk te zijn. Dit leidde tot reserves of het putten uit reserves (Noordegraaf et al., 2011, 

p.304).  

Begin vermarkting 

In 1987 gingen al de eerste stemmen op voor vraagsturing in de zorg door middel van 

prestatiebekostiging (Noordegraaf et al., 2011). Dit is op papier gezet door de Commissie Dekker in 

het rapport ‘Bereidheid tot verandering’ (Commissie Structuur en Financiering Gezondheidszorg, 

1987). De belangrijke momenten in de ontwikkeling die volgden om de prestatiebekostiging 

werkelijkheid te laten worden zijn te vinden in box 2.1.       

Uiteindelijk heeft minister Hoogervorst (van Volkgezondheid Welzijn en Sport) een nieuw zorgstelsel 

ingevoerd ten tijde van het kabinet-Balkenende I en zo het nieuwe speelveld gecreëerd. Hiermee 

verdween het ziekenfonds en kwam er meer marktwerking. De relatie tussen gemaakte kosten en 

opbrengsten zou veel sterker zijn wanneer de bekostiging plaats zou vinden op basis van de DBC’s in 

plaats van op basis van de functiegerichte bekostiging (de FB-systematiek) (Hoogervorst, 2006).  

Minister Hoogervorst: “Het kabinet constateerde bij zijn aantreden in 2003 dat het zorgstelsel 

onvoldoende tegemoet kwam aan de vraag van patiënten en verzekerden. Daarom heeft het kabinet 

er voor gekozen het systeem van aanbodregulering te vervangen door een systeem dat meer 
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rekening houdt met de wensen van patiënten.” 6 Als in een echte markt is het de bedoeling dat 

zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen onderhandelen over de prijs en de kwaliteit van de 

DBC’s. Deze ontwikkeling is te plaatsen in de ‘vermarktingsgolf’ die plaatsvond in de jaren 2000 

(Noordegraaf et al., 2011). 

Samengevat  

In de historie van het organiseren van de zorg in Nederland is veel veranderd binnen een korte tijd:  

        

  Ontwikkelingen in de zorgsector   

        

  
Tijd Ontwikkeling 

  

    

  
19e eeuw Particulier initiatief 

  

    

  
1966 Ziekfondswet: vergrote toegankelijkheid 

  

    

  
Jaren '70 Aanbod gestuurde gebureaucratiseerde zorg 

  

    

  1983-
1988 

Eenjarig budget voor zorginstanties 
  

    

  

1987 

    

  Eerste geluiden voor vraagsturing d.m.v.   

  prestatiebekostiging   

      

  Vanaf 
1988 

Functiegericht budgettering; aanbodbeheersing 
  

    

  2005 Invoering DBC-systematiek: prestatiebekostiging   

        

Figuur 2.2 Ontwikkelingen in de zorgsector 

2.3 Vermarkting en verzakelijking in de zorgsector 

Vermarkting; concurrentie 

De essentie van meer marktwerking in de gezondheidszorg is het stimuleren en belonen van zuinig 

en doeltreffend gedrag van de drie marktpartijen in de gezondheidzorg: zorgaanbieders, 

zorgverzekeraars en zorgconsumenten. Hiervoor is concurrentie de cruciale factor. Het gaat hierbij 

                                                           
6
 Brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de voorzitter van de Tweede Kamer der 

Staten-Generaal (4 september 2006) 

http://rijksbegroting.minfin.nl/algemeen/gerefereerd/1/0/0/kst100343.html 

http://rijksbegroting.minfin.nl/algemeen/gerefereerd/1/0/0/kst100343.html
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om concurrentie tussen verzekeraars en verzekerden en tussen zorgaanbieders om de gunst van de 

zorgconsumenten. Deze concurrentie moet ertoe leiden dat zuinig, kostenefficiënt gedrag van zowel 

zorgconsumenten als verzekeraars en zorgaanbieders wordt beloond en inefficiënt gedrag wordt 

afgestraft. Versterking van marktwerking in de gezondheidszorg impliceert dus het nemen van 

maatregelen die enerzijds de concurrentie in de gezondheidszorg bevorderen en anderzijds 

financiële prikkels behelzen om daarmee het gedrag van deze drie marktpartijen kostenbewust te 

beïnvloeden (Boot, 2007; RVZ, 2003). 

2.3.1 Vermarkting; verzekeraars 

Verzekeraars hebben in het speelveld van de zorgsector een belangrijke rol. Ziekenhuizen hebben 

niet veel speelruimte ten opzichte van de verzekeraar. Er is een grote druk om te presteren, maar 

ziekenhuizen hebben weinig te zeggen en kunnen hier weinig invloed op uit oefenen. Een aantal 

illustrerende voorbeelden volgt hieronder. De eisen van de verzekeraars variëren.  

 

Het veelbesproken Elektronische Patiënten Dossier (EPD) is de afgelopen tijd veelvuldig in het nieuws 

geweest. Ten tijde van het in gebruik nemen was nog steeds de veiligheid niet gegarandeerd7. Toch 

werden zorginstellingen die zich willen contracteren bij de Agis zorgverzekering verplicht hieraan 

mee te doen. Zo ontstaat selectieve zorginkoop: niet meer alle zorg contracteren; alleen goede én 

doelmatige zorg en verzekerden sturen naar gecontracteerde zorg is de beste manier om tegemoet 

te komen aan een groeiende en veranderende zorgvraag (RVZ, 2008).  

 

Ook de zorgverzekeraar CZ zei geen zorg meer in te kopen bij twee ziekenhuizen als deze niet zouden 

fuseren (Kamerstukken, 2006). 

 

Het Slotervaartziekenhuis is onlangs niet gecontracteerd door Achmea. De onderhandelingen liepen 

stuk op de prijs. De bestuursvoorzitter van het ziekenhuis meende dat de prijs voor het contract veel 

hoog was8. Daarop heeft Achmea besloten de behandelingen van patiënten in het 

Slotervaartziekenhuis niet meer (volledig) te vergoeden9. Dit voorbeeld laat zien hoeveel macht de 

verzekeraars hebben, als het om geld gaat. 

 

Ziekenhuizen proberen hierop in te spelen door aantrekkelijk te worden voor de patiënt en dus de 

verzekeraar. Dit doen zij door het creëren van speciale op ‘populaire’ aandoeningen gerichte poli’s, 

                                                           
7
 De Volkskrant (2008) ‘Verzekeraars gedragen zich als oligarchen’. 12 november, p. 9. 

8
 http://nos.nl/artikel/477175-bestuurder-slotervaart-geschorst.html 

9
 http://www.zilverenkruis.nl/consumenten/zoek-een-zorgverlener/kwaliteitafspraken/pages/geen-contract-

slotervaartziekenhuis.aspx 

http://nos.nl/artikel/477175-bestuurder-slotervaart-geschorst.html
http://www.zilverenkruis.nl/consumenten/zoek-een-zorgverlener/kwaliteitafspraken/pages/geen-contract-slotervaartziekenhuis.aspx
http://www.zilverenkruis.nl/consumenten/zoek-een-zorgverlener/kwaliteitafspraken/pages/geen-contract-slotervaartziekenhuis.aspx
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zoals de spataderpoli’s, hoestpoli’s, plaspoli’s waar de patiënt in één keer, handig op één dag, 

meteen bij de goede specialist een behandeling kan krijgen (Trappenburg, 2011).  Daarnaast wordt 

de kwaliteit van de zorg veel gemeten aan de hand van de ervaring van de patiënt. Ziekenhuizen 

kiezen er dus ook voor meer aandacht te besteden aan die ‘zachte’ vormen van kwaliteit; koffie, fijne 

wachtruimte etc. 

 

De concurrentiestrijd om de patiënt speelt een rol voor verzekeraars, maar ook tussen ziekenhuizen 

en de zelfstandig behandel centra (ZBC’s). ZBC’s zijn kleinere klinieken waarbij voornamelijk laag 

complexe, niet-klinische zorg wordt geleverd met een hoog volume (NZa, 2012). Zorg die goedkoper 

kan zijn omdat er geen grote overhead is zoals die in ziekenhuizen wel is. Ook is de  logistiek vaak 

beter geregeld, zijn er geen kostbare intensive care afdelingen, geen interne laboratoria, geen extra 

specialismen aanwezig etc.. Geschikte specialismen die vaak terug te vinden zijn in ZBC’s zijn 

orthopedie, oogheelkunde en dermatologie.  

 Deze ZBC’s hebben wat betreft de kosten een goede concurrentiepositie. De zorg die in een ZBC 

wordt geleverd is gemiddeld tien tot vijftien procent goedkoper dan in ziekenhuizen.  Maar ook de 

service die de patiënt geboden wordt is groot. Vaak  worden ZBC’s ervaren als prettig. Er wordt 

patiëntvriendelijk, snel en kleinschalig gewerkt en veel service geboden. Of ZBC’s betere kwaliteit 

leveren is echter nog niet bewezen10. 

2.3.2 In de ziekenhuisorganisatie; verzakelijking  

De vermarkting werkt door in de organisatie van de zorginstellingen: er vindt verzakelijking plaats. 

Op ziekenhuizen ligt een grote druk om te presteren; te presteren op basis van kwaliteit, maar ook 

op basis van efficiëntie en effectiviteit. In de vorige paragrafen is aan bod gekomen hoe het 

bedrijfsmatige als ontwikkeling in de publieke sector heeft plaatsgevonden, vervolgens is meer 

ingegaan op de geschiedenis van de financiering van de zorgsector. In deze paragraaf staat 

beschreven hoe het er op dit moment in de ziekenhuissector aan toe gaat. Dit zal worden beschreven 

aan de hand van de financiering en aan de hand van de zogenaamde bedrijfsmatige instrumenten. 

Het bedrijfsmatig werken is verworden tot een noodzaak voor zorginstellingen, althans als we KPMG 

als leidraad nemen. In reclameachtige termen wordt duidelijk in wat voor vaarwater de sector zich 

begeeft: “Sinds de invoering van de DBC’s wennen ziekenhuizen langzaam aan de overgang naar 

marktconforme bekostiging van zorg. Nu het B-segment steeds groter wordt, ben je als ziekenhuis 

gedwongen om kosten inzichtelijk te maken en te minimaliseren, zonder inbreuk te doen aan de 

                                                           
10

 NZa, 2012 http://www.nza.nl/104107/105773/475605/Monitor_Zelfstandige_behandelcentra.pdf 

http://www.nza.nl/104107/105773/475605/Monitor_Zelfstandige_behandelcentra.pdf
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prestaties. Dit vraagt om een nieuwe bedrijfsmatige organisatie-inrichting, met de nadruk op 

betrouwbare sturingsinformatie om verbeteringen in de bedrijfsvoering mogelijk te maken11.”  

Aan de hand van de instrumenten zoals die typerend zijn voor bedrijfsmatig management 

(Noordegraaf, 2004) worden hieronder voorbeelden gegeven van hoe deze instrumenten worden 

gebruikt in de ziekenhuissector. Bij de DBC-systematiek zal meer uitleg worden gegeven, omdat dit 

een van de meest bepalende condities is in de sector.   

Beter presteren 

Het eerste instrument typerend voor bedrijfsmatig management dat naar voren komt in de 

ziekenhuissector is prestatiemanagement. Hieronder vallen onder andere prestatiebekostiging, 

prestatiemeting (benchmarks) en zakelijke prestatierelaties.  

De ontwikkeling om beter te presteren komt naar voren in de vorm van prestatiemanagement. 

Prestatiebekostiging in de ziekenhuizen gebeurt aan de hand van de DBC’s (de Diagnose Behandel 

Combinaties); een belangrijk onderdeel van de marktwerking. Binnen DBC’s wordt een onderscheid 

gemaakt tussen het zogenaamde A – en het B-segment zorg. Voor het A-segment gelden vaste 

tarieven die de Nederlandse Zorgautoriteit ieder jaar vaststelt. Voor het B-segment geldt dat er de 

mogelijkheid is voor marktwerking door middel van vrije prijsvorming. De prijs komt voor het B-

segment tot stand door onderhandelingen over prijs en kwaliteit tussen zorgverzekeraars en 

ziekenhuizen (en andere zorgverleners). Bij de start van de DBC’s viel ongeveer tien procent van de 

behandelingen in het B-segment12. In 2009 was dit ongeveer vierendertig  procent, een stijging die de 

onderhandelingen tussen de zorgverzekeraars en de ziekenhuizen steeds belangrijker maakte13. 

Uiteindelijk is het doel (bijna) alle ziekenhuiszorg in het onderhandelbare B-segment onder te kunnen 

brengen14, per 1 januari 2012 zou dit gebeurd moeten zijn, met uitzondering van een klein deel zoals 

spoedeisende hulp, traumadiensten en transplantatieteams15. Daarbij was het ook de bedoeling om 

vanaf 2012 de DBC-systematiek om te vormen tot de DOT systematiek. De DOT (DBC’s Op weg naar 

Transparantie) is het ‘verbeterde stelsel van DBC’s in de ziekenhuiszorg’ dat zou moeten leiden tot 

‘vereenvoudiging van het systeem, waarbij transparantie en medische herkenbaarheid belangrijk 

                                                           
11

 http:/www.kpmg.com/nl/nl/wat-we-doen/sectoren/healthcare/pages/default.aspx 
6 www.dbconderhoud.nl   
7 Raad voor de Volksgezondheid & Zorg 
http://www.rvz.net/uploads/docs/Webversie_ziekenhuislandschap.pdf  
8 http://www.prestatiebekostiging2012.nl/prestatiebekostiging 
9 http://www.prestatiebekostiging2012.nl/functioneel-budget-fb 
10 http://www.prestatiebekostiging2012.nl/prestatiebekostiging 

http://www.kpmg.com/nl/nl/wat-we-doen/sectoren/healthcare/pages/default.aspx
http://www.dbconderhoud.nl/
http://www.rvz.net/uploads/docs/Webversie_ziekenhuislandschap.pdf
http://www.prestatiebekostiging2012.nl/prestatiebekostiging
http://www.prestatiebekostiging2012.nl/functioneel-budget-fb
http://www.prestatiebekostiging2012.nl/prestatiebekostiging
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uitgangspunten zijn’16. In het OLVG, waar het onderzoek is gedaan, was hier tijdens het onderzoek 

echter nog geen sprake van, net als elders in Nederland.  

De focus in de ziekenhuizen op de kosten komt onder andere door de DBC systematiek. Hiermee is 

het zaak bewust te declareren, want pas wanneer gedeclareerd is, wordt er betaald. Hiermee wordt 

ook duidelijk hoeveel er gedaan wordt. De DBC’s kunnen een prikkel zijn om meer te doen17. Dit is 

niet enkel zichtbaar in de financiën van het ziekenhuis, maar ook in de aangeboden ‘service’ naar de 

patiënt. De wachtlijsten zijn een stuk korter geworden en er zijn voorzieningen gekomen zoals 

avondspreekuren en ‘weekendscans’; manieren om meer mensen sneller te kunnen behandelen.  

        

  
Box 
2.2. Wat zijn DBC's?   

        

      

  Diagnose behandel combinaties zijn voor de bekostiging van zorg. Aan de hand van een    

  diagnose die gesteld wordt krijgt het ziekenhuis dat bedrag betaald wat gemiddeld    

  aan behandelingen en onderzoeken nodig is voor een patiënt met die bepaalde diagnose.    

  Per diagnose staat een bepaalde verrichting en daarvoor staat een bepaald bedrag. Voor    

   'niet toenemende pijn op de borst’ , staat bijvoorbeeld: een hartfilmpje en een ECG. Die    

  kosten gemiddeld bijvoorbeeld 295 euro, dus dat is dan de vergoeding die de zorgverlener,   

  het ziekenhuis ontvang voor de patiënt met deze diagnose6.     

      

        

 

Box 2.2 Wat zijn DBC’s? 

Vormen van prestatiemeting in de ziekenhuissector komen onder andere naar voren in de 

benchmarks (dit houdt in het vergelijken met andere) (Noordegraaf et al., 2011). Benchmarks zijn 

terug te zien op verschillende gebieden: lijstjes van bijvoorbeeld de Elsevier of zorgverzekeraars met 

in welk ziekenhuis de beste zorg te krijgen is. Dit op basis van allerlei indicatoren. Zo zijn er zijn lijstjes 

van ‘gecorrigeerde’ sterftecijfers van ziekenhuizen waarbij vergelijkingen worden gemaakt tussen 

ziekenhuizen op basis van sterftecijfers, op verzoek van de politiek, patiëntenorganisaties en de 

                                                           
16

 Nza: http://www.prestatiebekostiging2012.nl/dot-productstructuur  
17

 De ‘oorsmeergate’  met hoge declaraties voor het verwijderen van oorsmeer. 
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2672/Wetenschap-
Gezondheid/article/detail/3379464/2013/01/19/Zorgautoriteit-onderzoekt-hoge-declaraties-na-oorsmeer-
gate.dhtml 

http://www.prestatiebekostiging2012.nl/dot-productstructuur
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2672/Wetenschap-Gezondheid/article/detail/3379464/2013/01/19/Zorgautoriteit-onderzoekt-hoge-declaraties-na-oorsmeer-gate.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2672/Wetenschap-Gezondheid/article/detail/3379464/2013/01/19/Zorgautoriteit-onderzoekt-hoge-declaraties-na-oorsmeer-gate.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2672/Wetenschap-Gezondheid/article/detail/3379464/2013/01/19/Zorgautoriteit-onderzoekt-hoge-declaraties-na-oorsmeer-gate.dhtml


  

Sophie van Oudenaren    |    Universiteit Utrecht    |    Masterscriptie Publiek Management  2013    
   

34 

Inspectie voor de Gezondheidszorg18. Maar ook intern maken ziekenhuizen en medisch specialisten 

gebruik van benchmarks19. 

De Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Vereniging 

van Academische Ziekenhuizen en de Orde van Medisch Specialisten hebben prestatie-indicatoren 

opgesteld voor alle Nederlandse ziekenhuizen. Deze prestatie-indicatoren zijn voor de Inspectie voor 

de Gezondheidszorg om een ‘eerste indruk’ te geven van de kwaliteit20. Deze gegevens zijn openbaar 

en worden gepubliceerd op www.Ziekenhuizentransparant.nl21. Hier worden cijfers gepubliceerd van 

aantallen ziekenhuis infecties tot bijvoorbeeld beademingsuren op de intensive care. Deze prestatie-

indicatoren maken benchmarks mogelijk. 

Meer kwaliteit 

Tweede bedrijfsmatige instrument is kwaliteitsmanagement (Noordegraaf, 2004). Kwaliteit is vanuit 

een populaire management-pijler tot een structureel aanwezige noodzaak verworden, ook voor 

maatschappelijke dienstverleningsorganisaties zoals ziekenhuizen (Noordegraaf et al., 2011). 

Uiteraard vanuit professioneel oogpunt, maar ook in een systeem met marktwerking is kwaliteit een 

‘unique sellingpoint’. Men poogt kwaliteit te managen in ziekenhuizen middels verschillende 

bedrijfsmatige systemen, waarbij Plan-Do-Check-Act cycli, INK modellen en lean en lean six sigma 

kernbegrippen zijn, begrippen die al lang geen vreemde meer zijn voor ziekenhuizen22,23,24,25. Zoals 

de prestatie-indicatoren die zijn beschreven worden gebruikt, is ook een vorm van 

kwaliteitsmanagement. Er blijkt een systematische aandacht voor kwaliteit uit (Noordegraaf et al., 

2011).   

In de ziekenhuissector is men bezig met hoe de kwaliteit het best gemeten kan worden. Maar ook 

over hoe kwaliteit het best kan worden uitgedragen op een manier waarbij patiënten een stem 

krijgen. De zogenaamde Patient Reported Outcome Measures (PROMs) zijn hier een (nieuw) 

voorbeeld van. De PROMs zijn “gevalideerde, eenvoudige vragenlijsten voor patiënten die inzicht 

geven in de medische effectiviteit van de door een zorgaanbieder geleverde zorg. Dit genereert 

hoogwaardige kwaliteitsinformatie tegen minimale kosten, waarmee routinematige, continue meting 

                                                           
18

 http://nos.nl/artikel/323770-sterftecijfer-zegt-weinig-over-ziekenhuis.html 
19

 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen http://www.prestatiebekostiging2012.nl/medisch-specialisten 
20

 http://www.olvg.nl/over_het_olvg/kwaliteit_veiligheid/transparantie_in_kwaliteit 
21

 www.ziekenhuizentransparant.nl 
22

 http://www.kpmg.com/nl/nl/services/advisory/management-consulting/kpmg-
plexus/markten/pages/ziekenhuizen.aspx 
23

 http://www.pdcacyclus.nl/instituut-voor-kwaliteit-gezondheidszorg/ 
24

 https://www.vumc.nl/afdelingen-themas/32498/48566/INK 
25

 http://www.niaz.nl/copy_of_over-niaz/niaz-kennisinstituut-1/definities-en-begrippen/ink-model 

http://nos.nl/artikel/323770-sterftecijfer-zegt-weinig-over-ziekenhuis.html
http://www.prestatiebekostiging2012.nl/medisch-specialisten
http://www.olvg.nl/over_het_olvg/kwaliteit_veiligheid/transparantie_in_kwaliteit
http://www.ziekenhuizentransparant.nl/
http://www.kpmg.com/nl/nl/services/advisory/management-consulting/kpmg-plexus/markten/pages/ziekenhuizen.aspx
http://www.kpmg.com/nl/nl/services/advisory/management-consulting/kpmg-plexus/markten/pages/ziekenhuizen.aspx
http://www.pdcacyclus.nl/instituut-voor-kwaliteit-gezondheidszorg/
https://www.vumc.nl/afdelingen-themas/32498/48566/INK
http://www.niaz.nl/copy_of_over-niaz/niaz-kennisinstituut-1/definities-en-begrippen/ink-model
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van zorguitkomsten voor bijvoorbeeld aanbieders zelf realiseerbaar wordt”26. Ook met PROMs 

ontstaan zodoende benchmarks.  

Meer strategie 

Samenhangend met bovenstaande bedrijfsmatige instrumenten is het derde bedrijfsmatige 

instrument: strategisch management. Niet alleen zorg verlenen en patiënten beter uit het ziekenhuis 

laten komen dan dat zij naar binnen gingen, maar strategisch management is aan de orde van de dag 

in ziekenhuizen. Ziekenhuisbestuurders moeten strategische keuzes maken om een goede 

concurrentiepositie in de markt te kunnen verwerven. Veelvoorkomende strategische keuzes zijn 

fusies27 en andere samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen (bijvoorbeeld 

samenwerkingsverband Santeon waar zes topklinische ziekenhuizen zijn verzameld28).  

Vanuit de politiek is er de roep te innoveren in de zorg, ware ziekenhuizen commerciële 

marketingorganisaties29. Dit wijst op verzakelijking om mee te kunnen doen in de markt. 

In jaarverslagen van ziekenhuizen is te vinden dat de verschillende vormen van bedrijfsmatig 

management (SWOT analyses, plan do check act cycli, prestatie-indicatoren, meetbaar maken 

kwaliteit etc.) naar voren komen30. Meer kwaliteit hangt dan ook samen met meer strategie. Het 

naar buiten brengen van de kwaliteit is een strategische actie voor een ziekenhuis in het huidige 

ziekenhuislandschap. 

Samenwerken is een ander belangrijk punt voor ziekenhuizen in de huidige tijd31.  Op de website van 

adviesbureau KPMG staat een persbericht waarin duidelijk wordt gemaakt hoe cruciaal het is dat 

ziekenhuizen samenwerken. De meest genoemde redenen voor samenwerking zijn het verhogen van 

de kwaliteit van de zorg en het versterken van de (gemeenschappelijke) positie in de regio. 

Onderhandelingen met de verzekeraar of de leverancier worden niet of nauwelijks als reden 

genoemd.  

                                                           
26

 PROMs Nederland http://www.patientuitkomsten.nl/wat-zijn-proms/ 
27

 NOS http://nos.nl/artikel/323855-fusie-ziekenhuizen-in-amsterdam.html; http://nos.nl/artikel/349410-
friese-ziekenhuizen-willen-fusie.html; http://nos.nl/artikel/277789-fusie-kankercentra-adam-en-utrecht.html 
28

 Santeon www.santeon.nl 
29

 NOS http://nos.nl/artikel/330588-schippers-zorg-moet-meer-innoveren.html 
30

 http://www.olvg.nl/over_het_olvg/publicaties/jaarverslag; http://www.amc.nl/web/Het-
AMC/Organisatie/Kerngegevens/Archief-jaarverslagen.htm; 
http://www.flevoziekenhuis.nl/organisatie/jaarverslagen; 
http://www.slotervaartziekenhuis.nl/Meeroverhetziekenhuis/Feitenencijfers.aspx 
31

 http://www.kpmgplexus.nl/persbericht_samenwerking_blijft_prominent_op_ziekenhuisagenda-
0024000149110005.aspx 

http://www.patientuitkomsten.nl/wat-zijn-proms/
http://nos.nl/artikel/323855-fusie-ziekenhuizen-in-amsterdam.html
http://nos.nl/artikel/349410-friese-ziekenhuizen-willen-fusie.html
http://nos.nl/artikel/349410-friese-ziekenhuizen-willen-fusie.html
http://nos.nl/artikel/277789-fusie-kankercentra-adam-en-utrecht.html
http://nos.nl/artikel/330588-schippers-zorg-moet-meer-innoveren.html
http://www.olvg.nl/over_het_olvg/publicaties/jaarverslag
http://www.amc.nl/web/Het-AMC/Organisatie/Kerngegevens/Archief-jaarverslagen.htm
http://www.amc.nl/web/Het-AMC/Organisatie/Kerngegevens/Archief-jaarverslagen.htm
http://www.flevoziekenhuis.nl/organisatie/jaarverslagen
http://www.slotervaartziekenhuis.nl/Meeroverhetziekenhuis/Feitenencijfers.aspx
http://www.kpmgplexus.nl/persbericht_samenwerking_blijft_prominent_op_ziekenhuisagenda-0024000149110005.aspx
http://www.kpmgplexus.nl/persbericht_samenwerking_blijft_prominent_op_ziekenhuisagenda-0024000149110005.aspx
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2.3.3 Kernwaarden 

Bij de vermarkting en de verzakelijking van de zorg zijn drie kernwaarden te onderscheiden, namelijk: 

concurrentie,  prijs en kwaliteit. Zorginstellingen moeten zich aantrekkelijk optellen ten aanzien van 

de verzekeraar. Zij moeten zich onderscheiden van andere zorginstellingen om in het ‘vermarkte’ 

speelveld mee te kunnen doen. In het speelveld is te concurreren op basis van kwaliteit en prijs.  

Kortom, beschreven is de opkomst van de markt en de verzakelijking in de zorg/ziekenhuissector. Het 

marktkarakter met de focus op concurrentie. Concurrentie op basis van kwaliteit en prijs. En de 

verzakelijking voor de manier waarop de concurrentie positie bereikt moet worden en de manier van 

werken waar ziekenhuizen mee geconfronteerd worden. Om de gewenste efficiëntie, transparantie 

en effectiviteit te verwezenlijken is een sterke bedrijfsmatige manier van werken opgekomen die ook 

wel verzakelijking kan worden genoemd. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot drie nieuwe 

kernwaarden: kwaliteit, concurrentie en prijs. Er is nu aandacht besteed aan de geschiedenis, 

financiering, bedrijfsmatige instrumenten, maar, nog niet aan de mensen die zich in het hart  van de 

zorg bevinden: de zorgprofessionals, zij die de daadwerkelijke zorg leveren. Zodoende hier aandacht 

voor de ‘andere kant’ van de zorgsector: de zorgprofessionals en hoe hun kernwaarden strijdig zijn 

met de kernwaarden van de verzakelijking en de vermarkting.  

2.4 Zorgprofessionals 

2.4.1 Ideologie  

De voorgaande ontwikkelingen met de toenemende bedrijfsmatigheid in de zorgsector worden niet 

gestuurd vanuit door de artsen, de zorgprofessionals zelf.  Tegenover de drie kernwaarden die voort 

zijn gekomen uit de vermarkting en de verzakelijking, kwaliteit, concurrentie en prijs, zijn de 

kernwaarden van de zorgprofessionals te onderscheiden: patiënten, kwaliteit en autonomie 

(Noordegraaf et al., 2011).  

Algemeen wordt er wel gesproken van de professionele ideologie die bij de klassieke, ideaaltypische 

professies hoort. Onder die ideaaltypische professies zijn de geneeskunde, de advocatuur en het 

notariaat. Onder de ideologie vallen het hogere doel en een hoge mate van autonomie (Noordegraaf 

et al., 2011, p. 167, 185).  De professionele ideologie word hieronder uitgewerkt aan de hand van de 

drie kernwaarden patiënten, kwaliteit en autonomie.  

2.4.2 Patiënten 

Het gaat professionals (zo wordt veelal gezegd) om “ de behoefte van hun cliënt, niet om diens 

oppervlakkige preferenties en ook niet om hun eigen winstmarges of omzet… artsen willen hun 

patiënten genezen” (Noordegraaf et al., 2011, p. 170). Er zou dan ook niet worden gesproken over 
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concurrenten maar over collega’s en vakbroeders. Dit omdat zij allemaal voor het hogere doel, de 

ideologie werken (Noordegraaf et al., 2011, p. 170).  

De kernwaarde patiënt komt elke keer weer terug bij de zorgprofessional. Deze waarde is zo sterk 

aanwezig dan het bijna overbodig lijkt om hem te benoemen. De patiënt genezen kan worden gezien 

als het (over) duidelijke ‘hogere doel’, het bestaansrecht van de zorgprofessional.  

2.4.3 Kwaliteit  

Kwaliteit is een begrip dat niet eenduidig is. Voor de één kan kwaliteit een andere betekenis hebben 

dan voor de ander. Het begrip is subjectief : “..verschillende partijen in de sector zorg en welzijn 

hebben ieder hun eigen mening over wat goede kwaliteit is” (Hollands et al., 2003, p.7). Volgens de 

Kwaliteitskoepel Medisch Specialisten vormt de kwaliteit van de medisch-specialistische zorg het 

bestaansrecht van medisch-specialisten: 

 “Elke patiënt dient goede zorg te krijgen, afgestemd op de reële zorgbehoefte, verleend door die 

professional en in die setting die daar geschikt voor is. Het verbeteren en borgen van de kwaliteit van 

de medisch-specialistische zorg is de primaire verantwoordelijkheid van de medisch specialist” 32 . 

 Als deze kwaliteitsdefinitie naast de kwaliteitsdefinitie van managers wordt gelegd, wordt duidelijk 

dat deze twee definities van kwaliteit (mogelijk) strijdig zijn aan elkaar: “Managers belichamen de 

bezuinigingsgolf die ook als kwaliteitsverbetering wordt gepresenteerd. Professionals weten dat dit 

heel vaak ijdele hoop is. Natuurlijk kun je professionals afrekenen op bepaalde criteria en 

kwaliteitseisen stellen. Professionals zijn verstandige mensen en zullen alles op alles zetten om aan 

die kwaliteitseisen (targets, prestatie-indicatoren) te voldoen. Dat gaat echter (bijna) altijd ten koste 

van iets anders wat niet gemeten wordt. Het is bijvoorbeeld goed mogelijk om de zorg voor 

borstkanker patiënten te verbeteren, zodat patiënten op één dag de mammografie krijgen, een 

punctie, de uitslag van dit onderzoek en een eerste gesprek met hun arts over 

behandelingsmogelijkheden. Het is echter heel waarschijnlijk dat deze verbetering ten koste gaat van 

zorg voor patiënten met een andere aandoening” (overgenomen uit Noordegraaf et al., 2011, p. 

180). Enige nuance kan hier wel worden aangebracht, de zaken zijn niet geheel zwart wit.  

Wat uit deze alinea uit het Handboek voor Publiek Management (Noordegraaf et al., 2011) kan 

worden opgemaakt is dat de kwaliteit van zorg niet in zijn geheel te meten is. De gemeten kwaliteit 

                                                           
32

 Kwaliteitskoepel Medisch Specialisten is een samenwerkingsverband van de 29 medisch specialistische 
wetenschappelijke verenigingen en de Orde van Medisch Specialisten met als doel het bevorderen van de 
kwaliteit van de medisch-specialistische zorg in Nederland 

http://www.orde.nl/pijlers/kwaliteit/overig+kwaliteit/onderwerpen/kwaliteitskoepel.html 

 

http://www.orde.nl/pijlers/kwaliteit/overig+kwaliteit/onderwerpen/kwaliteitskoepel.html
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(de kwaliteit van de kernwaarde van de vermarkting en verzakelijking) krijgt vaak voorrang ten 

opzichte van datgene wat niet gemeten wordt. Dit gaat in tegen de kwaliteit als kernwaarde van de 

professional; de professional wil het beste voor de patiënt, daaronder vallen vanzelfsprekend 

gemeten kwaliteit en óók niet gemeten kwaliteit.  

De kernwaarde kwaliteit van de verzakelijking en de vermarkting heeft niet dezelfde inhoud als de 

kernwaarde kwaliteit van de zorgprofessional. Het streven naar kwaliteit van artsen kan daarbij in de 

knel komen met de kernwaarden kwaliteit, prijs en concurrentie die horen bij de vermarkting en 

verzakelijking. “Artsen willen hun patiënten genezen, niet zo veel mogelijk pillen, operaties en 

andere behandelingen slijten aan hun ‘consumenten’” (Noordegraaf et al., 2011, p.170).  

2.4.4 Autonomie  

Een andere kernwaarde is autonomie. Zorgprofessionals hadden altijd veel autonomie. De hoge mate 

van autonomie is een onderdeel van de professionele ideologie (Noordegraaf et al., 2011). Door de 

vermarkting en de verzakelijking is hun autonomie beetje bij beetje ingeperkt. “Eerder was de arts 

koning in het ziekenhuis. Een bepaalde mate van registratie, planning, coördinatie en controle is 

nuttig, zelfs noodzakelijk (denk hier bij aan de checklists die sterfgevallen en complicaties zichtbaar 

verminderen en tegenwoordig standaard worden gebruikt). Het probleem is dat managers en 

bestuurskundigen maar zelden nadenken over de grenzen daarvan..” (Noordegraaf et al., 2011, p. 

183).  

 “Omdat beroepsbeoefenaars altijd al doelmatigheidseisen hebben laten meewegen bij hun 

beroepsuitoefening, wordt de externe roep om kostenbeheersing door de professional ervaren als 

een diskwalificatie van de eigen taakopvatting. Zeker wanneer de roep om grotere doelmatigheid is 

vervat in het argwanende vertoog van de NPM- filosofie zal de professional weinig geneigd zijn om 

de doelmatigheidseis zwaarder te laten wegen in de afwegingen binnen de eigen beroepspraktijk” 

(WRR, 2004, p. 111). Deze alinea uit een WRR rapport geeft weer hoe de autonomie en eigen 

taakopvatting worden bedreigd door de doelmatigheidseisen uit de verzakelijking en vermarkting, 

hier NPM genoemd.   

De eerst zo normaal gevonden hoge mate van autonomie van de zorgprofessionals staat onder druk 

als gevolg van de verzakelijking en vermarkting in de sector.   

Kortom, de professionele kernwaarden patiënten, kwaliteit en autonomie zijn hier aan bod gekomen. 

Artsen willen de beste kwaliteit voor hun patiënt. Dit te bereiken onder werkomstandigheden met 

een hoge mate van autonomie. Dat de patiënt voor de arts centraal staat is duidelijk, hun 

bestaansrecht. De kwaliteit heeft voor artsen misschien een andere betekenis dan dat de kwaliteit 
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als kernwaarde heeft in de verzakelijking en vermarkting. De autonomie van de artsen die bij de 

professie hoort is onder druk komen te staan.  

2.5 Strijdige kernwaarden in het debat 

2.5.1 Inleiding 

De kernwaarden van de verzakelijking en vermarkting staan, zo lijkt het, tegenover die van de 

zorgprofessionals. Dat deze twee strijdig lijken te zijn komt naar voren in verscheidende debatten. 

Hier wordt het debat over het ‘verzet van de professionals’ tegen de NPM ontwikkelingen en de 

vermarkting en verzakelijking uiteengezet. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het debat in het 

politieke domein, het maatschappelijke domein en in de organisaties zelf.  

2.5.2 Politieke domein 

Verschillende politieke partijen mengen zich op verschillende manieren in dit debat. Vooral de linkse 

partijen SP en de PvdA spreken zich uit. Ten eerste de SP. Het gaat in de maatschappij volgens de SP 

te veel om geld. Hier is een vergelijking te maken met de kenmerken van NPM en de verzakelijking 

en de vermarkting omschreven eerder in dit hoofdstuk, waar volgens de SP te veel de nadruk op ligt. 

Specifieker voor de zorg is de SP duidelijk over de ontwikkelingen die te maken hebben met de 

vermarkting; volgens de SP moeten zaken als de DBC’s worden afgeschaft. De indicatie en controle- 

gekte, zoals dit verwoord staat op de website van de SP, moet worden beëindigd. Er wordt 

geschreven dat de bureaucratie een vorm is van georganiseerd wantrouwen naar de mensen die 

werken in de zorg. Hierdoor komen ze niet meer toe aan het werk dat ze eigenlijk zouden willen en 

moeten doen. De SP noemt dat de marktwering leidt tot concurrentie tussen instellingen in plaats 

van samenwerking33. Uit de standpunten die op de website te vinden zijn, blijkt al dat de SP zich 

tegen de ontwikkeling van vermarkting en verzakelijking opstelt. In de Tweede Kamerverkiezingen 

van september 2012 sprak de SP zich geregeld uit over hoe belangrijk het afschaffen van de 

marktwerking in de zorg voor de partij was34.  

Ook de PvdA had tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 als standpunt om de marktwerking in 

de zorg stoppen. Op de website van de PvdA na de verkiezingen staat hierover onder andere: “Niet 

het maken van winst, maar het bieden van de beste zorg moet het gemeenschappelijk doel zijn van 

zorgverzekeraars, ziekenhuizen en medisch personeel35.” Er is hier wederom een vergelijking te 

                                                           
33

 www.sp.nl  
34

 Website Telegraaf 
http://www.telegraaf.nl/overgeld/zorgverzekering/20783961/___Marktwerking_zorg_terugdraaien___.html; 
Boardroomzorg website, SP en PvdA willen af van de marktwerking in de zorg 
http://www.boardroomzorg.nl/Nieuws/marktwerking-in-de-zorg-is-breekpunt-voor-sp.html; nieuwswebsite 
nu.nl http://www.nu.nl/politiek/2866615/marktwerking-in-zorg-denkfout.html  
35

 http://www.pvda.nl/standpunten/zorg/gezondheidszorg?p=16   

http://www.sp.nl/
http://www.telegraaf.nl/overgeld/zorgverzekering/20783961/___Marktwerking_zorg_terugdraaien___.html
http://www.boardroomzorg.nl/Nieuws/marktwerking-in-de-zorg-is-breekpunt-voor-sp.html
http://www.nu.nl/politiek/2866615/marktwerking-in-zorg-denkfout.html
http://www.pvda.nl/standpunten/zorg/gezondheidszorg?p=16
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maken met de ontwikkelingen eerder in dit hoofdstuk omschreven waar de PvdA zich met deze uiting 

tegen uitspreekt.  

De Wiardi Beckman Stichting geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan de PvdA en heeft in 2013 

een geluid laten horen in de vorm van het manifest ‘Van Waarde’36. De PvdA heeft dit manifest 

omarmt37. In dit manifest is een tegengeluid terug te vinden dat kan worden gelinkt aan de 

ontwikkelingen van vermarkting en verzakelijking zoals deze ook in dit onderzoek aan bod komen. 

Voorbeelden gaan over vervreemding tussen de werkvloer en het management, over reorganisaties 

en resultaatgericht werken38. PvdA voorzitter Hans Spekman sprak ook van ‘we moeten af van het 

blindvaren op efficiency’39. 

2.5.3 Maatschappelijke domein 

Ook in het maatschappelijke domein leeft het debat. Hier worden enkele voorbeelden uitgewerkt.  

Beroepseer  

De stichting Beroepseer is een stichting die zich inzet voor de erkenning van de deskundigheid op de 

werkvloer, veelal in (semi-) publieke sectoren. Reorganisaties, schaalvergrotingen en regels worden 

onder andere als de boosdoeners gezien. Het heeft geleid tot demotivatie. Er wordt door de stichting 

beroepseer een tegengeluid gegeven aan de “harde tucht van de markt”. Er wordt gesproken van 

een “culturele kaalslag”. De stichting Beroepseer schrijft op haar website dat het de hoogste tijd is 

voor een “renaissance van beroepseer en beroepstrots”. Om dit te kunnen bereiken moeten 

managers hun rol veranderen naar dienstbare leiders. Er wordt negatief gesproken over: het afmeten 

van de kwaliteit van arbeid aan doelmatigheid, reorganisaties, vermenigvuldigen van regels, 

procedures en formulieren die ten koste gaan van tijd die kan worden besteed aan het echte werk, 

de uitdijing van de lagen van duurbetaalde managers. Filosoof Ad Verbrugge verbonden aan de Vrije 

Universiteit en de stichting Beroepseer schreef ooit in dit kader in het NRC:  

“Juist in die sectoren waar de veelgeprezen tucht van de markt niet werkt en niet kan werken, zoals in 

de zorg en het onderwijs, kan het bureaucratische managerdom groteske vormen aannemen. (..). 

Uiteindelijk is dit een morele misdaad die de wereld van zijn bezieling berooft en de verhouding 

tussen mensen bederft”40. 

                                                           
36

 Wiardi Bechman Stichting www.wbs.nl; http://www.wbs.nl/platform/activiteiten/1804.  
37

 Ledenblad Rood, april 2013; www.pvda.nl 
http://www.pvda.nl/berichten/2013/02/PvdA+presenteert+resolutie+Over+wat+van+Waarde+is  
38

 http://www.wbs.nl/platform/activiteiten/1804/3644  
39

 Ledenblad Rood, april 2013; www.pvda.nl, p. 10. 
40

 http://vorige.nrc.nl/geslotendossiers/procesdenken/bverbruggeb_procesdenken_beroof/article1866398.ece 

http://www.wbs.nl/
http://www.wbs.nl/platform/activiteiten/1804
http://www.pvda.nl/
http://www.pvda.nl/berichten/2013/02/PvdA+presenteert+resolutie+Over+wat+van+Waarde+is
http://www.wbs.nl/platform/activiteiten/1804/3644
http://www.pvda.nl/
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De stichting beroepseer wil streven naar “zoveel mogelijk ‘gelijkgeschakelde werknemers’, 

wederzijds respect en vertrouwen”41. Voortrekkers van de stichting komen veelal uit de verschillende 

sectoren; politie, zorg, onderwijs. Daarnaast zijn er vele prominenten die zich hebben verbonden aan 

de stichting.  

Zorg  

Specifieker voor de zorg zijn vergelijkbare initiatieven te vinden. Op de website 

www.zorggeenmarkt.nl, waarbij de naam al voor zich spreekt, gaat het er om samen een vuist te 

kunnen maken tegen de marktwerking in de zorg. Er wordt op de website geschreven “Heeft u er ook 

schoon genoeg van dat de zorg wordt overgenomen door ondernemers met snelle pakken die meer 

oog hebben voor de cijfers dan voor de mens? Bent u moe van het steeds invullen van zinloze 

formulieren die vooral tot doel hebben de zorg een product te maken dat op de markt verhandeld 

wordt?”.  Op deze website hebben velen bestuurders, artsen, professionals, hoogleraren en anderen 

hun handtekening gezet tegen de verdere vermarkting van de zorg42. 

Dat vele artsen geen voorstander lijken te zijn van de marktwerking wordt benadrukt in de uitslag 

van een enquête afgenomen en gepubliceerd door medisch contact: driekwart van de 

ondervraagden (KNMG-leden) liet weten de marktwerking in de zorg te willen afschaffen43. Verder 

worden er op verschillende websites voor en door artsen blogs geschreven betreffende dit 

onderwerp (waar, net zoals in de enquête overwegend negatief wordt gesproken over vermarkting 

en verzakelijking)44. In Arts & Auto, een blad van de VvAA voor zorgprofessionals wordt regelmatig 

aandacht besteed aan dit debat45.   

                                                           
41 Stichting beroepseer, www.beroepseer.nl; http://beroepseer.nl/nl/over-ons/missie 

42
 www.zorggeenmarkt.nl  

43
 http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/120104/driekwart-artsen-wil-marktwerking-

afschaffen.htm  
44 Een greep uit de platformen waar de debatten over vermarkting en verzakelijking in de zorg gevoerd 

worden: zorgvisie http://www.zorgvisie.nl/Financien/13733/DOT-lost-niets-op.htm; medisch contact 

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/archief-6/tijdschriftartikel/97437/het-vreemde-

huwelijk-tussen-zorg-en-markt.htm; artsennet http://www.artsennet.nl/Nieuws/Op-

tv/Uitzending/118544/Ziekenhuizen-Marktwerking-leidt-tot-verspilling.htm 

45
 In de Arts & Auto van april 2013 staat bijv. een uitvergrote quote op pagina 6: “Behandelingen mogen 

uitsluitend worden gestuurd door medische inzichten en dus niet door financiële prikkels vanuit een 
zorgverzekeraar” (uit het Nederlands Tandartsenblad). Verder heeft het blad een rubriek genaamd als ik 
minister was waarin vermarkting en verzakelijking worden besproken. 

http://www.zorggeenmarkt.nl/
http://www.beroepseer.nl/
http://beroepseer.nl/nl/over-ons/missie
http://www.zorggeenmarkt.nl/
http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/120104/driekwart-artsen-wil-marktwerking-afschaffen.htm
http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/120104/driekwart-artsen-wil-marktwerking-afschaffen.htm
http://www.zorgvisie.nl/Financien/13733/DOT-lost-niets-op.htm
http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/archief-6/tijdschriftartikel/97437/het-vreemde-huwelijk-tussen-zorg-en-markt.htm
http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/archief-6/tijdschriftartikel/97437/het-vreemde-huwelijk-tussen-zorg-en-markt.htm
http://www.artsennet.nl/Nieuws/Op-tv/Uitzending/118544/Ziekenhuizen-Marktwerking-leidt-tot-verspilling.htm
http://www.artsennet.nl/Nieuws/Op-tv/Uitzending/118544/Ziekenhuizen-Marktwerking-leidt-tot-verspilling.htm
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2.5.4 In ziekenhuizen 

Het debat dat naar voren komt in de politiek, de maatschappij, de media, werkt door in de 

ziekenhuizen. In ziekenhuizen komen de botsende sets van kernwaarden bijeen; de set van de 

vermarkting en de verzakelijking en de set van de professional.   

“Het is hier geen stroopwafelfabriek46” 

Dit is een quote van een arts werkzaam in een ziekenhuis. Er wordt verwezen naar de verzakelijking 

die gaande is in de ziekenhuizen. De arts vertelt dat hun werk wordt ingekaderd en in lijstjes en 

procedures wordt versimpeld, alsof het ziekenhuis een stroopwafelfabriek zou zijn. Aan de andere 

kant is het management van de ziekenhuizen. Het management dat ervoor zorgt het ziekenhuis 

steeds meer op een stroopwafelfabriek gaat lijken. Ook omdat dat de manier is de financiën rond te 

krijgen. De financiering gaat via prestaties en resultaten. En zoals eerder in dit hoofdstuk is 

besproken zijn concurrentie, prijs en kwaliteit de belangrijkste pijlers voor het management. De 

kwaliteit zoals de zorgprofessionals deze omschrijven staat niet één op één met de beloning in 

verbinding. De vergoeding loopt via verrichtingen, niet via de uiteindelijke kwaliteit. “Tegenover 

praten staat geen vergoeding”43. 

In de besproken domeinen, het politieke, het maatschappelijke en in de ziekenhuizen komt een 

zekere spanning aan de orde tussen het professionele en het management. De lijn die hierin naar 

voren komt is te linken aan de lijn zoals deze beschreven is in dit hoofdstuk; de vermarkting en 

verzakelijking aan de ene kant en de professional aan de andere kan.  

2.6 Samenvatting locus; context  
De zorgsector is een complexe sector waar vele ontwikkelingen tegelijkertijd spelen. Binnen die 

variëteit is toch één ontwikkeling te onderscheiden die te maken heeft met de focus op kwaliteit, 

concurrentie en prijs. Tegen die ontwikkeling is sprake van verzet en debat. 

Beschreven is de opkomst van de markt en de verzakelijking in de zorg/ziekenhuissector. Beschreven 

zijn het marktkarakter met de focus op concurrentie en concurrentie op basis van kwaliteit en prijs. 

En de verzakelijking voor de manier waarop de concurrentie positie bereikt moet worden en de 

manier van werken waar ziekenhuizen mee geconfronteerd worden. Om de gewenste efficiëntie, 

transparantie en effectiviteit te verwezenlijken is een sterke bedrijfsmatige manier van werken 

opgekomen die ook wel verzakelijking kan worden genoemd. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot 

drie nieuwe kernwaarden: kwaliteit, concurrentie en prijs 

                                                           
46

 Medisch Specialist Carina Hilders, NRC Next 3 oktober 2012, p. 10. 
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De professionele kernwaarden patiënten, kwaliteit en autonomie zijn ook aan bod gekomen. Artsen 

willen de beste kwaliteit voor hun patiënt. Dit te bereiken onder werkomstandigheden met een hoge 

mate van autonomie. Dat de patiënt voor de arts centraal staat is duidelijk, hun bestaansrecht. De 

kwaliteit heeft voor artsen misschien een andere betekenis dan dat de kwaliteit als kernwaarde heeft 

in de verzakelijking en vermarkting. De autonomie van de artsen die bij de professie hoort is onder 

druk komen te staan. De kernwaarden van de vermarkting en verzakelijking lijken strijdig te zijn aan 

de kernwaarden van de professionals.  

Die strijdigheid is aan bod gekomen in de besproken domeinen waarin het debat hierover gevoerd 

wordt. In de besproken domeinen, het politieke, het maatschappelijke en in de ziekenhuizen komt 

een zekere spanning aan de orde tussen het professionele en het management.  
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Hoofdstuk 3 Theoretisch kader 

Een theoretische benadering op professionals in professionele publieke 

dienstverlening 

3.1 Inleiding 

Na het besprekenvan de context in het vorige hoofdstuk volgt hier de focus: het theoretisch kader 

van het onderzoek. Hierin worden de hoofdconcepten uit het onderzoek theoretisch uiteengezet. 

Waar in hoofdstuk twee aandacht was voor de ontwikkelingen in de samenleving, wordt in dit 

hoofdstuk aandacht besteed aan hoe deze ontwikkelingen in de theorie naar voren komen. Er wordt 

beschreven wat publieke dienstverlening is, wat economisering inhoudt en wat professionaliteit is. 

Dan wordt er verder ingegaan op hoe die economisering van invloed kan zijn op professionals.  

De economisering en de marktprikkels vragen om ‘beter organiseren’. Maar deze ontwikkeling zorgt 

er mogelijk voor dat de professional zich ingeklemd voelt. Aan de hand van de logica’s van de markt, 

de vraag en de professional wordt dit geduid. Vervolgens worden scenario’s uitgewerkt over hoe de 

logica’s elkaar kunnen ontmoeten en welke scenario’s mogelijk te verwachten zijn in welke context.  

3.1.1 Wat is publieke dienstverlening?  

‘Zonder cliënt geen dienst’  

Diensten gedefinieerd 

Diensten onderscheiden zich van goederen. Beide kunnen ze gezien worden als output of producten, 

maar diensten zijn niet letterlijk, niet tastbaar, kunnen niet worden vervoerd. Diensten komen tot 

stand in relatie tot de klant of cliënt (Noordegraaf, Geuijen & Meijer, 2011, p. 369). Naast dit 

relationele niveau is ook het  organisationele niveau van belang, omdat de organisatie (in de meeste 

gevallen) voorwaardenscheppend is (WRR, 2004). 

Publieke dienstverlening 

Het type organisatie waarbinnen dit onderzoek heeft plaatsgevonden, een ziekenhuis, is een 

combinatie van een massadienstverleningsorganisatie en een professionele 

dienstverleningsorganisatie en is onderdeel van de zorgsector.  

De zorgsector valt onder de publieke dienstverlening. Er moet hier duidelijk worden gemaakt dat de 

publieke dienstverlening onderverdeeld kan worden in overheidsdiensten, publieke diensten en 

maatschappelijke diensten (zie figuur 3.1). In hoofdstuk twee is dit onderscheid ook al kort 
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benadrukt. De zorgsector levert maatschappelijke diensten in het publieke domein. 

 

Figuur 3.1 Dienstverlening. De gekleurde vormen van dienstverlening geven aan waar de zorgsector 

zich bevindt.  

 “Publieke dienstverlening houdt het leveren van diensten van publiek belang aan burgers in. 

Het betreft diensten die niet vanzelf door de markt of de samenleving geleverd worden en 

waarvan de gemeenschap vindt dat de overheid erin moet voorzien. Het kan gaan om 

bijvoorbeeld onderwijs, zorg, veiligheid, vervoer, energie en water. Aan publieke diensten 

worden andere eisen gesteld dan aan diensten en producten die door de markt geleverd 

worden. Lodewijk Asscher zei het al: ‘Een onderwijsinstelling run je niet als een 

koekjesfabriek’. Publieke dienstverlening is geen product” (Koppenjan, 2012).  

De overheid verzorgt over het algemeen datgene dat niet geschikt is voor de markt en / of datgene 

dat ‘faalt’ op de markt; het loont niet om een land te verdedigen of om een dijk aan te leggen, 

iedereen maakt er gebruik van, maar niemand betaalt specifiek voor de dienst of het product.  Er zijn 

verschillende producten of diensten waar de overheid de verantwoordelijkheid voor neemt. 

Als eerste zijn er de collectieve en de semi collectieve overheidsproducten of –diensten. Daarbij gaat 

het over de onmogelijkheid van het uitsluiten van individuen (een goed functionerende dijk kan 

overstromingen voorkomen, niet enkel voor de mensen die betaald hebben, maar voor iedereen).  

Dan heb je de zogenaamde merit goods. Dit zijn door de overheid geproduceerde  producten of 

diensten die belangrijk en essentieel zijn voor de samenleving, maar te duur en/of ontoegankelijk 

indien deze door de markt werden geproduceerd. Merit goods worden vaak geproduceerd door semi 

zelfstandige organisaties die zich wel aan allerlei eisen van de overheid moeten houden en voor hun 

financiering (grotendeels) afhankelijk zijn van de overheid, bijvoorbeeld onderwijs- en 

Dienstverlening

Dienstverlening

Zakelijke dienstverlening Publieke dienstverlening

Overheid Publiek Maatschappelijk

Zorg
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zorginstellingen.  

Tot slot neemt de overheid verantwoordelijkheid bij producten of diensten, die veel externe effecten 

hebben die niet makkelijk zijn af te wentelen in de prijs  (Bovens et al., 2007; Noordegraaf, 2004).  

Kenmerken van publieke dienstverlening 

Diensten die binnen het publieke domein vallen, hebben een aantal kenmerken. Om te beginnen 

hebben veel taken van de overheid een bepaalde morele, ethische lading; de taak van de overheid is 

om publieke meerwaarde te creëren. Hierbij zijn de verschillende waarden veelal tegenstrijdig, 

waardoor er altijd een afweging, ook wel trade off, gemaakt moet worden tussen de verschillende 

publieke waarden (Moore, 2000; Stoker, 2006). Dit in tegenstelling tot de taak van bijvoorbeeld een 

in de markt functionerende papierfabriek. Die heeft het verzorgen van financiële meerwaarde, veelal 

ten gunste van de aandeelhouders, als taak (Moore, 2000).  

Ook is er, of zou er bij publieke diensten veel aandacht zijn voor hoe het resultaat tot stand komt, 

niet alleen effectiviteit en efficiency, maar ook legitimiteit, legaliteit en transparantie zijn daarbij van 

belang (Koppenjan, 2012). Deze ‘zachte’ publieke waarden kunnen onderdrukt worden door 

eenzijdige benadrukking van kosten en efficiency (De Blok & Pool, 2010).  

Een ander belangrijk kenmerk is het ‘hoger doel’, wat ook wel in publieke meerwaarde kan worden 

gevat (Moore, 2000; Stooker, 2006). De politie werkt bijvoorbeeld voor de algemene veiligheid van 

het land, de dokters niet alleen voor het individu, maar ook voor de volksgezondheid en de leraren 

voor de opleiding van de samenleving.  

Typerend voor deze doelen kan het gebrek aan een één-op-één relatie van oorzaak en gevolg zijn 

met individuele verantwoordelijkheid; publieke diensten kunnen zodoende tot stand komen door 

middel van co-creatie. (Publieke) Dienstverlening is daarmee relationeel en afhankelijk (De Bruijn, 

2007). Bijvoorbeeld, een dokter alleen kan niet de verantwoordelijkheid nemen voor de hele 

volksgezondheid, zelfs niet voor de gezondheid van één persoon. De luchtkwaliteit, de opvoeding en 

de leefstijl zijn zomaar drie factoren die de dokter niet of nauwelijks kan beïnvloeden, maar die wel 

van invloed zijn op de (volks)gezondheid. Afgezien van de onmogelijkheid of de complexiteit van het 

geven van de ‘eer’ van het behaalde doel aan één partij, is het ook in het geval dat het fout gaat, zeer 

moeilijk om een verantwoordelijke aan te wijzen. Bij wie ligt de fout als een probleemjongere een 

misdaad begaat? Bij de begeleider van jeugdzorg? Bij de psycholoog waar hij of zij bij liep? Bij de 

ouders? Of bij de arts die hem of haar de medicijnen voorschreef? Dit kan aan de complexiteit van 
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verschillende taken van de overheid bijdragen. 

De afhankelijkheid en de meervoudigheid van kwaliteit zorgen er mede voor dat de kwaliteit niet 

zomaar is vast te stellen en niet gemakkelijk te meten is in simpele prestatie indicatoren (De Bruijn, 

2007). Volgens Goossens (in Koppenjan, 2012, p. 13) hebben “gebruikers van de publieke diensten 

verschillende en specifieke behoeften die niet samenvallen in de schaal of in de vorm van een dienst 

die wordt aangeboden. Daarom moeten hulpverleners in individuele gevallen kunnen improviseren 

en hebben zij ruimte nodig om het aanbod op de specifieke hulpvraag af te stemmen. Dit vraagt om 

bijzondere toewijding.” Het gaat hier om de autonomie die voor professionals belangrijk is. 

Tot slot 

Publieke dienstverlening betreft vele soorten diensten en daarom gaat het in paragraaf 3.3  

specifieker verder over de professionele publieke dienstverlener. Vooral bij de merit goods, zoals 

bijvoorbeeld cultuur, onderwijs en zorg zien we deze vorm van publieke dienstverlening terug. Het 

gaat dan niet om mensen die een enigszins simpele, makkelijke meetbare en routinematige dienst 

leveren, maar om mensen die in verschillende situaties een inschatting moeten maken en moeten 

improviseren waarbij ook specifieke kennis vereist is. Bij professionele publieke dienstverlening is de 

dienstverlener een professional. Nu wordt in paragraaf 3.2 eerst uitgelegd in welke ontwikkeling de 

publieke dienstverlening zich bevindt. 

3.2  Economisering van publieke dienstverlening 

De ontwikkelingen beschreven in het voorgaande hoofdstuk vallen theoretisch onder de noemer 

economisering.  

3.2.1 “Hollands Next Top Boekhouder47”? 

Economisering kan worden gedefinieerd als “de opmars van het economische vertoog, een opmars 

die ten koste is gegaan van andere vertogen. Het economische vertoog zou zo dominant zijn 

geworden in tal van situaties dat we er moeilijk nog omheen kunnen; we zijn gedwongen de taal van 

dit vertoog te spreken”  (Grit, 2000, p.23). In zijn proefschrift stelt Kor Grit  (2000) dat in de jaren 

tachtig en negentig in (bijna) de gehele samenleving sprake was van economisering; binnen 

bijvoorbeeld gemeenten en universiteiten, maar ook binnen andere organisaties en in publieke 

debatten (Grit, 2000, p. 155). Economisering leidde tot een andere politiek; “De burger als klant, 

managers als nieuwe spreekbuizen van de burger, de stad als verkoopproduct en meer inspelen op de 

wensen van het bedrijfsleven” (Grit, 2000, p. 88). Het gaat steeds meer over het geld en niet over de 

inhoud. 

                                                           
47

 Cabaretier Pieter Derks in De Wereld Draait Door, vrijdag 2 november 2012 
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De economisering kan ook wel vermarkting worden genoemd. De Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid (WRR, 2004) spreekt dan ook van verstatelijking na de Tweede Wereldoorlog en 

vermarkting vanaf de jaren ’80.  

Ook in de zorg is economisering een feit. Economisering versterkt het publieke 

doelmatigheidsvereiste, de borging van kwaliteit en vergroting van het volume van zorgverlening 

(Putters & Van Hout, 2004). Het leidt ertoe dat instellingen onderling meer vergelijkbaar moeten zijn 

(zoals in het vorige hoofdstuk beschreven met o.a. de benchmarks). Het vergelijken moet dan ook 

transparant zijn. Daarmee wordt doelmatigheid, bedrijfsmatigheid, markt- en klantgericht denken 

steeds belangrijker in de organisatie en uitvoering van de zorg. De verzakelijking en vermarkting die 

bijvoorbeeld naar voren komen in zorg als een product en in de de patiënt als klant maken duidelijk 

dat de logica van de markt dominanter is geworden (Putters & van Hout, 2004). 

De bewijslast of zorgmarkten goed werken, wordt veelal gedefinieerd in financiële uitkomstmaten, 

met de aanname dat goed functionerende markten en kostenbeheersing een positieve relatie 

hebben tot kwaliteit (Zuiderent-Jerak et al., 2010, p.222). Om mee te kunnen gaan in de 

economisering laten ziekenhuisbestuurders financiële afwegingen sterk meespelen in de zorg die 

aangeboden wordt. Zo wist een ziekenhuismanager te melden dat het een ‘beloftevolle strategie’ is 

om verlieslatende diensten niet meer binnen te laten. Bestaan ze al binnen ziekenhuizen, dan 

worden ze veelal afgebouwd (Zuiderent-Jerak et al., 2010, p. 225). 

In het publieke domein gaat het steeds meer over geld. Economisering is de theoretische 

ontwikkeling die in hoofdstuk 2 beschreven is als de vermarkting en de verzakelijking, met de 

opkomst van het bedrijfsmatige management.  

De professionals hebben er mee te maken. Eerst wordt uitgelegd wat professionaliteit is (3.3) en 

vervolgens wordt er verteld hoe de professionals met de economisering te maken hebben (3.4). 

3.3 Professionaliteit 
Deze paragraaf gaat over professionals in het algemeen en zorgprofessionals specifiek. 

Professionalisme gaat over: “het toepassen van algemene, wetenschappelijke kennis in specifieke 

zaken op stringente en zodoende geroutineerde of geïnstitutionaliseerde manieren” (Abott; Elliott; 

Freidson uit Noordegraaf, 2007, p. 765).   

Afbakening professionaliteit 

In de academische literatuur blijkt ‘de professional’ een  geliefd concept (o.a. Abbott, 1988; Brint, 

1994; Evetts, 2003; Freidson, 1986; Nonaka, 1991; Noordegraaf, 2004; Noordegraaf & Steijn, 2007; 
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Weggeman, 2007; Wilensky, 1964). Met het populair worden van de term professional verschuiven 

ook de grenzen van ‘ de professional’. Wilensky schreef in 1964 al een artikel met de vraag of 

‘iedereen’ van de kapster tot aan de styliste ‘professionaliseert’. Er kan onderscheid worden gemaakt 

tussen klassieke professionals, die de titel volgens de ‘oude’ theorie mogen dragen en ‘nieuwere 

professionals’ (Wilensky, 1964; Evvets, 2003; Noordegraaf, 2007).  

De zorgprofessional (de arts) is een van de weinige professionals die de titel professional al lange tijd 

mag dragen en zodoende een ‘klassieke’ professional is. Andere voorbeelden zijn rechters en 

notarissen. Artsen voldoen al meer dan tweehonderd jaar aan de vijf eisen die Wilensky stelt aan de 

professional (Wilensky, 1964). De vijf cruciale elementen voor de professional zijn volgens Wilensky: 

(1) het werk fulltime uitvoeren; (2) het oprichten van een training-school, waar vroeg of laat ook 

universiteiten bij betrokken zijn. Hierbij is dan ook een stabiele ontwikkeling aanwezig in de termen 

van de opleiding, de academische titels en onderzoeksprogramma’s t.a.v. het uitbreiden van kennis; 

(3) het vormen van een professionele vereniging; (4) politieke actie voor het afbakenen van 

jurisdictie; en tot slot (5) het hebben van een formele ethische code voor de gehele beroepsgroep 

(Wilensky, 1964). Ook Freidson (1986) hecht veel belang aan de kennis die wordt onderwezen en 

geformaliseerd aan een universiteit en de professionele verenigingen die een structuur creëren in 

een professionalisme.  

Eisen die aan de professional gesteld worden, kunnen worden gesplitst in content en control: 

Content gaat om het feit dat professionals dingen moeten weten en doen om een professional te 

kunnen zijn. De control gaat om het deel uitmaken van professionele verenigingen en de erkenning 

van het zijn van professional (Noordegraaf, 2007, p. 766). De mate van control en content zijn elkaar 

versterkend. Dit zorgt ervoor dat (klassieke) professionals zich onderscheiden van niet-professionals.  

 

Autonomie van professionals 

 

Professionals moeten in complexe, wisselende situaties kunnen inschatten welke handelswijze zij het 

beste kunnen toepassen. De uitzondering vormt vaak de regel. De controle die professionals hebben 

over en in hun werk verwijst terug naar dat autonomie een belangrijke waarde is voor professionals 

(zoals ook beschreven is in hoofdstuk 2, zie bijv. Wilensky, 1964; Freidson, 2001; WRR, 2004; 

Witman, 2007; Noordegraaf et al., 2011). Ook Freidson benadrukt hoe belangrijk dit wordt geacht  

onder professionals zelf: “Each specialization controls the work for which it is competent, negotiates 

its boundaries with other specializations, and by that method determines how the entire division of 

laboris organized and coordinated. This occupationally controlled division of labor is an essential part 
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of professionalism” (Freidson, 2001, p.55).  

 

Ideologie binnen professionaliteit 

Professionaliteit kan ook wel worden verbonden aan een waardesysteem of ideologie (Evetts, 2003). 

Professionals acteren idealiter volgens de gedeelde ´service ethic’ (Wilensky uit Noordegraaf, 2007, 

p. 766; Pratchett & Wingfield uit Ackroyd et al., 2007). Er wordt ook wel gezegd dat klassieke 

professionals niet loyaal zouden zijn aan hun organisatie, maar aan hun professie. Dit zeggende komt 

het doel van de professie hoger te staan dan het doel van de organisatie. Er was ‘vroeger’ een 

permanente beschikbaarheid van de klassieke professionals. Deze beschikbaarheid heeft 

plaatsgemaakt voor meer zakelijke arbeidsverhoudingen (WRR, 2004). De motivatie van de 

professional in het publieke domein wordt niet zelden gezocht bij het intrinsieke verlangen om de 

publieke zaak te dienen (Weggeman 2007), als waren zij ridders die wij allen kunnen vertrouwen 

zonder enige regulering (Le Grand, 2010).  De professional wil dus bijdragen aan de publieke 

meerwaarde, eerder benoemd in 3.1. 

Wat levert de professional? 

In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten producten of diensten, 

waarbij grofweg een verschil wordt gemaakt tussen simpele en complexe producten (bijvoorbeeld 

crisp (simpel)  & fuzzy (complex) in Lerner & Wanat, 1983; De Bruijn, 2007). Hier wordt het 

onderscheid van Hans de Bruijn (2007) aangehouden. Dit houdt in dat er verschil is in type 1 

(simpele) en type 2 (complexe) producten. De (zorg-) professional levert zoals de meeste producten 

in de publieke sector zogenaamde ‘ type 2’ producten (De Bruijn, 2007). Dit zijn producten waarbij: 

het primaire proces expertise en tacit knowlegde (stilzwijgende kennis, verkregen door ervaring) 

vereist, de professionele expertise en vaardigheden uniek zijn, de professionals flexibel zijn en 

gericht op leren, er sprake is van trade offs tussen verschillende waarden (er moeten keuzes worden 

gemaakt tussen meerdere publieke waarden), het product in relatie met anderen tot stand komt; 

coproductie en er sprake is van een dynamisch primair proces (De Bruijn, 2001). Volgens De Bruijn 

kan het problematisch worden wanneer dit type producten aan prestatiemeting  onderhevig worden 

(2001).  

Samengevat 

Professioneel handelen heeft dus aantal bijzondere kenmerken: het gaat om ‘type 2’, ook wel 

complexe diensten, waarbij (stilzwijgende) kennis en expertise in het primaire proces van belang zijn. 
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Professioneel handelen komt (idealiter) vanuit een intrinsiek verlangen om de publieke zaak te 

dienen. Er wordt ook wel een ideologie of een waardensysteem aan verbonden. Essentieel voor 

professionals is een hoge mate van controle over de inhoud van het werk. Veelal komt dit naar voren 

in professionele verenigingen, verbondenheid aan universiteit, zekerheden in de wet en ook ethische 

codes voor de beroepsgroep. Hierna wordt bekeken hoe de publieke professionals te maken krijgen 

met de economisering van de publieke sector. 

3.4 Ingeklemde professionals 

In de professionele dienstverlening is de professional ‘eigenaar’ van het primaire proces, maar ligt de 

besturing bij anderen. “Dit leidt tot een continue spanning tussen eisen van de organisatie en de 

autonomie van de professional” (WRR, 2004, p.136). De professional is vooral gericht op het beroep 

en heeft de neiging zich aan de werking van de organisatie te onttrekken, terwijl het functioneren 

van de organisatie in hoge mate afhankelijk is van professionals (Weggeman; Oorschot et al.; 

Noordegraaf uit WRR, 2004, p.151). 

De ontwikkelingen van NPM, die veelal in de literatuur naar voren komen, hebben veel publieke 

organisaties gebracht in een stadium van steeds beter, steeds efficiënter en steeds effectiever 

organiseren. Dit leidde onder andere tot de inkadering van professionele diensten om zo de 

transparantie, efficiëntie en effectiviteit te vergroten (Hood, 1991; Noordegraaf, 2004; Noordegraaf 

et al., 2011).  

De professionele publieke diensten zijn zoals net beschreven complexe producten of diensten. Deze 

zijn vanwege de professionele expertise en de zwijgende kennis niet in te kaderen en in een model te 

vatten (De Bruijn, 2007). Worden de professionele publieke diensten wel ingekaderd, in een vorm 

van bijvoorbeeld prestatiemeting, dan treden zogenaamde perverse effecten op. De Bruijn (2007) 

beschrijft de perverse effecten, onbedoelde effecten die optreden bij het inkaderen van een 

professionele publieke dienst in prestatiemeting: 

- Prestatiemeting is een prikkel tot strategisch gedrag; professionals waarvan de prestaties op 

kwantitatieve, eenvoudige wijze worden gemeten zijn geneigd om trucjes toe te passen om 

de prestatiemeting strategisch aan te passen. 

- Prestatiemeting ontneemt het zicht op de daadwerkelijke prestaties, waardoor de 

professionele attitude verdreven wordt. Dit leidt veelal tot kopieergedrag in plaats van leren. 

Er ontstaat een cijfermatige focus en er verdwijnt een tolerantie voor ambiguïteit. 

In de situatie zoals deze nu is, is er dus sprake van professionals die toch worden ingekaderd, onder 
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andere via prestatiemeting. Andere vormen zijn protocollen, zorgpaden, standaardisatie en 

prestatiefinanciering, zoals benoemd in hoofdstuk 2. Dit kan onbedoelde negatieve effecten hebben 

(De Bruijn, 2007; LeGrand, 2010).  

Volgens Van der Grinten en Vos (in WRR, 2004, p. 133) is er bij de juridisering van de 

hulpverleningsrelatie, die gedreven wordt vanuit kwaliteitsbewaking en – toetsing van medisch 

handelen, een gevaar aanwezig. Er kan worden voorbijgegaan aan het feit dat de relatie tussen 

patiënt en hulpverlener niet alleen een contractuele verhouding is, maar ook een 

vertrouwensrelatie. Voor leken toetsbare elementen in de relatie kunnen zo de minder tastbare 

(maar zeker zo belangrijke) elementen naar de achtergrond schuiven (WRR, 2004, p.133).   

Verder krijgt de professional door de NPM ontwikkelingen een andere rol. Deze verandering krijgt in 

de literatuur veel aandacht. Er wordt gesproken van de ruimte die de professionals ontnomen wordt 

om op basis van hun professionaliteit in concrete gevallen de dienstverlening op de behoefte van de 

cliënt af te stemmen. Dit terwijl in de publieke (professionele) dienstverlening het juist noodzakelijk 

wordt geacht dat hulpverleners of professionals in individuele gevallen kunnen improviseren en daar 

dan ook de ruimte voor moeten krijgen om aan de specifieke hulpvraag te kunnen voldoen 

(Goossens in Koppenjan 2012, p.13). Die autonomie  van de professionals staat onder druk (Evetts, 

2003). 

Door de inklemming van de professional in zijn rol in een ‘beter presterende’ organisatie is het 

bijvoorbeeld ook mogelijk dat de professional vervreemd raakt van het werk (Tummers, 2011; Berg 

2004). De Bruijn (2007) spreekt ook wel van verminderde effectiviteit. 

Samengevat 

In de literatuur komt op verschillende manieren negatief aan bod hoe de professionals ingeklemd 

kunnen worden. Voornamelijk de inkadering van het werk van de professionals leidt ertoe dat er 

wrijving ontstaat die bijvoorbeeld kan leiden tot perverse effecten en vervreemding (De Bruijn, 2007; 

Tummers, 2011). Ook maken de ontwikkelingen rondom de economisering het problematischer om 

het sterke klassieke professionalisme vast te houden (Noordegraaf, 2007). De spanning wordt verder 

beschreven aan de hand van drie invalshoeken, ook wel logica’s genoemd. 

3.5 Logica’s 

Logica’s kunnen worden gezien als invalshoeken, een manier van kijken, om een helder beeld te 

schetsen. Er worden in deze paragraaf drie manieren van kijken op de ontwikkelingen in de publieke 
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dienstverlening  beschreven.  

Logica’s worden vaker gebruikt in de literatuur (o.a. Freidson, 2001; WRR, 2004; Tonkens 2003). De 

basis van dit hoofdstuk ligt bij Freidson (2001,). ‘Normaal gesproken’ heeft men het over de logica 

van het management en de logica van de vraag. Freidson (2001)  voegde hier een op zichzelf staande 

derde logica aan toe: de logica van de professional.  

3.5.1 Management logica  

De management logica komt theoretisch overeen met de verzakelijking zoals deze is beschreven in 

hoofdstuk 2. Deze logica gaat over de houvast die in regels is vastgelegd. Er wordt ook wel gesproken 

van de bureaucratische logica, waarbij zorgvuldigheid, planbaarheid, leiding geven en beoordelen 

centrale thema’s zijn (Freidson, 2001; Tonkens, 2003).  

Hoe er wordt aangestuurd, gecoördineerd en geïntervenieerd is de blik waarmee deze logica ‘kijkt’ 

(WRR, 2004). Deze logica is populair geworden (met ‘mythische’ proporties) door (niet kritische) 

toepassing van management innovaties, veelal doorgevoerd door bestuurders met management 

diploma’s (zoals MBA’s) die rationele, strategische en standaard economische kennis hebben 

vergaard, die gebruikt wordt met de gedachte om de legitimiteit van de organisatie te versterken 

(Kitchener, 2002; Mintzberg, 1989). 

Bekijken we de zorgsector vanuit het perspectief van deze logica dan zien we dat de overheid de 

hiërarchie (gedeeltelijk) heeft overgedragen aan de markt. Er worden eisen gesteld aan de 

ziekenhuizen en die worden door zorgverzekeraars geduid in prestatie- en kwaliteitsindicatoren. 

Deze indicatoren streven de transparantie, zorgvuldigheid, planbaarheid, de mogelijkheid tot 

beoordelen en aansturing na. Dit onderstreept in zichzelf al de essentie van deze logica: er bestaat 

een visie waarin deze zaken mogelijk moeten kunnen zijn. De zorgverzekeraar is zo aan zet om te 

bepalen wie zij contracteren. De ziekenhuizen moeten onderhandelen met de zorgverzekeraars over 

prestaties en kwaliteit. Aan deze logica is ook de financiering van een groot deel van de publieke 

(zorg) sector gekoppeld, zoals beschreven is in hoofdstuk 2.  

De focus op controle en transparantie kan ook worden gezien als een link naar het mistrust model 

van LeGrand (2010). Daarin wordt beargumenteerd dat de bureaucratische/ management logica 

vanuit wantrouwen acteert. En dat de extrinsieke motivatie die hiermee gepaard gaat de intrinsieke 

motivatie om de publieke zaak te dienen wegdrijft. Hierdoor veranderen de voorheen zogenoemde 

‘ridders’ in ‘schildknapen’, ofwel ‘slechteriken’.  



  

Sophie van Oudenaren    |    Universiteit Utrecht    |    Masterscriptie Publiek Management  2013    
   

55 

3.5.2 Vraag logica  

De vraag logica is de theoretische variant van de vermarkting zoals deze beschreven is in hoofdstuk 2.  

De vraag, ofwel de klant staat in deze logica centraal. In de markt waar de vraag centraal staat, draait 

het om efficiëntie, winst maken, concurrentie en dienstbaarheid. Een typisch ziekenhuis is volgens de 

WRR (2004); een massadienstverleningsorganisatie waarbij de nadruk ligt op kostenverlaging, 

doelmatigheid en schaalvoordelen. Als gevolg van de marktwerking wordt deze ‘fabrieksachtige’ 

benadering van een ziekenhuis versterkt. 

 

Klant is koning?  

De basis van de vraaglogica is dat de vrager kan beslissen wat ‘goed’ of ‘niet goed’ voor hem is 

(Tonkens, 2003; WRR, 2004). In een markt staat de vrager in principe sterk. Dit wordt ook benadrukt 

in de zorgsector door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg: ´Een krachtige stem in de 

zorginkoop. Combinatie van kwaliteit en doelmatigheid. De winnende coalitie zorgconsument – 

verzekeraar. Kwaliteitstransparantie en robuuste kwaliteitsnormen.´ Dat is het bedoelde positieve 

gevolg van de privatisering voor de patiënt/zorgvrager volgens de Raad voor volksgezondheid en zorg 

(RVZ, 2008).  Vanuit de vraaglogica bezien is de zorgsector echter niet geheel geschikt voor de 

marktwerking vanwege het niet optimaal functioneren van de opties ‘exit’ en ‘voice’. ‘Exit’ wil zeggen 

de uitgang of het stoppen van de relatie tussen de vrager en de aanbieder. ‘Voice’ gaat om het laten 

horen van de stem van de vrager. Beiden zijn belangrijk voor een goed functionerende markt (WRR, 

2004) en worden hierna ieder afzonderlijk beschreven. 

Exit 

In de zorgsector is vaak geen exit optie beschikbaar. Als er spoed bij is, is het afwegen van de 

positieve en negatieve aspecten van een zorgaanbieder niet mogelijk. Daarbij ontbreekt meestal de 

nodige deskundigheid om die complexe afweging te kunnen maken én is de patiënt of 

‘zorgconsument’ veelal in een kwetsbare positie (Evans uit Lozeau et al., 2002; Dwarswaard & 

Trappenburg, 2011). Dat de exit optie in de zorgsector niet optimaal is wordt nogmaals ondersteund 

door de moeite die het kost om een al aangegane relatie weer te verbreken (Schnabel, 2002). Bij een 

product in de supermarkt is het makkelijk, u koopt voor het volgende feestje gewoon een andere 

smaak chips als de smaak van vorige keer u niet beviel, maar met een zorgrelatie is voor het 

beëindigen van een relatie meer moeite nodig. De exit optie wordt wel geconstrueerd middels de 

jaarlijkse mogelijkheid te veranderen van zorgverzekeraar en zorgaanbieder. Eerst moet wel 

onderzocht worden welke zorgverzekeraar welke ziekenhuizen heeft gecontracteerd zodat er een 
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afweging gemaakt kan worden over de reisbereidheid.  

Voice  

Ook is er sprake van een matige vorm van voice in de zorgsector. Op papier zijn wel 

inspraakmogelijkheden en overleg. Zo is er de Nederlandse patiënten- en consumentenfederatie en 

heeft ieder ziekenhuis in Nederland een cliëntenraad. Maar in hoeverre kun je van een 

vergeetachtige bejaarde of een zieke patiënt verwachten dat zij hun stem laten horen in de 

cliëntenraad van het ziekenhuis? En wil de zorgvrager zich wel bemoeien met de kwaliteit en of 

kwantiteit van het zorgaanbod, dan kan dit alleen indien de zorgvrager ook inhoudelijke, 

professionele kennis heeft. De onderhandelingsruimte van de patiënt is beperkt door gebrek aan 

deskundigheid op een gespecialiseerd gebied. Wat goede of slechte zorg is weten de meeste 

patiënten dan ook niet en kunnen de meeste patiënten ook niet weten (Fennell, 1980; Schnabel, 

2002).  

3.5.3 Professionele logica   

Hier voorafgaand zijn de belangrijkste kenmerken van de professionals aan bod gekomen. Naar voren 

is gekomen dat in de ogen van de professional de kwaliteit, autonomie en cliënten altijd op één staan 

(Freidson, 2001; Noordegraaf et al., 2011). Daarnaast speelt kennis een belangrijke rol.  

Volgens Freidson (2001) is bezig zijn met de kennis die bij de professie hoort, de basis van de 

professionele logica. Freidson beschreef de kern van de professionele logica als “een set van 

onderling verbonden instituties die economische steun en sociale organisatie verstrekken die de 

beroepscontrole van het werk ondersteunen” (Freidson, 2001, p.2). Volgens Freidson (2001) is alleen 

de professional capabel om om te gaan met de speciale kennis die zoveel tijd en moeite kost om te 

vergaren. Nodig voor die professionele controle zijn: “de gespecialiseerde kennis, juridische 

bescherming, een afgeschermde loopbaan, gecontroleerde professionele training en een speciale 

ideologie” (Freidson, 2001). Daarbij zegt Freidson (2001) dat het voor professionals bijna onmogelijk 

is om zich te distantiëren van de aannames die passen bij de het stereotype van de cultuur.  

De wens van de professional is om de cliënt te helpen, ware het een roeping. Het gaat om het hoger 

doel. Ook doet de professional dat wat de cliënt nodig heeft, iets dat niet per se overeenkomt met 

wat de cliënt wil. Daarbij is er zonder cliënt (in de zorgsector de patiënt) geen dienst.  

En omdat in het complexe werk van de professional de uitzondering veelal de regel is, kunnen de 

diensten en verrichtingen moeilijk in protocollen worden gevat en heeft de professional autonome 

handelingsruimte nodig. Deze controle over de inhoud is voor de professional belangrijk, maar wordt 
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beetje bij beetje aangetast  door de samenkomst van de vraag en management logica met de 

professionele logica (Noordegraaf, 2007; Tonkens, 2003).  

Ook in door de WRR (2004, p. 131) wordt een botsing tussen de logica’s benadrukt: “De controle op 

inhoudelijk en institutioneel niveau is gebaat bij een zekere standaardisatie en codificatie van kennis 

en vaardigheden en vooral ook bij de ontwikkeling van gesystematiseerde en geobjectiveerde kennis. 

Diezelfde codificatie kan – als de institutionele verankering ontbreekt-  ook worden gebruikt voor 

disciplinering, vermindering van de discretionaire ruimte van de professional en dus voor een 

uitholling van het beroep” (WRR, 2004, p.131).   

Al met al wordt het steeds moeilijker voor professionals binnen dienstverlenende organisaties om 

vrij en autonoom te acteren. Dit omdat de factoren uit de management en de vraaglogica zoals 

strategie, planning, transparantie, afrekenen-systemen en prestatiemetingen steeds meer de 

professionals aan banden lijken te leggen (Noordegraaf & Schinkel, 2011).   

3.5.4 Samenvatting   

Deze drie logica’s naast elkaar zettende wordt duidelijk dat er in dezelfde sectoren toch verschillende 

logica’s naast elkaar bestaan die niet zondermeer bij elkaar ‘passen’. Sterker nog, er kan ook wel 

worden gesproken van een missmatch (onder andere Freidson, 2001; Realin, 1986; Tonkens, 2003) 

Professionals raken ingeklemd tussen deze de management logica en de vraag logica. Zo ontstaat er 

een beeld dat de logica’s niet naast elkaar bestaan, maar dat de professionele logica tegenover de 

management en de vraaglogica staat  (Freidson, 2001; Tonkens, 2003). Uit bovenstaande blijkt dat dit 

vooral te maken heeft met de botsing van de zo belangrijk geachte controle en autonomie van de 

professionals die steeds minder wordt dankzij de invloeden van de management en de vraaglogica 

(Evans, 1984; Freidson, 2011; Noordegraaf, 2007). 

Zo lijken de drie logica’s te botsen en datgene wat voor de professionals zo belangrijk is te worden 

aangetast. In de organisaties waarin deze logica’s samen komen ‘gebeurt’ naar verwachting ‘iets’. 

Maar wat ‘gebeurt’ hier dan? In de volgende paragraaf wordt dieper ingegaan op een aantal 

mogelijke situaties die kunnen ontstaan en die ook als verwachtingen voor dit onderzoek gelden.  

3.6 Verwachte situaties als gevolg van samenkomst logica’s 

In deze paragraaf wordt beschreven wat er kan gebeuren, welke situaties er zijn wanneer de logica’s 

die elkaar ontmoeten. In de praktijk wordt op verschillende manieren omgegaan met de spanning 

tussen organisatie en professionals. In de literatuur worden verschillende situaties beschreven (zie 

bijvoorbeeld Lipsky, 1980; Waring & Currie, 2009; WRR, 2004). In deze scriptie worden de volgende 
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vier situaties beschreven: 

1. Er ontstaat een conflict tussen de markt  en de vraaglogica en de professionele logica 

2. Het conflict ‘valt wel mee’ 

3. Er gebeurt van alles maar er is niet per se een conflict 

4. Er ontstaan nieuwe connecties 

3.6.1 Conflict 

De eerste situatie dat beschreven wordt is die van het conflict: De op het eerste gezicht misschien 

wel meest logische verwachting. De waardesystemen die aan de verschillende logica’s ten grondslag 

liggen zijn zo verschillend dat ze onverenigbaar zijn en dus wel tot frustraties en dilemma’s moeten 

leiden (Sambeek et al., 2011; Tonkens, 2003).  

Vele auteurs schrijven over een conflict of een clash tussen de verschillende logica’s (onder andere 

Farrell & Morris, 2003; Freidson, 2001; Jansen, van den Brink & Kole, 2010; Lozeau, Langley & Denis, 

2002; Mol, 2006; Raelin, 1986; Thomas & Davies, 2005; Tonkens, 2003, 2011; Trappenburg, 2011; 

Tummers, 2011). Freidson (2001) schrijft dat de logica van de professionals te lijden heeft door de 

‘overheersing’ van de logica’s van het management en de vraag. Er kan sprake zijn van een conflict of 

een clash (Noordegraaf & van der Meulen, 2008, p. 1057), van een niet comfortabele professional die 

zich in zijn autonomie voelt aangevallen (Thomas & Davies, 2005), van vervreemding van het werk 

(Berg, 2004; Tummers, 2011) van vereenzaming (Tonkens, 2006), van gecorrumpeerde 

managementtechnieken die de professionals in hun eigen voordeel gaan gebruiken (De Bruijn, 2007; 

Lozeau et al., 2002) en een focus op zaken die niet de kwaliteit zoals de professional deze ziet 

behelsen (Geffen, 2008; Trappenburg, 2011;).  

Raelin (1986) schreef het boek ‘The Clash of Cultures’ waarmee de auteur verwijst naar het probleem 

van de managers en de professionals die samen gespecialiseerde diensten moeten leveren aan de 

ene kant en waar aan de andere kant sprake moet zijn van strategische en tactische keuzes.  

Probleem is onder andere: “Het ongeduld van de professionals met bureaucratische methoden en de 

frustratie van managers met de kortzichtigheid van professionals” (Raelin, 1986). Raelin (1986) 

spreekt in dit boek heftige taal, hij behandelt het management en de professionals als dichotomie, 

waarbij het contrast tussen de twee ‘onoverbrugbaar’ zou zijn. Het contrast tussen de twee kan 

misschien wel wat overdreven zijn. Van hieruit komt dan ook het tweede scenario; dat het conflict 

wel mee valt. 
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3.6.2 Het valt allemaal wel mee 

Het volgende scenario is dat het met de ‘clash’ wel meevalt. Er wordt hier verwacht dat er weinig 

sprake is van conflict, maar dat er wel degelijk een vorm van conflict aanwezig is. De mechanismen 

die hierin een centrale rol krijgen zijn de manager als hitteschild en de verdedigingsmechanismen. 

Deze mechanismen worden hier besproken.  

Een organisatie waarin de professionals werken bevat doorgaans de drie verschillende logica’s. 

Hiervoor is beschreven dat de logica’s van de vraag en het management botsen met die van de 

professionals. De mate waarin dit conflict oplevert, is te verminderen door de rol van de manager. De 

manager kan de invloed van het zakelijke waarmee de organisatie als geheel geconfronteerd wordt 

weghouden van de professionals. Dit wordt ook wel een hitteschild genoemd, dat de manager 

gebruikt om de professional ‘uit de hitte’ te houden (Weggeman, 2007; De Bruijn, 2007).  

Daarnaast hebben de professionals zelf mogelijkheden om de invloed van de botsende logica’s te 

limiteren. Professionals kunnen verdedigingsmechanismen inzetten om ‘hun’ logica minder te laten 

conflicteren met de andere, zo dat de invloed van management wordt gelimiteerd en het 

professionele wordt versterkt (Ackroyd, 1996; Ackroyd, Kirkpatrick & Walker, 2007). Sterk 

georganiseerde, ‘klassieke’ professionals met veel controle kunnen de invloed van management 

daarbij beter limiteren dan minder sterk georganiseerde, minder klassieke professionals met minder 

controle. Dit werd duidelijk uit een onderzoek binnen drie sectoren (gezondheidszorg, sociale 

diensten en wonen). Van de drie sectoren is voor de gezondheidszorg de meeste moeite gedaan om 

managementveranderingen in te voeren, terwijl er in deze sector juist het minste van deze 

veranderingen terecht is gekomen. Omgekeerd is er in de sector wonen het minste moeite gedaan 

van deze drie sectoren en zijn juist de meeste veranderingen doorgevoerd. De auteurs van het artikel 

verklaren dit aan de hand van de professionaliteit, die in te zetten is om managementveranderingen 

tegen te houden (Ackroyd et al., 2007).  

In dit scenario zijn de logica’s nog botsend, maar worden er strategieën gebruikt door de 

professionals om de invloed van de logica’s die botsen te verminderen, veelal te vinden in de het 

verminderen van de invloed van het management.   

3.6.3 Van alles, maar geen conflict 

In de voorgaande beschreven scenario’s werd er van botsende logica’s uit gegaan. Binnen dit 

scenario komen de logica’s bij elkaar, net als in de rest van de scenario’s, maar leidt deze 

samenkomst niet ‘per se’ tot conflict.   
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Er wordt ook wel gesproken van ‘blurring boundaries’ (vervagende grenzen) tussen de management 

en de vraag logica enerzijds en de professionele logica anderzijds. De strakke scheidslijnen tussen de 

logica’s die ervoor zorgen dat de logica’s conflicteren als ze elkaar tegenkomen zijn in dit scenario 

minder strak. Daardoor zijn de tegenstellingen tussen de verschillende logica’s kleiner en behoren 

conflict en clash niet tot de gevolgen. Het kan hierbij gaan om veranderingen die niet top down, maar 

ook niet bottom up worden bewerkstelligd of tegengehouden, maar meer dynamisch binnen een 

bredere institutionele context gebeuren (Waring & Currie, 2009).  Het is zodoende gebleken dat 

professionals niet alleen binnen hun eigen logica blijven, maar ook management technieken over 

gaan nemen. Voorbeelden hiervan gaan over het gebruiken van kennis over klinische risico’s, waarbij 

professionals managementtechnieken in de vorm van protocollen zijn gaan gebruiken, bijvoorbeeld 

veiligheidsmanagement (Sambeek et al., 2011; Tonkens, 2003; Waring & Currie, 2009). De 

professionals reageren wel zodanig op verandering dat de controle van het management over de 

kennis beperkt blijft en de professionele autonomie wordt versterkt.  Wel kunnen professionals 

‘managerialized’ worden wanneer zij de inbreuk op de professionele kennis pogen af te wenden. 

Hoewel er dus wel enige overname is van management technieken in de vorm van 

veiligheidsprotocollen is die de wil om te leren onderschrijven, blijven de professionals hun eigen 

autonomie bewaken. Het meer ‘management-achtig’ (managerialization) acteren van de 

professionals zou de impressie van zelf controle en autonomie kunnen geven, maar zou ook kunnen 

staan voor een reconstructie van professionalisme die mogelijk leidt tot een vergrote meegaandheid 

van management ‘doelen’ (Waring & Currie, 2009). 

Zo kunnen er nieuwe verbindingen komen tussen de verschillende logica’s. De grenzen tussen de 

logica’s die in eerste instanties lijken te bestaan zijn mogelijk vager dan gedacht. Toch betekent dit 

nog wel dat de professionals hun autonomie behouden en willen behouden, maar dat ze toch meer 

samen en binnen organisatiesystemen fungeren (Noordegraaf, 2007). Na dit scenario wordt verder 

ingegaan op vervagende grenzen en gaat het over de mogelijke nieuwe connecties. 

3.6.4 Nieuwe connecties 

In dit laatste scenario wordt de ‘uiterste’ optie beschreven: dat de grenzen tussen de logica’s, die in 

het vorige scenario al vervaagd waren, helemaal veranderen. Met als uitgangspunt voor de scenario 

de ‘nieuwe professional’ in de vorm van de zogenaamde hybride professional (Noordegraaf, 2007).  

Veelal en gemakkelijk worden alle problemen bij het management gelegd, iets dat het ook goed doet 

in de media. De WRR schrijft dat gegevens uit sectorstudies en ander empirisch materiaal dit beeld 

echter weerspreken (WRR, 2004, p. 136).  Hier worden veranderingen binnen het management 



  

Sophie van Oudenaren    |    Universiteit Utrecht    |    Masterscriptie Publiek Management  2013    
   

61 

beschreven en binnen de professionaliteit, waarbij de samenkomst van de logica’s tot nieuwe 

connecties leidt en niet tot conflict. 

Professional management  

De eisen die aan publieke managers worden gesteld zijn hoog; veeleisende burgers, veranderende 

context en technologische vernieuwingen maken de eisen mogelijk steeds moeilijker te behalen. 

Zodoende was er een noodzaak voor managers om zelf te professionaliseren (Noordegraaf , WRR, 

2004, p. 136).  Management is op zichzelf steeds meer volgens de klassieke manier een professie aan 

het worden (Noordegraaf, 2007, p. 764).  

Managende professionals  

Wanneer de logica’s elkaar ontmoeten ontstaat in eerste instantie een ingeklemde professional. De 

professional kan hierop reageren door de klassiek professionele controle te benadrukken waardoor 

eventueel een conflict ontstaat of het mogelijke conflict kan op verschillende manieren worden 

voorkomen of ontdoken (zoals beschreven in de eerste twee scenario’s). Ook mogelijk is dat de 

grenzen tussen de verschillende logica’s vervagen, waardoor er geen conflict hoeft te bestaan (zoals 

beschreven in het derde scenario). In dit scenario komt een nieuwe benadering van professionaliteit 

aan de orde. Er kan eventueel worden afgestapt van de klassieke definitie van professionals en aan 

een nieuwe interpretatie worden gewerkt (o.a. Evetts uit Noordegraaf, 2007). “De logica’s worden in 

de praktijk door elkaar gemixt. En professionals worden niet alleen deel van organisationele regimes, 

met planning en controle, prestatiemeting, kwaliteitsmodellen, strategische raamwerken en 

divisiestructuren, zij worden ook gedwongen om managers te worden, ten minste gedeeltelijk” (uit 

Noordegraaf, 2007, p. 776). In dit scenario gaat het dan ook niet meer om de klassiek professional, 

maar meer om de reflective practionioner zoals Schön (1983) deze beschrijft; ook wel hybride 

professionalisme, waarbij de nadruk ligt op de omgeving en de interactie met de omgeving. Dan  

hoort de omgeving bij het zijn van een professional. De nieuwe hybride professionals is ook niet 

alleen beroepsmatig bezig met de professie, maar ook organisationeel. Deze hybride nieuwe vorm 

van professionaliteit kan nieuwe, zachte vormen van controle en stadaarden geven die richting 

kunnen geven aan de professional. Dat professionals deels gaan managen en managers gaan 

professionaliseren kan gezien worden als een manier van omgaan met de cliënten en zaken met de 

moeilijkheden omtrent de kosten en capaciteit (Noordegraaf, 2007, p. 778).  

Uit de mogelijk veranderende professionals en het management kan een meer horizontale relatie 

ontstaan tussen deze twee; ook wel duaal management. “Zo kan gebruik worden gemaakt van de 

kennis en ervaring van de professionals en staat het management dichter bij het primaire proces”. 
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Nadeel is dat er meer overlegtijd nodig kan zijn en dat professionals zich mogelijk niet willen 

bezighouden met de management taken (WRR, 2004, p. 152-53). 

Het ontmoeten van de logica’s kan verschillende uitwerkingen hebben. Van conflict waarbij van de 

strikte grenzen tussen de logica’s wordt uitgegaan tot nieuwe connecties waarbij management 

professionaliseert en professional managerialiseert.  

 

Wanneer welke situatie het meest waarschijnlijk is, wanneer er conflict of juist nieuwe connecties 

verwacht kunnen worden komt naar voren in de volgende paragraaf.  

 

3.7 Verwachtingen in de context 
Dan gaat deze paragraaf verder in op hoe de situaties die hiervoor zijn beschreven mogelijk gestuurd 

kunnen worden door bepaalde factoren. Grofweg zijn er dus vier situaties te verwachten wanneer de 

logica’s samenkomen. Welke situatie precies te verwachten is valt samen met de context.  

In dit onderzoek worden drie verschillende context factoren onderscheiden als verklaring voor de 

situaties die kunnen ontstaan als gevolg van het samenkomen van de logica’s. De verklaringen 

worden gezocht in: 

1. De aard van het professionele werk 

2. De aard van de professionele oriëntatie 

3. De organisatieomgeving  

 

Deze verklarende contextfactoren zijn opgesteld door de auteur. Ze zijn opgesteld aan de hand van 

wetenschappelijke en maatschappelijke theorieën zoals deze voorgaand in dit hoofdstuk zijn 

beschreven. Deze contextfactoren zijn drie overkoepelende contextfactoren. Dit betekent dat de 

contextfactoren zoals ze hier beschreven zijn door de resultaten van het onderzoek mogelijk 

aangevuld kunnen worden. Deze aanvullingen kunnen dan ook ondergebracht worden onder deze 

drie overkoepelende contextfactoren. De drie factoren zijn onderscheidend van elkaar, echter, zou 

het kunnen zijn dat de contextfactoren onderlinge relaties hebben: te denken aan een bepaalde 

vorm van de aard van het professionele werk die samengaat met een bepaalde organisatieomgeving. 

Of te denken aan een bepaalde professionele oriëntatie die dankzij de professionele oriëntatie een 

bepaalde organisatieomgeving vertoont, of andersom. De contextfactoren zouden dus onderlinge 

samenhang kunnen hebben.  

 

Hier worden deze drie factoren nader toegelicht. 
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Aard van het professionele werk 

Onder de aard van het professionele werk valt voornamelijk de complexiteit van de dienst die door 

de professional geleverd wordt. Naarmate een dienst complexer is, kan er vanuit worden gegaan dat 

anderen deze dienst minder makkelijk kunnen inkaderen, te standaardiseren. Deze complexiteit 

heeft zodoende met onaantastbaarheid te maken. In de management en de vraaglogica echter is er 

de wens in te kaderen. In dit hoofdstuk is eerder beschreven dat deze logica’s daarom met de 

professionele logica kunnen botsen. Zodoende is de verwachting:  (1) naarmate de dienst meer 

complex is, ontstaat er eerder conflict (Waring & Currie, 2009). 

 

Daarbij speelt bij de aard van het professionele werk als verklaring ook de mate van afhankelijkheid 

een rol. Hiermee wordt gedoeld op de mate van afhankelijkheid van het verzoek om diensten binnen 

een organisatie. Wanneer de professionals als dienstverleners volledig afhankelijk zijn van de vraag 

om een dienst, is de verwachting dat er weinig conflict ontstaat binnen de organisatie. Wanneer de 

professionals als dienstverleners geheel zelfstandig zijn betreffende het aanbieden van de dienst, is 

de verwachting dat er meer conflict ontstaat. Zodoende is de verwachting: (2) naarmate de 

professionals meer afhankelijk zijn van andere afdelingen binnen de organisatie betreffende de 

dienstvraag, ontstaat er minder conflict.  

 

Aard van de professionele oriëntatie 

Als tweede contextfactor die van invloed kan zijn op de situatie geldt de aard van de professionele 

oriëntatie. Hieronder wordt onder ander de identiteit, motivatie, socialisatie en loyaliteit verstaan 

van de deel professie. Tussen en binnen verschillende professies zijn verschillende betreffende deze 

factoren te onderscheiden. Verschillende specialisaties kunnen professionals in spe met verschillende 

motivatie aantrekken. Dan zijn er binnen de verschillende specialisaties ook verschillende manieren 

van socialisatie. Zo kunnen er binnen een specialisatie professionals bestaan met dezelfde identiteit, 

motivatie en mate van loyaliteit, die verschilt van de professionals met een andere specialisatie. Dit 

kan zijn dankzij de socialisatie die zij hebben genoten. Ook kan hier een persoonlijk aspect in 

meespelen. Mogelijk worden sommige personen met een bepaalde motivatie en loyaliteit getrokken 

tot een specifieke specialisatie. Het is ook mogelijk dat hierin binnen een specialisatie verschillen in 

bestaan.  

Toch worden de verschillen professionele oriëntaties (zoals dus onder andere identiteit, motivatie, 

socialisatie en loyaliteit) als factor gezien die verklarend kan zijn voor de ontstane situatie bij het 

samenkomen van de logica’s.  

Verwacht wordt dat (3) meer loyaliteit richting de eigen specialisatie leidt tot meer conflict. Verwacht 
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wordt dat (4) meer intrinsieke motivatie leidt tot meer conflict (omdat de intrinsieke motivatie niet 

strookt met de uitgangspunten van management en de vraaglogica).  

Daarbij gelden nog twee verwachtingen rondom de socialisatie: naarmate de professionals hun 

socialisatie lang geleden hebben doorgemaakt (veelal wanneer zij ouder zijn) wordt meer conflict 

verwacht. Naarmate de professionals hun socialisatie kort geleden hebben meegemaakt (de ‘nieuwe’ 

generaties artsen) wordt minder conflict verwacht.  

 

Organisatieomgeving 

De derde en laatste contextuele factor die als verklaring geld voor de te verwachte situatie is de 

organisatieomgeving. Hieronder worden de kenmerken van de organisatie verstaan zoals, omvang, 

type en aanwezigheid van overhead.  

Bij deze context factor worden de omstandigheden waarbinnen de professionals hun werk doen als 

verklaring voor de situatie gezien. De rol van de manager kan hier van belang zijn, is de manager een 

hitteschild voor de professionals, of juist niet?  

Dan kan ook de druk die de professionals voelen vanuit de organisatie en de eventuele belangen die 

hierbij meespelen een rol spelen.  

De structuur binnen een organisatie kan ook een factor zijn die geldt als verklaring of voorspeller 

voor de situatie.  

Dan is ook de cultuur mogelijk nog een contextuele factor die van invloed kan zijn op de ontstane 

situatie.  

Verwacht wordt dat (5) een in grote mate aanwezige overhead leidt tot meer conflict. Verwacht 

wordt (6) dat als er managers zijn die niet als hitteschild functioneren, er meer conflict is.    

 

Slot   

Drie context factoren zijn kort toegelicht om hun mogelijke invloed op de situatie die ontstaat als 

gevolg van het bijeenkomen van de drie logica’s. De drie contextfactoren zijn de aard van het 

professionele werk, de aard van de professionele oriëntatie en de organisatieomgeving. Deze drie 

contextfactoren omvatten zes verschillende kleinere context factoren, die elk hun eigen verwachting 

hebben met betrekking tot de mate van conflict (zie onderstaande tabel 3.1).   
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Tabel 3.1 Verwachtingen contextfactoren 

3.8 Slot 

In dit hoofdstuk zijn de hoofdconcepten uit het onderzoek en hun onderlinge relaties theoretisch 

uiteengezet. Publieke dienstverlening is omschreven, economisering en professionaliteit. Met de 

ontwikkelingen van de economisering is omschreven dat de professionals zich ingeklemd kunnen 

voelen. Vervolgens is de mogelijk problematische samenkomst van professionals en economisering 

beschreven aan de hand van logica’s. Met het duiden aan de hand van de logica’s wordt duidelijk dat 

de samenkomst problematisch kan zijn, dat hier spanningen tussen kunnen ontstaan. Dit is echter 

niet de enige situatie die te verwachten is bij de samenkomst van de logica’s. In dit hoofdstuk zijn na 

de eerste mogelijke situatie die conflict omhelst ook drie andere mogelijke situaties omschreven: 

conflict, weinig conflict, van alles maar geen conflict en de laatste situatie bestaat uit het ontstaan 

van nieuwe connecties. Deze situaties worden gezien als opties die voor dit onderzoek als resultaat 

kunnen gelden. Vervolgens zijn er contextfactoren omschreven die van invloed kunnen zijn en 

worden geacht op de te ontstane situatie. Vanuit die contextfactoren zijn verwachtingen omschreven 

voor het onderzoek.  

 

 

  

(1). Hogere complexiteit dienst → Meer conflict

(2). Grotere onafhankelijkheid → Meer conflict

(3). Meer loyaliteit → Meer conflict

(4). Meer intrinsieke motivatie → Meer conflict

(5). Meer overhead → Meer conflict

(6). Minder hitteschild managers → Meer conflict

Verwachtingen 
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Hoofdstuk 4 Onderzoeksaanpak 
In dit hoofdstuk wordt de relevante onderzoeksaanpak omschreven. Er is aandacht voor het type 

onderzoek, het proces, de methoden en de aannemelijkheid en bruikbaarheid.  

4.1 Type onderzoek  
De eerste paragraaf gaat over de verschillende soorten onderzoek die gedaan kunnen worden en de 

keuzes die daarbinnen gemaakt zijn voor dit onderzoek. Aan bod komt het type onderzoek 

uitgewerkt aan de hand van de theorie van Deetz (1996). Dan volgt de operationalisatie. Vervolgens 

volgt de methodologische benadering.  

4.1.1 Type onderzoek 

Deetz (1996) beschrijft naast de voornaamste scheiding tussen kwalitatief en kwantitatief in 

onderzoeksbenaderingen nog andere benaderingen. Het onderscheid tussen kwalitatief en 

kwantitatief onderzoek, wat vaak uitmondt in een discussie tussen zogenoemd subjectief 

(kwalitatief) en objectief (kwantitatief) onderzoek, noemt Deetz (1996) saai en misleidend. In plaats 

van de standaard discussie tussen deze twee werpt Deetz (1996) een nieuwe verdeling in 

onderzoeksbenaderingen op, bestaand uit een matrix (zie figuur 4.1). Enerzijds maakt hij onderscheid 

tussen de zogenaamde local/emergent benadering en de elite/a priori benadering, anderzijds tussen 

de zogenaamde consensus en de dissensus benadering.  

Het verschil tussen local/emergent onderzoek en elite/a priori onderzoek heeft drie kenmerken/ 

voordelen bij de erkenning van het verschil. Ten eerste erkent het verschil taalkundige en sociale 

constructies in alle onderzoeksposities en leidt het aandacht naar wiens concepten gebruikt zijn in 

het bepalen van wat problematisch is. Ten tweede is er het verschil in soorten kennis. 

Local/emergent onderzoek richt zich meer op gevoel en mening, met als resultaat meer praktische 

kennis waar elite/a priori onderzoek meer om rationaliteit en waarheid gaat, met als resultaat 

‘boekkennis’ of theoretische kennis. Ten derde maakt het onderscheid tussen deze twee soorten 

onderzoek makkelijker zichtbaar of er politieke belangen spelen door het gebruik en de ontdekking 

van verschillende concepten (Deetz, 1996, p. 196). Helemaal bij de local/emergent kant gaat het 

enkel om betekenisgeving zonder daarbij wetmatigheden te herkennen. Dit wordt ook wel de 

interpretatieve benadering genoemd. Het gaat er daarbij om dat de onderzoeker ervanuit gaat dat er 

niet één werkelijkheid is, maar dat iedereen de werkelijkheid op zijn eigen manier, vanuit eigen 

perspectief invult. De assumptie hierbij is dat de werkelijkheid subjectief is. Het onderzoeksresultaat 

leidt dan niet tot theorie of wel boekkennis, maar tot het begrijpen, het verstehen van het 

onderwerp van onderzoek (Van Thiel, 2007, p.41). Gedeeltelijk bevindt de onderzoeker zich aan deze 
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local/ emergent zijde van de as. 

Naast deze kant van gevoel en mening echter poogt de onderzoeker wel theoretische 

wetmatigheden te ontdekken en toetsen. In het model van Deetz gaat het hier om de elite/ a priori 

zijde van de as. Deze onderzoeksbenadering wordt ook wel positivistisch, of de empirisch-analytische 

waarneming genoemd, waarbij wetenschappelijke kennis op een objectieve manier wordt verkregen 

(’t Hart et al., in Van Thiel, 2007, p. 39). In dit onderzoek is er op deze as dus sprake van twee 

benaderingen; de local/emergent ook wel de interpretatieve benadering en de elite/ a priori ook wel 

de positivistische benadering. 

Dan is er de as van de relatie van het onderzoek tot de dominante sociale discours of ordening; de 

consensus of dissensus. Dit verschil zou volgens Deetz (1996) moeten worden gezien als het verschil 

tussen eenheid (consensus) en verschil (dissensus). Daarbij gaat de consensus kant van de as over het 

zoeken naar orde en het behandelen van orde-productie als dominante eigenschap van natuurlijke 

en sociale systemen. Beschrijvingen hopen entiteiten te kunnen ‘spiegelen’. En de bestaande 

ordening wordt gezien als neutraal en niet problematisch. Conflict en fragmentatie worden 

behandeld als problemen van het systeem.  

De dissensus kant van de as gaat juist over conflict, moeilijkheden en spanningen. De bestaande orde 

is hier een indicatie van de onderdrukking van basis conflicten en daarmee het domineren van 

mensen en hun verscheidene belangen. Zoals de consensus hoopt te kunnen ‘spiegelen’ ligt de focus 

bij de dissensus op het kijken door een ‘lens’. Hiermee wordt bedoeld dat het onderzoek op zoek 

gaat naar datgene wat daarvoor nog niet gezien was. Het uitdagen van algemene aannames, 

waarden en routines is bij dit soort onderzoek belangrijker dan representatieve validiteit. Het 

afbreken van bestaande, maar verkeerde orde wordt gezien als belangrijker dan het creëren van  

nieuwe orde (Deetz, 1996, p. 198).  

Dit onderzoek zit meer aan de consensus kant van de as dan aan de dissensus kant van de as. Er 

wordt uitgegaan van een bepaalde mate van orde en deze orde wordt niet uitgedaagd ter 

vernietiging. Er wordt wel kritisch gekeken naar bepaalde sociale fenomenen, maar binnen de 

bestaande theoretische orde.  

In het figuur van Deetz (1996) (figuur 4.1) past dit onderzoek links en rechtsonder, in het vakje van de 

interpretatieve en normatieve studies. De focus ligt meer op de interpretatieve benadering.  
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Figuur 4.1 uit Deetz (1996, p. 198). De pijlen om aan te geven waar het onderzoek zich situeert in 

deze matrix van Deetz: onderaan, links én rechts. 

4.1.2 Operationalisatie  

Operationaliseren is het meetbaar maken van theoretische concepten (Van Thiel, 2007, p. 52). De 

theoretische concepten zijn omschreven in het theoretisch kader, hoofdstuk drie. De 

operationalisatie dient om deze concepten in de interviews herkenbaar te maken. Uit de concepten 

zijn variabelen opgesteld en vandaaruit de indicatoren. In de bijlage (bijlage 1) zijn de 

operationalisatie-tabellen te vinden. In deze tabel zijn vier stappen te vinden met in de meest linker 

kolom de logica en de situatie opgesteld, daaruit komen de kenmerken, vervolgens de uitingen en in 

de laatste kolom staan voorbeelden vermeld. De stappen in een operationalisatie zijn belangrijk 

omdat daarmee de mogelijk ongrijpbare hoofdconcepten worden omgevormd tot herkenbare 

indicatoren. Vermeld kan worden dat in een kwalitatief onderzoek zoals dit onderzoek dat is, de 

grenzen minder strak zijn dan deze zijn in cijfermatig onderzoek. In de operationalisatie tabellen in de 

bijlagen zijn de grenzen zoals ze gelden binnen dit onderzoek gegeven. Zo is duidelijkheid geschept 

over de concepten die in dit onderzoek zijn gebruikt. In tabel 1 van 3 is het concept ‘professionele 

logica’ uitgewerkt. In tabel 2 van 3 zijn de concepten ‘de management logica en de vraag logica’ 

uitgewerkt. In tabel 3 van 3 is zijn ‘de situaties’ uitgewerkt.   
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4.1.3 Methodologische benadering  

Er is gekozen voor een kwalitatieve onderzoeksmethode en niet voor een kwantitatieve (op 

getalsmatige gegevens gebaseerde) onderzoeksmethode (Van Thiel, 2007, p.193). De kwalitatieve 

onderzoeksmethode maakt het mogelijk om de complexe en niet numerieke variabelen zoals 

percepties en interpretaties te verzamelen en te analyseren, of te interpreteren (Van Thiel, 2007, p. 

42).  Deze onderzoeksmethode is gekozen vanwege de mogelijkheid de complexheid van het 

onderwerp beter uit te lichten. Omdat het onderzoek in gaat op sociale gedragingen die niet 

gemakkelijk in cijfers kunnen worden gevat is dit van belang.  

In kwalitatief onderzoek wordt kwalitatieve data verzameld, deze data zijn ‘niet-numerieke 

eenheden van informatie. Deze zijn meestal ongestructureerd en moeilijk af te bakenen’ (Van Thiel, 

2007, p. 154). Kwalitatief onderzoek richt zich op het begrijpen en beschrijven van de empirische 

werkelijkheid, rekening houdend met de context waarin fenomenen zich voordoen en/of actoren 

zich bevinden (Baarda et al., in Van Thiel, 2007, p. 155).  

4.2 Gevalsstudie  
Dit onderzoek is een zogenaamde case study hierna ook wel gevalsstudie te noemen. In deze 

paragraaf komt het begrip gevalsstudie aan bod evenals de selectie van deze casus. 

4.2.1 Gevalsstudie design 

 Dit houdt in dat er een case, een geval wordt bestudeerd in de natuurlijke situatie. Deze vorm van 

onderzoek is een veelgebruikte vorm binnen de bestuurskunde (Van Thiel, 2007).  Er zijn geen ‘harde’ 

regels voor wanneer een gevalsstudie op zijn plaats is. Naarmate een onderzoeksvraag meer een 

‘hoe’ of een ‘waarom’ vraag (zoals dit onderzoek een ‘hoe’ vraag is) is over een bepaald sociaal 

fenomeen is een gevalsstudie meer relevant. Ook de gewenste antwoorden op de onderzoeksvraag 

zijn van belang. Een gevalsstudie is zodoende relevant als het antwoord op de onderzoeksvraag meer 

extensief en een ‘in de diepte beschrijving’ is van het sociale fenomeen (Yin, 2009, p. 4). Dit past ook 

bij het descriptieve doel van het onderzoek zoals Van Thiel (2009, p.25) dit beschrijft.  

Yin (2009) onderscheidt vier gevalsstudie designs, te weten; single-case holistic, single-case 

embedded, multiple-case holistic en multiple-case embedded. Bij de vormen van een embedded case 

study zijn er mogelijke sub-units die zich onderscheiden van de algemene case. Dit is het gevalsstudie 

design waarmee is gewerkt. 

De sub-units kunnen vaak significante kansen bieden voor extensieve (grondige, uitgebreide) 
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analyses, die de inzichten in een geval, case kunnen versterken. Gevaar bij het gebruik van een 

embedded case study design is dat er alleen gefocust wordt op de sub-units en niet meer wordt 

teruggegrepen naar de grotere unit van analyse (Yin, 2009, p. 5).  

 

Fig. 4.2 single case embedded case study design uit Yin (2009, p. 46)   

In het embedded case study design worden er binnen één case, meerdere subcases onderzocht. In 

dit onderzoek is de case het OLVG als geheel. De subcases, de embedded units of analyse, zijn de 

verschillende units van het ziekenhuis waarbinnen interviews zijn gehouden. In figuur 4.4 is te zien 

hoe dit in het OLVG ziekenhuis is gerealiseerd. Deze figuur betreft het organogram zoals deze op de 

website van het OLVG te vinden is48. In dit figuur staan de geïnterviewde units aangegeven met het 

aantal respondenten uit elke unit. Zo kunnen de units met elkaar worden vergeleken, maar kan ook 

weer worden teruggegrepen naar het hogere niveau.   

4.2.2 Casusselectie  

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag is gekozen voor een ziekenhuissetting. Het 

onderzoek richt zich op artsen en managers, beiden aanwezig in ziekenhuizen. Het bureaucratische 

karakter van een klassiek ziekenhuis speelt hierbij ook een rol, met de aanwezigheid van de 

kenmerken van de verzakelijking.  

De keuze voor het specifiek onderzochte ziekenhuis is gemaakt op basis van beschikbaarheid en 

toegankelijkheid. Via de Universiteit Utrecht is een ingang geboden aan het Onze Lieve Vrouwe 

Gasthuis (OLVG) in Amsterdam.  

Het OLVG is een topklinisch ziekenhuis midden in de Amsterdam. Het OLVG werkt samen met 

vijfentwintig andere topklinische ziekenhuis in de Vereniging Samenwerkende Topklinische 

opleidingsziekenhuizen (STZ). Daarnaast is het OLVG een Santeon ziekenhuis, een 

                                                           
48

 http://www.olvg.nl/over_het_olvg/profiel_olvg/organogram  

http://www.olvg.nl/over_het_olvg/profiel_olvg/organogram
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samenwerkingsverband met vijf andere ziekenhuizen. Het OLVG is geen academisch ziekenhuis. 

Jaarlijks komen er rond de 290 duizend mensen in de polikliniek, zijn er zo’n 19 duizend meerdaagse 

opnames en worden zo’n 13 duizend mensen behandeld op de dagbehandeling, dit alles met een 

opnamecapaciteit van 555 erkende bedden. Er werken zo’n 3000 mensen waarvan 180 medisch 

specialisten49. Het ziekenhuis is sinds ongeveer tien jaar georganiseerd in een zogenaamde 

unitstructuur. Onder de raad van toezicht, de raad van bestuur en de verschillende stafafdelingen 

komen de units. Per specialisme zijn op zich zelf functionerende units. De achtentwintig units die het 

ziekenhuis kent zijn onderverdeeld in medisch primaire en medisch ondersteunende units50. Per 

ongeveer drie á vier units is een bedrijfsleider aangesteld die de unitvoorzitter (een arts) helpt met 

de professionele kant van het management, die dingen waar de artsen niet zijn voor opgeleid. 

Daarnaast is nog een bijzondere afdeling te vinden in het OLVG, te weten het Teaching Hospital. Het 

Teaching Hospital van het OLVG is een samenwerkingsverband met het Academisch Medisch 

Centrum Amsterdam met als taak alle opleidingen binnen het ziekenhuis te regelen. Dit is tevens de 

afdeling waar ik als onderzoeker mijn werkplek heb. 

Het OLVG is van katholieke oorsprong en is terug te leiden tot het jaar 1843 en had als doelstelling: 

een gasthuis voor allen. Vanaf het jaar 1898 was er daadwerkelijk sprake van ziekenverpleging. De 

katholieke en christelijke identiteit zijn inmiddels losgelaten, hoewel er nog wekelijks diensten 

4.3 Onderzoeksproces 
Yin (2009) beschrijft dat een gevalsstudie geen lineair proces is. Zo ook in dit onderzoek; er is 

begonnen met een oriëntatiefase waarin het plan gevormd werd. De fases daarna lopen echter 

redelijk door elkaar heen. Nieuwe ontwikkelingen en nieuwe informatieve gesprekken zorgden voor 

aanpassingen in de lijn van de theorie, in de focus van het onderzoek en in het design. Dit gehele 

proces heeft geleid tot dit lineair ogende stuk. Onderstaande figuur 4.3 illustreert hoe dit in de 

literatuur wordt omschreven. In deze paragraaf komen de verschillende fasen: oriëntatie, uitvoering 

en analyse aan bod. Bij de uitvoeringsfase wordt extra aandacht besteed aan de methode van 

dataverzameling, in dit onderzoek de interviews.  

                                                           
49 http://olvg.nl/over_het_olvg/profiel_olvg/organisatie 

50 http://olvg.nl/over_het_olvg/profiel_olvg/organogram 

http://olvg.nl/over_het_olvg/profiel_olvg/organisatie
http://olvg.nl/over_het_olvg/profiel_olvg/organogram
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Fig. 4.3 Onderzoeksproces voor gevalsstudies uit Yin (2009, p.2) 

4.3.1 Oriëntatiefase   

Ieder onderzoek begint met een oriëntatiefase. In de oriëntatiefase is veel brede, wetenschappelijke 

literatuur gelezen over het onderwerp van onderzoek. Er zijn gesprekken gevoerd met de docent 

vanuit de universiteit en met de contactpersoon/sleutelinformant van de onderzoeksorganisatie. 

Ook de bijeenkomsten met de tutorgroep hebben een bijdrage geleverd in de oriëntatiefase. Het 

onderzoek begon met een brede oriëntatie. Tijdens het schrijven van de onderzoeksopzet werd de 

oriëntatie beetje bij beetje smaller, om vervolgens tijdens de uitvoeringsfase meer toegespitst te zijn 

op het uiteindelijk onderwerp van onderzoek. De oriëntatiefase was in dit onderzoek belangrijk, 

omdat het onderwerp vele kanten uit kan. Het gaat over brede stromingen in de samenleving die aan 

veel zaken gekoppeld kunnen worden. Daarom zijn er eerst vele gesprekken en overdenkingen 

geweest om tot een steeds meer afgebakend onderwerp en een uiteindelijk onderzoeksvoorstel te 

komen. Na het onderzoeksvoorstel echter zijn er nog veranderingen geweest. De oriëntatiefase liep 

wat dat betreft af en toe door de uitvoeringsfase heen, precies zoals Yin (2009) dit omschrijft. Hierin 

kan een mogelijk gevaar schuilen dat het voorwerk te veel beïnvloed wordt door de al vergaarde 

data. De onderzoeker heeft hierin telkens teruggegrepen naar de basis en heeft zoveel mogelijk met 

een overkoepelende blik gekeken naar het voorwerk en opgepast dat dit zo min mogelijk beïnvloed is 

door de al vergaarde data. Deze overkoepelende en teruggrijpende blik heeft bijgedragen aan het 

binnen de perken houden van de gevaren van de door elkaar heen lopende fases.  

Documentenanalyse 
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Box 4.1 Documenten

 Alle krantenartikelen betreffende de ziekenhuis- zorgverzekeringensector

 Jaarverslagen van de onderzoeksorganisatie het OLVG

De website van de onderzoeksorganisatie het OLVG

 De website van Santeon 

Websites van zorgverzekeringen, waaronder:

• CZ (http://www.cz.nl/verantwoordingsdocument-blaasverwijderingsoperaties/2012.pdf)

DBC en DOT documenten:

• OLVG (http://www.olvg.nl/afspraak_opname_en_bezoek/kosten_en_verzekering/kosten/dbc/veelgestelde_vragen_over_dbc )

• WRR Marktwerking in de zorg 2012
• RVZ

• NZA (http://www.nza.nl/zorgonderwerpen/dossiers/dbc-dossier/ )

In dit onderzoek heeft document analyse plaatsgevonden. In een documentanalyse worden 

bestaande documenten, die opgesteld zijn voor andere doeleinden dan het onderzoek, geanalyseerd 

(Van Thiel, 2009). In een documentanalyse worden documenten geïnterpreteerd aan de hand van 

hun inhoud. Dit is bestaand materiaal, zoals schriftelijke bronnen, die voor een ander bepaald doel 

ontwikkeld zijn, te denken valt aan onderzoeksrapporten of jaarverslagen (Van Thiel, 2007, p. 117).   

Hoofdzakelijk is de data verzameld in de interviews, maar documenten hebben hier ook een rol in 

gespeeld. De documentenanalyse heeft voornamelijk plaatsgevonden voor de interviews. Het gaat 

hier om jaarverslagen, krantenartikelen en websites die betrekking hebben op de 

onderzoeksorganisatie en de zorgsector in het geheel. De documentanalyse is niet apart in het 

analyse hoofdstuk aan de orde gekomen, maar is meer gebruikt om de context te schetsen (zoals in 

hoofdstuk 3) en om de interviews voor te bereiden.  

4.3.2 Uitvoeringsfase 

In de uitvoeringsfase werd een context hoofdstuk geschreven, een theoretisch hoofdstuk en werd 

het daadwerkelijke onderzoek gedaan. Tijdens het interviewen werd nog steeds gewerkt aan het 

theoretisch kader en het context hoofdstuk omdat dit steeds beter duidelijk werd (gaande weg door 

steeds meer over het onderwerp te weten te komen via literatuur, gesprekken en ook door 

gesprekken met de docent). 
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Box 4.1 Documenten  

De interviewhandleiding is steeds aangepast naar de specifieke functie of unit waarbinnen het 

interview gedaan werd (zie bijlage 2). Ook is de interviewhandleiding in de loop van de tijd marginaal 

aangepast. Dit is het geval geweest voor steeds terugkerende antwoorden en de wens nog meer 

informatie te verzamelen in plaats van steeds weer hetzelfde te horen. De richting van de interviews 

is in die gevallen veranderd, maar viel te allen tijde binnen de overkoepelende thema’s van het 

onderzoek.   

Voor de uitvoering van de interviews is begonnen met het benaderen van de respondenten. Alle 

respondenten zijn benaderd per mail (zie bijlage 3) voor de mail die naar de ([potentiele] 

respondenten is verstuurd). Een aantal respondenten was al eerder benaderd door de 

contactpersoon/sleutelinformant vanuit de organisatie zelf. Indien de respondenten niet reageerden 

is een tweede mail gestuurd. 

Indien de respondenten negatief reageerden is juist nog gepoogd (en vaak gelukt) om het belang van 

hun meerwaarde aan het onderzoek duidelijk te maken.  

Interviews   

Yin (2009) beschrijft zes bronnen van bewijs voor gevalsstudies, te weten: documentatie, archieven, 

interviews, directe observaties, participerende observaties en fysieke artefacts. Voor deze 

gevalsstudie is gekozen voor interviews als belangrijkste bron van data. De sterkte van het gebruik 

van interviews is dat men zeer gericht kan focussen op de onderwerpen van de gevalsstudie. Ook 

geven interviews veel inzicht en voorzien zij in waargenomen causale ‘breuken’ en verklaringen. 

Zwaktes zijn dat de vragen mogelijk niet goed genoeg gesteld worden, dat er een bias in het 

antwoord zit, dat de geïnterviewde antwoorden geeft die de interviewer zou willen horen en dat de 

herinnering mogelijk inaccuraat is  (Yin, 2009, p. 102).  

Interviews kunnen open, gestructureerd of semi-gestructureerd worden afgenomen. Bij open 

interviews staat alleen de beginvraag vast. Open interviews zijn vooral geschikt voor inductief en 

verkennend onderzoek. Volledig gestructureerde interviews zijn mondelinge afnames van een 

vragenlijst. Een semi gestructureerd interview zit hier tussenin. Er wordt dan gebruik gemaakt van 

een interviewhandleiding waarin een aantal voor geformuleerde vragen staan en/of de onderwerpen 

waarover de onderzoeker vragen wil stellen. De interviewhandleiding kan afgeleid worden uit het 

theoretisch kader of uit de vragen in de probleemstelling (Van Thiel, 2007, p.106,107). De interview 

handleiding is te vinden in de bijlage (zie bijlage 2). De interview handleiding is gemaakt op basis van 
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de operationalisatie te vinden in bijlage 1. 

Tussen de deelvragen en de onderwerpen op de interviewhandleiding is gekeken naar hoe de 

deelvragen zich in de praktijksituaties vertalen, uitgaande van de eerste drie hoofdstukken en het 

onderzoeksvoorstel. De gebruikte interviewhandleiding bestaat uit de grote lijnen, de onderwerp die 

besproken moeten worden. De vertaalslag naar de praktijk is gemaakt op basis van gesprekken met 

de sleutelinformant, de docent op de universiteit, op literatuur en ook via documentanalyse. Er zijn 

voorbeelden aangehaald uit de kranten, uit vakbladen en websites van beroepsverenigingen. In de 

interviewhandleiding komt ook het semi-structurele karakter van de interviews terug; de hoofdlijnen 

zijn duidelijk en de interviewer weet welke specifiekere vragen gesteld kunnen worden. De 

interviews bestaan zodoende uit open vragen met open antwoorden, waarbij, zoals het ook bij de 

casestudy past, desgewenst van richting veranderd kan worden, indien die richting van meerwaarde 

kan zijn of blijken voor het onderzoek.  

Alle interviews zijn opgenomen. Na vooraf overleg met de respondenten die hier in geen van de 

gevallen bezwaar tegen hadden. Een paar keer is na het opgenomen interview nog informatie 

gedeeld met de onderzoeker. De onderzoeker heeft dit vermeld bij de (letterlijk) uitgewerkte 

interviews. De interviews zijn allemaal letterlijk uitgetypt door de onderzoeker zelf. Indien gewenst 

zijn de opnames en de uitgetypte interviews beschikbaar ter inzage.  

De interviews zijn allemaal afgenomen in de onderzoeksorganisatie, in het OLVG ziekenhuis. 

Daarbinnen zijn de interviews afgenomen in de kantoren of de spreek- onderzoekskamers van de 

respondenten. Daar was in alle gevallen sprake van rust, de eigen omgeving van de respondent en 

een dichte deur. De interviews zijn allen face-to-face afgenomen en duurde gemiddeld zo’n 45 

minuten per respondent. Te merken was dat de artsen vaak een volle agenda hebben. Ongeveer de 

helft van de respondenten gaf van te voren aan slechts een half uur vrij te kunnen maken. Toch 

duurde de meeste van interviews langer dat een half uur. Een paar interviews duurde zelfs een uur of 

langer. Zo is een gemiddelde bereikt van ongeveer 45 minuten per interview.  

4.3.3 Analysefase  

In de analyse fase zijn de interviews geanalyseerd. Daarvoor zijn alle audio opnames van de 

interviews getranscribeerd. De letterlijke teksten zijn vervolgens voorzien van codes (Kvale, 1996). De 

codes zijn gebaseerd op het theoretisch kader. Dit is gedaan om orde aan te brengen in de 

omvangrijke hoeveelheid data die veelal gepaard gaat met kwalitatief onderzoek. Deze data, 

opgedeeld in kleine stukjes aan de hand van de codes is vervolgens geïnterpreteerd en geanalyseerd 

door de onderzoeker om vervolgens tot de conclusies van het onderzoek te komen.  
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4.4 Respondenten 
In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de respondenten. De selectie van de respondenten, 

de benadering en de uiteindelijke respondenten komen aan bod.  

 

Box 4.2 Sleutelinformant 

Bij een gevalsstudie worden respondenten geselecteerd in de vorm van een steekproeftrekking. Bij 

steekproeven wordt verschil gemaakt tussen selecte en aselecte steekproeven. Bij selecte 

steekproeven kan de onderzoeker gericht bepaalde eenheden selecteren, hierbij worden de keuzes 

gemaakt op basis van theoretische relevantie.  Een aselecte steekproef zorgt bij een voldoende 

grootte altijd voor een representatieve selectie (Van Thiel, 2007, p. 53, 109).  

De selectie van respondenten is gebeurd op basis van een selecte steekproef. De representativiteit 

van de steekproef is vergroot door respondenten te benaderen van verschillende bedrijfsunits van de 

onderzoeksorganisatie. De keuze van de units is gemaakt met behulp van de sleutelinformant. De 

sleutelinformant kon (tot op zekere hoogte) inzicht geven in de medische cultuur binnen de units en 

in de kenmerken van de vakgebieden. Op basis daarvan is een keuze gemaakt voor de verschillende 

units (zie figuur 4.4 voor de uiteindelijke keuzes in de organogram) die zo representatief mogelijk is 

(representatief op basis van verschillende medische vakgebieden en de culturen die daar bij horen). 

De keuzes zijn gemaakt er op lettende of de units primair of medisch ondersteunend zijn, of de units 

‘dure’ apparatuur gebruiken en/of de reputatie hebben ‘duur’ te zijn. Binnen de units is bewust een 

keuze gemaakt om telkens (behalve bij de unit interne geneeskunde) één unitvoorzitter (dit zijn ook 

artsen) te interviewen, één bedrijfsleiders (niet artsen, bovendien zijn de bedrijfsleiders 

verantwoordelijk voor meerdere units) en één of twee ‘gewone’ artsen, die niet de 

managementtaken van de unitvoorzitter hebben. Dit is gedaan om een zo compleet mogelijk beeld 

te krijgen per unit en van de verschillende units samen. 

De sleutelinformant heeft mogelijke interessante respondenten aan mij doorgegeven, maar 

Box 4.2. Sleutelinformant

De sleutelinformant is Maarten Schutte geweest, de contactpersoon

van de onderzoeksorganisatie. De Heer Schutte was sinds 1984

gynaecoloog in het OLVG en sinds 2004 tot april 2013 directeur

van de afdeling Teaching Hospital van het OLVG.
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uiteindelijk is er een keuze gemaakt om ook respondenten te interviewen die volgens de 

sleutelinformant juist minder interessant zouden zijn. Dit aangezien deze respondenten mogelijk 

geen affiniteit met het onderwerp van het onderzoek zouden hebben en op basis daarvan juist wel 

een goede bijdrage in data kunnen leveren. Zo is in samenspraak met de sleutelinformant een 

selectie van respondenten ontstaan die verschillende medische units bevat, verschillende culturen 

inhoudt, verschillende artsen bevat (ook op basis van geslacht en leeftijd). De uiteindelijke 

respondenten staan (zonder naam) in box 4.3. 

 

De mogelijke respondenten zijn benaderd per mail (zie bijlage 3 ). Allen zij zijn benaderd door de 

onderzoeker met een email adres van de onderzoeksorganisatie zelf. Bij het benaderen van de 

mogelijke respondenten hebben zich gevallen voorgedaan waarbij de mogelijke respondenten lieten 

weten niet geïnteresseerd te zijn. Beide keren heb ik deze respondenten kunnen en willen overhalen 

voor de absolute meerwaarde die zij kunnen leveren aan het onderzoek. Van alle benaderde 

mogelijke respondenten hebben er vier helemaal geen reactie verzonden. Een viertal benaderden 

Box 4.3. Respondenten

Unitvoorzitter

Bedrijfsleider

Arts

Arts

Unitvoorzitter

Bedrijfsleider

Unitvoorzitter

Bedrijfsleider (is ook bedrijfsleider orthopedie )

Arts

Unitvoorzitter

Bedrijfsleider (is ook bedrijfsleider kindergeneeskunde )

Unitvoorzitter

Bedrijfsleider

Arts

Arts

Unit radiologie

Unit orthopedie

Unit kindergeneeskunde

Unit hartcentrum

Unit interne geneeskunde

Afdeling Respondent

Lid van de Raad van BestuurRaad van bestuur
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hebben laten weten geen tijd te hebben, ziek te zijn of met zwangerschapsverlof te zijn (dit heeft in 

zekere mate het aandeel van de vrouwen in het onderzoek verlaagd).  Zodat er al met al 17 

respondenten zijn geïnterviewd.  

 

Figuur 4.4 Organogram van de onderzoeksorganisatie met daarin de respondenten en afdelingen51. 

4.5 Criteria voor goed onderzoek 
Criteria voor goed onderzoek lopen uiteen, maar worden meestal ondergebracht onder de noemers 

betrouwbaarheid en validiteit. In deze paragraaf worden deze criteria beschreven aan de hand van 

de literatuur met betrekking tot het gedane onderzoek. 

                                                           
51

 http://www.olvg.nl/over_het_olvg/profiel_olvg/organogram 

http://www.olvg.nl/over_het_olvg/profiel_olvg/organogram
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4.5.1 Betrouwbaarheid en validiteit 

Betrouwbaarheid is de consistentie en nauwkeurigheid van datgene wat onderzocht wordt. Hoe 

nauwkeuriger en consistenter het onderzoek, des te betrouwbaarder de onderzoeksbevindingen zijn 

en er niet van toeval kan worden gesproken. Het gaat ook wel om de navolgbaarheid en 

herhaalbaarheid van de waarnemingen (Van Thiel, 2007, p. 55).  

Validiteit slaat op de geldigheid van de resultaten en de generaliseerbaarheid van de conclusies. Is er 

gemeten wat de onderzoeker wilde meten? Dit gaat ook wel om de vraag: geldt dit ook voor andere 

tijdstippen, situaties, landen, organisaties etc. (Van Thiel, 2007, p.201)? 

Kwalitatief onderzoek kent geen statistische significantie. Daarom is het bij kwalitatief onderzoek 

moeilijker om conclusies ‘hard’ te maken (Van Thiel, 2007, p. 166). De controleerbaarheid en de 

herhaalbaarheid van de analyses van kwalitatieve data, zoals in dit onderzoek, is minder eenduidig 

dan bij kwantitatief onderzoek (Van Thiel, 2007, p. 165). De betrouwbaarheid en validiteit die 

normaal gesproken bij kwantitatief onderzoek hard gemaakt worden, worden hier ook besproken, 

maar niet in strikte zin. Het gaat hier meer om de navolgbaarheid van de analyses, in plaats de strikte 

betrouwbaarheid. De overdraagbaarheid, in plaats van de generaliseerbaarheid en de 

aannemelijkheid, in plaats van de geldigheid.  

4.5.2 Goed kwalitatief onderzoek 

Het lage aantal respondenten dat gepaard gaat met kwalitatief onderzoek vergt, meer dan bij 

kwantitatief onderzoek, interpretatie van de onderzoeker. Er zijn maatregelen te nemen om ‘goed’ 

onderzoek te doen (Van Thiel, 2007, p. 165-167).  

Triangulatie (Triangulatie is het gebruik van meerdere operationalisaties, bronnen, methoden, 

onderzoekers en technieken om de validiteit (geldigheid) van onderzoeksconclusies te verbeteren 

(Van Thiel, 2007, p.201)). is een maatregel die genomen kan worden om de betrouwbaarheid en de 

validiteit te verbeteren met gevalsstudies. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van twee  manieren 

van dataverzameling, te weten interviews en documentanalyse. In de interviews is ook sprake 

geweest van het ‘controleren’ van informatie verkregen buiten de interviews, ook een vorm van 

triangulatie (Van Thiel, 2007, p.107). Daarbij is door de onderzoeker in meerdere interviews 

‘hetzelfde’  gevraagd, op een andere manier. Dit binnen de interviews, maar ook tussen de 

interviews onderling, om informatie te controleren en te verifiëren.  

Dan is het goed om de keuzes die de onderzoeker maakt, de stappen in het onderzoeksproces  en de 

databronnen vast te leggen, zodat dit later na te slaan is (Van Thiel, 2007, p, 165; Blumberg et al., 
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2008, p. 380). De onderzoeker heeft dit gedaan, zodat het proces gearchiveerd is. 

Blumberg et al. (2008, p.381) noemen nog een aantal criteria voor goed onderzoek speciaal voor 

gevalsstudies. Van belang zijn onder andere een duidelijk doel en een expliciete probleemstelling, 

een gedetailleerde beschrijving van het proces, een duidelijke gedachte achter de casusselectie en 

het design (uitgelegd eerder in dit hoofdstuk), het gebruiken van ethische standaarden en het 

noemen van tekortkomingen.  

Een andere manier om goed onderzoek te doen ondanks het relatief lage aantal respondenten 

binnen het onderzoek is door sub eenheden te onderscheiden (Swanborn; Yin; King et al., uit Van 

Thiel, 2007, p.105). Dit is gedaan in de vorm van de embedded units of analyses, een manier van 

gevalsstudies waarbij binnen het onderzoek kleine sub eenheden worden onderzocht, zoals eerder 

beschreven in dit hoofdstuk (in paragraaf 4.4) (Yin, 2009).  

In het boek van Babbie (2007, p. 265, 266) worden algemene interview richtlijnen beschreven, 

waaronder het voorkomen van de interviewer. Gezegd wordt dat de interviewer zich in dezelfde 

‘stijl’ zou moeten kleden als de respondent, omdat uiterlijk attitudes en persoonlijke oriëntaties 

weergeeft. Ook wordt beschreven dat de interviewer een inschatting moet maken van het type mens 

dat tegenover hem of haar zit, om daar zodoende op in te spelen door de respondent op zijn gemak 

te maken. Hier heeft de onderzoeker steeds rekening mee gehouden. Gezien het verschil in rol had 

de onderzoeker geen witte doktersjas aan, maar het voorkomen is bewust netjes, verzorgd en 

volwassen geweest.   

Voor gevalsstudies is het belangrijk om een goede luisteraar te zijn. Daarmee bedoelt Yin (2009, p. 

70) dat het belangrijk is om veel informatie, zonder bias, naar binnen te laten komen. Door niet 

‘gewoon’ te luisteren naar wat iemand zegt, maar door ook ‘tussen de regels door’ te luisteren, naar 

onder andere de stemming en de intentie. Het woordgebruik van een respondent kan ook een 

speciale intentie hebben. Tijdens het afnemen en het uitwerken en analyseren van de interviews 

(gedurende het hele onderzoek) is hier veel aandacht aan besteed. Ik, de onderzoeker, meen een 

goede luisteraar te zijn, dit was in eerste instantie ook de reden om kwalitatief onderzoek te gaan 

doen.   

4.5.3 Generaliseerbaarheid gevalsstudie 

De sub-units kunnen vaak significante kansen bieden voor extensieve (grondige, uitgebreide) 

analyses, die de inzichten in een case kunnen versterken (Yin, 2009). Het onderzoek is gedaan binnen 

de context waarbinnen de organisatie zich bevond tijdens het onderzoek. Op die wijze zijn de 

resultaten van dit onderzoek, wegens gebrek aan statische, kwantitatief onderzoeks-eigen 
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significantie, alleen geldig voor de bepaalde context waarbinnen dit onderzoek is uitgevoerd. Bij 

gevalsstudies wordt niet naar generaliseerbaarheid gestreefd.  Dit wordt ook wel grounded theory 

genoemd (Van Thiel, 2007, p. 155). Wat echter gezegd kan worden is dat de context van dit 

onderzoek mogelijk breder kan worden getrokken dan enkel de onderzoeksorganisatie. De theorie 

op basis waarvan dit onderzoek is gedaan is breder dan enkel de ziekenhuiszorg. De 

generaliseerbaarheid of de overdraagbaarheid van dit onderzoek is dus door enigszins beperkt tot de 

context, maar kan eventueel wel worden getrokken naar andere professies waar de verzakelijking 

een rol speelt als maatschappelijk brede ontwikkeling. Hierover in de conclusie meer. 

4.6 Slot  
In dit hoofdstuk is de onderzoeksaanpak van het onderzoek aan bod gekomen. Wat voor type 

onderzoek er gebruikt is beschreven aan de hand van Deetz. Het onderzoek situeert zich tegelijkertijd 

links- en rechtsonder in de matrix van Deetz (1996). In het onderzoek wordt gewerkt vanuit de local/ 

emergent benadering en de elite/ a priori. De operationalisatie op basis van de theorie is uitgewerkt. 

Het onderzoek is gedaan met een kwalitatieve onderzoeksmethode in de vorm van interviews met 

behulp van een interviewhandleiding. Verder is dit onderzoek een embedded case study design (Yin, 

2009). De case is in dit onderzoek het OLVG ziekenhuis en de embedded cases zijn in dit onderzoek 

de units binnen het ziekenhuis. Het lineair ogende onderzoeksproces is geheel zoals Yin (2009) dit 

beschreef niet lineair geweest. De selectie van de respondenten was een selecte steekproef. De 

generaliseerbaarheid van het onderzoek is beperkt dankzij het design en de onderzoeksmethode. Er 

is rekening gehouden met de criteria voor goed onderzoek zoals deze voor kwantitatief onderzoek 

gelden, maar  in het geval van dit onderzoek moet meer gesproken worden van de navolgbaarheid 

van de analyses in plaats van de betrouwbaarheid, meer van de overdraagbaarheid in plaats van de 

generaliseerbaarheid en meer van aannemelijkheid in plaats van de geldigheid.  

 

 

  



  

Sophie van Oudenaren    |    Universiteit Utrecht    |    Masterscriptie Publiek Management  2013    
   

83 



  

Sophie van Oudenaren    |    Universiteit Utrecht    |    Masterscriptie Publiek Management  2013    
   

84 

Deel 2 

Hoofdstuk 5 Empirie; een algemene beschrijving 

5.1 Inleiding 

Met dit vijfde hoofdstuk begint het tweede deel van dit onderzoek: de resultaten.  Dit tweede deel is 

onderverdeeld in een algemene empirische beschrijving van de onderzoeksorganisatie. Dan volgt een 

algemene empirische beschrijving met aandacht voor de verschillende logica’s (hoofdstuk 6). Daarna 

volgt een empirische beschrijving waarin een analyse is te lezen en op zoek wordt gegaan naar 

patronen (hoofdstuk 7). Het slot van het tweede deel van het onderzoek bestaat uit de conclusies en 

implicaties (in hoofdstuk 8).  

In dit hoofdstuk komt de empirie aan de orde. Eerst wordt een algemene beschrijving gegeven van 

de onderzoeksorganisatie en de organisatieomstandigheden. Dan wordt meer specifiek een 

beschrijving gegeven per unit van het ziekenhuis, waarbij de algemene kenmerken van de units 

worden beschreven. Tot slot wordt beschreven hoe de drie contextfactoren (zoals deze beschreven 

zijn in hoofdstuk drie) in de units van toepassing zijn. Deze drie factoren zijn (1) de aard van het 

professionele werk, (2) de aard van de professionele oriëntatie en (3) de organisatieomgeving. 

5.2 Beschrijving van de organisatie 

Hier volgt een algemene, formele, beschrijving van het OLVG in het algemeen. Vervolgens wordt 

meer ingegaan op de empirische beschrijving van de afzonderlijke units.  

5.2.1 Algemeen OLVG 

De organisatie die centraal staat in dit afstudeeronderzoek is het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis. Het 

OLVG is een topklinisch ziekenhuis midden in de Amsterdam. Het OLVG werkt samen met 

vijfentwintig andere topklinische ziekenhuis in de Vereniging Samenwerkende Topklinische 

opleidingsziekenhuizen (STZ). Daarnaast is het OLVG een Santeon ziekenhuis, Santeon is een 

samenwerkingsverband met vijf andere ziekenhuizen. Daarbij gaat het OLVG steeds meer samen met 

het Sint Lucas Andreas ziekenhuis in Amsterdam. Deze twee ziekenhuizen willen gaan fuseren met 

elkaar.   

“Er zijn steeds meer kwaliteitsnormen. Wetenschappelijke verenigingen en de inspectie spelen daar 

een rol in. Zodoende gaan wij zo’n samenwerkingsrelatie met een ander ziekenhuis aan.” 

(Sleutelinformant) 
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Jaarlijks komen er rond de 290 duizend mensen in de polikliniek, zijn er zo’n 19 duizend meerdaagse 

opnames en worden zo’n 13 duizend mensen behandeld op de dagbehandeling, dit alles met een 

opnamecapaciteit van 555 erkende bedden. Er werken zo’n 3000 mensen waarvan 180 medisch 

specialisten52. Het ziekenhuis is sinds ongeveer tien jaar georganiseerd in een zogenaamde 

unitstructuur. Onder de raad van toezicht, de raad van bestuur en de verschillende stafafdelingen 

komen de units. Per specialisme zijn op zich zelf functionerende units. De achtentwintig units die het 

ziekenhuis kent zijn onderverdeeld in primaire en medisch ondersteunende units53. Aan het hoofd 

van iedere unit staat een arts, de unitvoorzitter. Onder die arts staat een bedrijfsleider, die zorgt voor 

de zaken waarvoor de arts niet is opgeleid. De unitvoorzitters overleggen hun begroting met de Raad 

van Bestuur. 

5.2.2 Financiële aspecten unitstructuur 

Deze sub-paragraaf gaat in op hoe de financiële aspecten van de unitstructuur beleefd worden. Over 

de rol van de Raad van Bestuur in het OLVG: 

“Vaak is hier een spanningsveld als het gaat om de keuze tussen prijs en duurzaamheid. De Raad van 

Bestuur is erg financieel gericht.”  

(Sleutelinformant) 

Formeel gezien is de unitstructuur een stringente financiële vorm in het ziekenhuis. Maar de 

informele werkelijkheid lijkt daar vandaan te liggen. Over de verhoudingen tussen de units:  

“De units zijn op zichzelf staand, maar de werkelijke financiële transparantie ligt nog niet op tafel. 

Tussen de units onderling wordt onderling verrekend.. Daar waar geld tekort is, komt er geld bij van 

daar waar het ‘over’ is. Van de goed-verdienende liesbreuken gaat geld naar de slechtverdienende 

darmkanker .. Het wordt ook wel het monopolyspel genoemd; geld wordt van hier naar daar 

geschoven.”  

(Sleutelinformant) 

In het najaar moet iedere unit een begroting inleveren voor het jaar daarna. Vervolgens wordt van 

bovenaf door de Raad van Bestuur de speelruimte opgelegd voor de units.  

“Bij het inleveren van de begroting wordt er gezegd alles leuk en aardig, maar zoveel geld is er niet. 

Dus je moet het met minder doen.. Ja dat is allemaal veel strakker dan dat dit in het verleden was.” 

(Respondent 6) 

De mate van ‘strakheid’ binnen het unitsysteem verschilt in de ogen van verschillende respondenten: 
                                                           
52

 http://olvg.nl/over_het_olvg/profiel_olvg/organisatie 
53

 http://olvg.nl/over_het_olvg/profiel_olvg/organogram 

http://olvg.nl/over_het_olvg/profiel_olvg/organisatie
http://olvg.nl/over_het_olvg/profiel_olvg/organogram
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“Als de unit niet goed draait dan sneuvelt daar geen arts om. Nee, geen een.” 

(Respondent 5) 

Dit bevestigt de informele werkelijkheid die door de sleutelinformant wordt getypeerd als het 

monopolyspel.  

Naast de medische units is nog een bijzondere afdeling te vinden in het OLVG, te weten het Teaching 

Hospital. Het Teaching Hospital van het OLVG is een samenwerkingsverband met het Academisch 

Medisch Centrum Amsterdam. In het OLVG vindt initieel medisch onderwijs plaats. De coschappen 

die geneeskunde studenten lopen worden als een stage gezien. Daarbij zijn er in de twintig 

verschillende specialismen ook AIO’s (artsen in opleiding tot specialist). Verder zijn er de apotheek en 

de ziekenhuis psychologen. Ook worden er duaal HBO verpleegkundigen opgeleid. Over de sfeer op 

het Teaching hospital:  

“In de opleidingsvergaderingen (waar de basisartsen worden opgeleid voor specialisatie) wordt nooit 

over geld gesproken. Nooit.” 

(Sleutelinformant) 

Verder bijzonder aan het OLVG is het topklinische karakter van het ziekenhuis. Dit resulteert in een 

aantal pijlers waar het ziekenhuis goed in is en waar zodoende ook veel aandacht aan wordt besteed. 

De pijlers zijn het hartcentrum, de intensive care, orthopedie en het aids zorgcentrum.  

5.2.3 Prestatiefinanciering 

De artsen in het OLVG worden betaald via een basisloon in loondienst met daarbovenop een 

prestatieloon. Het stukje prestatieloon dat bovenop het ‘gewone’ salaris komt is verbonden aan de 

DBC’s (of de DOTs). Hoeveel DBC’s er worden verwerkt  en hoe groot de DBC’s zijn heeft dus invloed 

op het salaris van de artsen. Hoeveel er bij het ‘gewone’ salaris komt verschilt van jaar op jaar en 

heeft te maken met onderhandelingen die een prijs per minuut moeten bepalen. Ook de overheid 

heeft invloed op het salaris van artsen. Veel artsen zijn er de afgelopen paar jaar qua salaris op 

achteruit gegaan. De cardiologen bijvoorbeeld zijn de afgelopen twee jaar dertig procent achteruit 

gegaan. Velen zijn in het “ongewisse” over hun salaris: 

“En nu zie je ook dat mensen zich gaan realiseren dat ze gewoon moeten verhuizen als het niet goed 

gaat. Als je niet genoeg patiënten ziet. Want je moet het registreren. Dus de focus is heel belangrijk 

op dat financiële aspect.”  

(Respondent 7) 
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Bij de prestatiefinancieringsstructuur in het ziekenhuis is het zo dat wanneer de unit niets 

‘overhoudt’, er ook geen bonus bovenop het salaris van de artsen mogelijk is. Dan vervalt als het 

ware de prestatiefinanciering. Binnen dit onderzoek heeft dit gegolden voor de unit orthopedie.  

5.2.4 Kwaliteitsmeting 

Hier wordt beschreven hoe het OLVG omgaat met kwaliteit naast de kwaliteitsindicatoren die door                                                         

de inspectie worden geëist. 

In het OLVG wordt er gebruik gemaakt van de landelijke CQ index-Ziekenhuizen. Dit is een patiënt-

ervaringsonderzoek dat de kwaliteit van zorg transparant wil maken voor ziekenhuizen, 

zorgverzekeraars en patiënten, opgezet door het Santeon samenwerkingsverband. Op de website 

van Santeon wordt geschreven dat de ziekenhuizen met elkaar kunnen worden vergeleken, om van 

elkaar te leren,  om de zorgverzekeraars benchmarkinformatie te bieden en om voor patiënten de 

keuze voor het ziekenhuis te vergemakkelijken. De CQ index-Ziekenhuizen ondervraagt patiënten op 

gebied van communicatie (met artsen en verpleegkundigen en rondom de medicatie), het gevoel van 

veiligheid, de eigen inbreng, de informatie bij ontslag, de inhoud van het opnamegesprek, het 

pijnbeleid en de uitleg bij behandeling54.  

Hiernaast zijn er nog drie á vier keer per jaar interne veiligheidsrondes. Dan wordt iedere afdeling 

bekeken met mensen uit de staf, de unitvoorzitter, de bedrijfsleider en (eens per jaar) ook een 

bestuurslid. Ook wordt elke afdeling bekeken aan de hand van een vragenlijst. Het gaat daarbij zowel 

om algemene veiligheidseisen zoals het weten waar de brandslang hangt, als ook om 

patiëntgebonden veiligheidseisen betreffende bijvoorbeeld medicatie.   

5.3 Algemene beschrijving units  
Hier wordt een algmene beschrijving per unit specifieke gegeven aan de hand van de empirie. 

5.3.1 Unit Hartcentrum 

Cardiologie en cardio-thoracale chirurgie vormen in het OLVG samen het Hartcentrum. Het 

hartcentrum heeft zo’n 250 medewerkers, waaronder 28 cardiologen, cardio-thoracaal chirurgen en 

specialisten in opleiding. Het hartcentrum is een van de pijlers van het OLVG. Bijzonder aan het 

hartcentrum is de grote patiënten groep. Ook zijn de patiënten vaak jong vergeleken met  andere 

afdelingen, zoals bijvoorbeeld oncologie. Kom je in het hartcentrum, dan is er in principe sprake van 

een ernstige aandoening. Dit zorg ervoor dat er veel uitgesloten moet worden. Ook kan medicatie 

wel of niet toedienen beiden dodelijk zijn, dus er is een smalle breedte om in te handelen.  

                                                           
54

 http://www.santeon.nl/nl/nieuws-en-media/46-landelijke-meting-cq-index-ziekenhuizen-maakt-kwaliteit-
van-zorg-transparant-voor-ziekenhuis-zorgverzekeraar-en-patient 
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“Cardiologie is natuurlijk een acuut vak: het is hollen of stilstaan. Het is vaak heel acuut, als je niet op 

tijd komt hoeft het niet meer, dus dat is, dan ga je nooit vragen naar financiële dingen.” 

(Respondent 10 Hartcentrum) 

Daarbij zijn er in de cardiologie veel disciplines, geen enkele cardioloog is algemeen, alle cardiologen 

zijn helemaal gespecialiseerd. Ook is cardiologie een heel hightech vak, dus ‘alles’ is “ontzettend” 

duur. Alle equipment moet bovendien binnen twee jaar vervangen worden, want dan is het alweer 

verouderd. Maar die hoge kosten zorgen er niet voor dat de unit zich in slecht financieel vaarwater 

bevindt.  

“Onze unit kan zichzelf goed bedruipen. De vergoedingen die de verzekeraars geven voor onze 

verrichtingen zijn gewoon royaal. (..) Dus als je efficiënt werkt en het goed doet, kun je ook wat 

overhouden, dat kun je dan besteden aan verdere verbetering van je afdeling.” 

(Respondent 10 Hartcentrum) 

Er wordt wel bewust gestuurd om de kosten van bijvoorbeeld een open-hart-operatie lager te laten 

zijn dan de opbrengsten. Het gaat dan vooral om bij de leverancier  de inkoop van materialen tegen 

een zo laag mogelijke prijs te krijgen. Want:  

“Ik heb wel een het idee dat met name vroeger bij de cardiologie de bomen tot in de hemel groeiden. 

Het was een specialisme waarin goed verdiend werd. En dat is gewoon niet meer zo.” 

(Respondent 19) 

Er begint dus wel iets te veranderen binnen de unit met betrekking tot het financiële kader waarin 

het werk moet gebeuren. Er wordt bijvoorbeeld aan de artsen teruggekoppeld wanneer bepaalde 

dure materialen over de houdbaarheidsdatum heen raken en dus niet voldoende gebruikt worden. 

Aan die terugkoppeling worden verder geen consequenties verbonden (Respondent 19).  

Het hartcentrum van het OLVG werkt nauw samen met het AMC, die een grote hartafdeling hebben, 

en met het VUMC, die een wat kleinere hartafdeling hebben. Er waren zelfs plannen voor een fusie 

richting één Amsterdams hartcentrum, maar daar is het VUMC uitgestapt. Nu zijn er weer 

gesprekken, maar dit gaat niet gemakkelijk. Daarnaast speelt de mogelijke fusie met het Sint Lucas 

Andreas Ziekenhuis in Amsterdam ook binnen het hartcentrum.  

In het hartcentrum is naast het ziekenhuis-brede kwaliteitsmanagement ook een kwaliteitscyclus 

aangelegd. Zodoende wordt er iedere drie maanden een onderwerp uitgelicht dat extra aandacht 

krijgt. Het hartcentrum is een primaire business unit.  
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Om de algemene beschrijving van deze unit te besluiten worden hier kort de drie context factoren 

beschreven, zoals deze beschreven zijn in hoofdstuk 3, die van invloed kunnen zijn op de mate van 

conflict. Wanneer gekeken wordt naar hoe deze factoren wel of niet aanwezig zijn binnen het 

hartcentrum kan het volgende verteld worden: 

1. De diensten die geleverd worden in het hartcentrum zijn complex  van aard, en zodoende 

moeilijk te standaardiseren  en de unit is in grote mate onafhankelijk.  

2. Uit de interviews blijkt geen eenduidig beeld van ‘de professional’ binnen de unit. De 

verschillende respondenten waren verschillende type artsen. De verschillen zater in het wel 

of niet economisch gericht en/of gemotiveerd, wel of niet zeer loyaal aan de professie. De 

verschillen zijn mogelijk te  verklaren door het verschil in leeftijd van de respondenten. De 

grootste gelijkenis betreffende het type arts is het streven naar de hoogste kwaliteit. Alle 

respondenten binnen de unit waren in hoge mate geïnteresseerd om vakinhoudelijk het 

beste van hun specialisme te zijn en of te worden.    

3. De organisatie vorm binnen de unit is in grote lijnen qua structuur gelijk met de 

organisatievorm in de rest van het ziekenhuis. In de unit hartcentrum werken de meeste 

specialisten vergeleken met de andere onderzochte units. 

5.3.2 Unit Radiologie 

Binnen het specialisme radiologie wordt de inwendige patiënt bekeken met behulp van 

röntgenstraling (röntgenfoto’s, CT, DEXA), geluidsgolven ( echografie) of een sterk magneetveld 

(MRI). De resultaten van een radiologisch onderzoek wordt veelal door de specialist verslagen, maar 

met een andere arts, bijvoorbeeld een huisarts, besproken. Radiologie is een unit die service verleent 

aan de rest van het ziekenhuis. 

“Wij zijn niet een afdeling die op zich staat, we zijn enorme service verlening. Wij zijn best een 

belangrijke spil in het ziekenhuis wat betreft diagnostiek, iedereen wil daar een stukje van.” 

(Respondent 11) 

Naderhand is in ook gebleken dat vergeleken met de andere onderzochte units de unit Radiologie ver 

vooroploop in het in kaart brengen van de kosten. Het grootste gedeelte van het werk dat gedaan 

wordt in de unit wordt aangevraagd door andere afdelingen in het ziekenhuis of door huisartsen. De 

afdeling is daar voor een groot deel afhankelijk in. Zo worden ook de meeste DBC’s niet door 

specialisten binnen de unit, maar buiten de unit bepaald. Binnen de unit gaat per jaar ongeveer 15 

miljoen euro per jaar om.  
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Binnen de unit radiologie werken ongeveer 130 medewerkers, waarvan er circa veertien specialisten 

zijn. Er worden ongeveer 500 patiënten per werkdag geholpen55. De specialisten binnen de unit 

hebben een zogenaamd heilig uur waarin twijfels en interessante gevallen worden besproken onder 

elkaar. Een paar jaar geleden is binnen de unit van iedere verrichting een kostprijs vastgesteld. Dat is 

binnen volgens een respondent bijzonder: 

“Het in kaart brengen van de kostprijs was tien jaar geleden ondenkbaar.” 

(Respondent 6) 

Tegelijkertijd is de afgelopen vijf jaar de productiviteit van de gehele unit met 52 procent 

toegenomen. Dit heeft voor een groot deel te maken gehad met automatisering, maar mogelijk ook 

het bewustzijn van de kosten en de opbrengsten (Respondent 6). Radiologie is een medisch 

ondersteunende business unit. 

Om de algemene beschrijving van deze unit te besluiten worden hier kort de drie context factoren 

beschreven, zoals deze beschreven zijn in hoofdstuk 3, die van invloed kunnen zijn op de mate van 

conflict. Wanneer gekeken wordt naar hoe deze factoren wel of niet aanwezig zijn binnen het 

hartcentrum kan het volgende verteld worden: 

1. De diensten die geleverd worden binnen de unit zijn weinig complex, en zijn gemakkelijk te 

standaardiseren. De unit radiologie is in grote mate afhankelijk  voor de te leveren diensten.  

2. In de unit radiologie lijkt een typische arts te bestaan: een arts die zich zeer bewust is van 

economisering, hier op gericht is en hierdoor ook gemotiveerd raakt.  

3. De organisatieomgeving  linkt aan weinig complexe diensten die zodoende zijn 

gestandaardiseerd, voor een afhankelijke unit. Deze unit werkt als een dienstverlener voor 

de rest van het ziekenhuis. 

 5.3.3 Unit Kindergeneeskunde 

De unit kindergeneeskunde omvat 12 specialisten, waarvan er drie psychologen zijn. De aparte 

afdeling is onlangs geheel verbouwd en is gemaakt om kinderen én ouders op hun gemak te stellen. 

Er is veel aan gedaan om de sfeer prettig te maken, met genoeg speelmogelijkheden voor kinderen, 

speciale wachtbanken en zithoeken, muurschilderingen en veel licht. Een van de respondenten 

benadrukte dat de afdeling ook prettig is om in te werken (R20). Bij kindergeneeskunde worden 

kinderen tussen de nul en de (ongeveer) achttien jaar onderzocht en behandeld56. De 
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aandachtsgebieden verschillen en lopen uiteen van neonatologie, diabetes, bedplassen, cardiologie,  

psychologie tot overgewicht. 

De unit kindergeneeskunde verschilt met de andere units qua prestatiefinanciering. In de unit was 

(tijdens de interviews) geen financiële prikkel voor de artsen om meer verrichtingen te doen of om 

andere DBC’s in te vullen. Er werd zelfs nog helemaal niet met de DBC systematiek gewerkt.  

Met het systeem waar tijdens de interviews mee werd gewerkt was de unit niet kostendekkend. 

Toch is de unit een businessunit zoals de andere units in het ziekenhuis en zijn ook zij 

verantwoordelijk voor het eigen financiële reilen en zeilen. Er worden begrotingen ingediend en 

jaarverslagen gemaakt. Maar omdat de unit niet kostendekkend is wordt er geld bijgelegd.  

Zodoende is de positie van de kindergeneeskunde in het OLVG ziekenhuis is een bijzondere. Uit de 

interviews kwam ook wel naar voren dat dit terug te zien is, nu en in het verleden, aan de salarissen 

van de kinderartsen. Kinderartsen hebben over al het algemeen altijd al minder verdiend dan artsen 

binnen andere specialismen. Kinderartsen zijn geheel in loondienst. Zouden zij via in een ZBC werken 

en declareren via de DOTs, dan zouden zij juist veel geld (kunnen) verdienen (R13).  

Kenmerk van economisering dat terug te vinden is binnen de unit is het opzetten van de avondpoli. 

Hierdoor hoeven ouders die met hun kind naar het ziekenhuis gaan geen vrij te nemen van hun werk. 

Er si zodoende ingespeeld op de vraag (logica). De kindergeneeskunde is een primaire business  unit.  

Om de algemene beschrijving van deze unit te besluiten worden hier kort de drie context factoren 

beschreven, zoals deze beschreven zijn in hoofdstuk 3, die van invloed kunnen zijn op de mate van 

conflict. Wanneer gekeken wordt naar hoe deze factoren wel of niet aanwezig zijn binnen het 

hartcentrum kan het volgende verteld worden: 

1. De diensten die in deze unit geleverd worden zijn complex én minder complex. De unit is 

onafhankelijk  wat betreft de vraag om diensten. 

2. Het specialisme kindergeneeskunde staat bekend als een specialisme waar de meest 

intrinsiek gemotiveerde, loyale en altruïstische artsen zouden werken. Uit de interviews 

echter bleek dat dit beeld niet helemaal past binnen de onderzoeksorganisatie. Er werd 

bevestigd dat dit beeld bij de andere specialisme heerst over de kinderartsen, maar de 

kinderartsen die geïnterviewd zijn vonden het vervelend dat dit  beeld over hen bestaat. De 

twee geïnterviewde kinderartsen waren juist gefocust op de economisering en de 

vernieuwing die daarmee gepaard gaat.  

3. De organisatiestructuur binnen de unit is wat betreft management en overhead gelijk met de 
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rest van het ziekenhuis. Wel zijn de economische prikkels minder aanwezig en is de 

administratie rondom de DBC’s en de DOTs pas net op gang gekomen en staat zodoende nog 

in de kinderschoenen. De twee geïnterviewde artsen uit deze unit gaven qua sfeer in de 

organisatie wel aan dat zij beiden afzonderlijk van elkaar een grote veranderingsbereidheid 

hadden ten opzichte van de economisering, maar dat dit in de rest van de unit veel minder 

was. De meeste artsen wilden volgens de respondenten ver houden van alles wat met 

economisering en bedrijfsmatigheid te maken heeft (R13 en R20).  De unit 

kindergeneeskunde is de unit met de minste specialisten vergeleken met de andere 

onderzochte units. 

5.3.4 Unit Interne geneeskunde 

In de unit interne geneeskunde wordt een zeer uiteenlopend palet aan ziektes behandeld. Als gevolg 

daarop zijn de behandelingen uit zeer uiteenlopend. Van alle patiënten binnen de unit ligt de focus 

op het HIV-behandelcentrum en de diabetespolikliniek. Dat zijn de speerpunten binnen de unit. Het 

team van de interne geneeskunde bestaat uit 35 medewerkers, waarvan er zestien specialisten zijn57.  

Waarbij er in de unit radiologie sinds een aantal jaren inzicht is in de kostprijs van verrichtingen 

wordt er binnen de unit interne geneeskunde geprobeerd inzicht te krijgen in de kostprijs, maar is er 

nog geen inzicht in de kostprijs. Binnen de unit is een groeiend besef van economisering. De sfeer 

onder de specialisten betreffende de economisering blijft volgens respondent 12 wel altijd:  

“Wij zijn heel erg van, als een patiënt een bepaalde behandeling nodig heeft, dan moet de patiënt 

deze krijgen.” 

(Respondent 12) 

Steeds is de patiënt inhoudelijke behandelen het meest belangrijke.  

De interne geneeskunde is een primaire business unit binnen het OLVG.  

Om de algemene beschrijving van deze unit te besluiten worden hier kort de drie context factoren 

beschreven, zoals deze beschreven zijn in hoofdstuk 3, die van invloed kunnen zijn op de mate van 

conflict. Wanneer gekeken wordt naar hoe deze factoren wel of niet aanwezig zijn binnen het 

hartcentrum kan het volgende verteld worden: 

1. De diensten die in de unit interne geneeskunde geleverd worden zijn grotendeels complex 

van aard. De unit is daarbij in grote mate onafhankelijk van andere units betreffende de 

aanvoer van vraag, de unit werkt wel samen met andere units zoals bijvoorbeeld radiologie. 
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2. Het type arts dat in de unit interne geneeskunde werkt zou bijna net zo idealistisch, intrinsiek 

gemotiveerd en loyaal genoemd kunnen worden als de artsen bij kindergeneeskunde 

genoemd worden. De interviews hebben dit beeld bevestigd. Wel moet gezegd worden dat 

er slechts één arts is geïnterviewd, dus er kan niet gezegd worden dat dit voor alle artsen 

binnen deze unit zou gelden.  

3. De organisatievorm is in de interviews niet in het bijzonder aan bod gekomen. De cultuur is 

wel zeer medisch inhoudelijk gericht. Maar de mate van overhead en management zijn niet 

besproken.  

5.3.5 Unit Orthopedie 

In het vakgebied van de orthopedie houdt men zich bezig met aandoeningen aan het ‘steun- en 

bewegingsapparaat’. Hieronder vallen botten, gewrichten, spieren, pezen en banden58. De unit 

omvat vierentwintig medewerkers waarvan er tien medisch specialisten zijn.  

In de unit orthopedie in het OLVG wordt complexe medische zorg geleverd. Voor alle units tezamen 

is hiervoor een speciaal potje in samenwerking met de zorgverzekeraars. Desalniettemin krijgt de 

unit de financiën vaak nog steeds niet rond, door die complexe zorg. Daarvoor is afgesproken op 

jaarbasis een x aantal (zo’n 800) protheses moeten worden geplaatst omdat dit een lucratieve 

verrichting is. Van het geld dat ‘overblijft’ wanneer de kosten van de opbrengsten van lucratieve 

verrichtingen worden afgetrokken, worden de duurdere niet lucratieve verrichtingen 

gecompenseerd. Op die wijze wordt de hele dure zorg, de complexe patiënten, financieel 

gecompenseerd.  Problematisch daarbij is dat in het OLVG veel traumatologie wordt gedaan, die je 

niet kunt plannen.  

“Afgelopen jaar, veel kou en gladheid, werden wij dus geconfronteerd met heel veel kapotte botten, 

en in die tijd kun je geen lucratieve protheses plaatsen, die complexe operaties daarentegen, daar kun 

je niet tegen zeggen kom over een jaar maar terug, dus die kapotte botten en die complexe operaties 

gaan voor, waardoor je een financieel probleem krijgt.” 

(Respondent 16) 

Voor de unit orthopedie zou het positief zijn als de complexe zorg voldoende zou worden vergoed: 

“Want als die ingewikkelde orthopedische zorg goed betaald wordt, dan hoeven wij geen 800 heupen 

erbij te doen.” 

(Respondent 16) 
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Orthopedie is voor sommige ziekenhuizen een melkkoe, wanneer de niet complexe zorg wordt 

geleverd, wordt er echter veel complexe orthopedische zorg geleverd in een ziekenhuis zoals dit in 

het OLVG gebeurd, dan is orthopedie verliesgevend (R16). 

De zorgvraag die op de unit orthopedie afkomt is relatief weinig acuut, bijvoorbeeld vergeleken met 

het hartcentrum (R15): 

“Orthopedie is een electief vak, dus dat zijn geen ernstig zieke patiënten die acute zorg behoeven.” 

(Respondent 15) 

Het beleid binnen de unit is dat er geen wens is om te concurreren met de ZBC’s (R15).  

Omdat de unit als geheel steeds weer negatief eindigt op de balans blijft er van de 

prestatiefinanciering voor de artsen niks over (R15). Zodoende zou er geen financiële prikkel zijn voor 

artsen. Verschillende artsen in de unit orthopedie werken gedetacheerd vanuit het OLVG ook in het 

ZBC segment (hieruit vloeien geen extra privé inkomsten). Orthopedie is een primaire business unit.  

Om de algemene beschrijving van deze unit te besluiten worden hier kort de drie context factoren 

beschreven, zoals deze beschreven zijn in hoofdstuk 3, die van invloed kunnen zijn op de mate van 

conflict. Wanneer gekeken wordt naar hoe deze factoren wel of niet aanwezig zijn binnen het 

hartcentrum kan het volgende verteld worden: 

1. De diensten die in de unit orthopedie worden geleverd zijn simpel én complex van aard.  De 

unit is onafhankelijk ten opzichte van de andere units wat betreft de aanvoer van de vraag. 

De  

2. De aard van de professionals in de unit is uit de interviews niet bijzonder gebleken. Daarover 

kan hier dus geen eenduidig beeld worden gegeven. ‘ 

3. De organisatie lijkt tot slot ook in grote mate gelijk te zijn aan die van de andere units. In de 

unit orthopedie werken na de kindergeneeskunde de minste specialisten. Het is dus de een 

na kleinste onderzochte unit.  

5.4 Slot; Samenvatting en dynamiek tussen de units 

Omdat de complexe zorg in het huidige systeem aanzienlijk minder vergoed krijgt dan dat deze kost, 

is er een speciaal potje voor het ziekenhuis om dit op te vangen. Uit dat potje worden verschillende 

units mede gefinancierd (R16).  
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Figuur 5.1 Contextfactoren per unit 

De units samengenomen met betrekking tot de contextuele factoren leiden tot de volgende 

‘tussenstand’ (zie figuur 5.1): 

1. Twee voornamelijk complexe units, twee gemengde complexe en simpele unit en één 

unit waarin de diensten voornamelijk simpel zijn.  

2. Met betrekking tot de aard van de professional kan geconcludeerd worden dat alle 

respondenten bevestigden dat voor de artsen de medisch inhoudelijke kant het meest 

Contextfactoren per unit

Unit Hartcentrum

• Complex

• Onafhankelijk

• Inhoudelijk gericht

• Veel vergaderen

Unit Radiologie

• Niet complex

• Afhankelijk

• Economisch gericht

• Gestandaardiseerde organisatie

Unit Interne geneeskunde

• Complex

• Onafhankelijk

• Loyaal en intrinsiek

• Gebrek data

Unit Orthopedie

• Complex en niet complex

• Onafhankelijk

• Gebrek data

• Gebrek data

Unit Kindergeneeskunde

• Complex en niet complex

• Onafhankelijk

• Gericht op nieuwe connecties

• Gebrek data
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belangrijk was. Daarin verschilden de units onderling wel. De respondenten uit de unit 

radiologie bijvoorbeeld waren nogal fel over hun collega’s uit de unit interne 

geneeskunde, omdat die naar hun mening te weinig bedrijfsmatig werken. De 

kinderartsen waren geïrriteerd met ‘de rest van het ziekenhuis’ omdat zij altijd het etiket 

van altruïsme opgeplakt zeggen te krijgen. Verder zitten er verschillen tussen en binnen 

de units in de aard van de professional; van uitgesproken klassiek professional, tot sterk 

economisch gericht.  

3. De organisatievorm is in alle units in grote lijnen hetzelfde. In sommige units is wel 

sprake van in kaart gebrachte kosten waar dit in andere units niet aan de orde is.   
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Hoofdstuk 6 Empirie; beschrijving van logica’s  

In dit deel van de empirie wordt er na de algemene beschrijvingen van het ziekenhuis en de units een 

beschrijving gegeven van de logica’s binnen de units en de mogelijk hieruit volgende mate van 

conflict .  

Er wordt aandacht besteed aan hoe de logica’s in de units naar voren komen. De empirische 

deelvraag die in dit hoofdstuk wordt gepoogd te beantwoorden is: Hoe zijn de logica’s 

vertegenwoordigd in het OLVG? Dan wordt vervolgens ingegaan op de mate van conflict tussen de 

logica’s. Aan de hand van de kernwaarden en kenmerken van de verschillende logica’s wordt per unit 

beschreven hoe de logica’s zijn vertegenwoordigd. De kernwaarden concurrentie, prijs en kwaliteit 

worden beschreven voor de logica’s van de vraag en het management, hier beide onder de noemer 

economisering. De kernwaarden kwaliteit, patiënten en autonomie worden beschreven voor de 

professionele logica onder de noemer professionaliteit.  

6.1 Logica’s Unit Hartcentrum  

Economisering; efficiëntie, concurrentie, prijs en kwaliteit 

In de unit is bij alle respondenten een besef van noodzaak tot efficiëntie. Dit in meer en mindere 

mate: 

“Voor hetzelfde geld moet er meer zorg geleverd worden. Nou kan dat in mijn ogen wel, omdat er 

veel inefficiëntie in de zorg zit..”  

(Respondent 7 Hartcentrum) 

Dezelfde respondent zegt ook dat kwaliteit en efficiëntie elkaar niet in de weg hoeve te zitten: 

“Het gaat om het behoud van kwaliteit, maar ervoor zorgen dat de efficiëntie verhoogt.” 

(Respondent 7 Hartcentrum) 

Een andere respondent is een stuk minder bezig met het vergroten van de efficiëntie: 

 “Het is best wel lastig denk ik, ik denk voor mezelf nooit na over hoeveel iets kost voor de unit of de 

maatschappij… maar natuurlijk wordt erover gesproken en dan hebben we het vooral over hoe je 

dingen beter en efficiënter kan doen.” 

(Respondent 9 Hartcentrum) 

Hieruit blijkt dat de economisering is doorgedrongen tot de unit, maar niet bij alle artsen tot dezelfde 

houding heeft geleid. Duidelijk te merken was dat één respondent zich sterk inzette voor de 
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verbetering van de efficiëntie met het oog op de kosten én de concurrentiepositie en dat dit bij de 

andere respondent een stuk minder speelde. Waar alle artsen uit deze unit het over eens waren was 

dat de kwaliteit niet zomaar te meten is zoals dat nu vaak gepoogd wordt te doen.  

Professionaliteit: kwaliteit, patiënten, autonomie, bewustzijn 

Wanneer de respondenten het hebben over het meten van kwaliteit kwam er bij respondent 9 en 10 

een felle reactie, waaruit wel onenigheid tussen de logica’s naar voren komt: 

“Er dan net wordt gedaan alsof zorg een meetbaar iets is wat je kunt uitdrukken in geld. Maar zorg is 

eigenlijk geen product omdat er niks komt. En vooral  kwaliteit, als ik veel tijd besteed aan voorlichten 

en empathisch zijn voor de patiënten, dat kost misschien meer tijd. Maar dat is slecht voor mijn 

zaken, dus als ik dat niet  doe dan ben ik weer een slechte dokter. Dus dat gaat niet zo goed samen 

denk ik.” 

(Respondent 9 Hartcentrum) 

“Het is niet de fruitveiling he, de bloemenveiling waar we over praten he. Maar patiënten zijn 

geen bloemen, of een zak meel of containers, het zijn mensen.” 

(Respondent 10 Hartcentrum) 

Wat betreft het meten van kwaliteit is er sprake van een conflict tussen de logica’s en binnen de unit.  

Binnen de interviews met de artsen wordt ook duidelijk dat de patiënten altijd voorop staan. Iets dat 

sterk binnen de professionele logica past.  

Binnen de interviews met de artsen is geen aanval op de autonomie van de artsen naar voren 

gekomen. Geen van de respondenten die arts binnen het hartcentrum is, heeft blijk gegeven van een 

eventueel conflict betreffende de autonomie die aangetast zou worden.    

Een interview met een managende respondent geeft echter wel blijk van mogelijke conflicten op 

basis van vermindering van de autonomie. In deze unit worden verschillen zorgpaden aangelegd: 

“We zijn voor heel veel verschillende aandoeningen zorgpaden aan het neerzetten, dat is eigenlijk 

gewoon gestandaardiseerd protocol. We willen dat alle patiënten met dezelfde aandoeningen op 

dezelfde manier het proces doorloopt, ongeacht door welke dokter hij of zij behandeld wordt… Maar 

dat heeft er toe geleid dat dokters allemaal hun eigen weg volgend waardoor je dus allemaal 

verschillende processen krijgt en dus een inefficiënte organisatie.” 

(Respondent 19) 
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Deze respondent in een managementfunctie geeft in deze paar zinnen precies aan waar de vraag en 

de management logica botsen met de professionele logica binnen deze unit. Wanneer hier naar 

doorgevraagd wordt komt dit nog sterker naar voren: 

“Dat kan heel erg botsen ja.” 

(Respondent 19) 

Uit deze quote lijkt het scenario conflict naar voren te komen in de vorm van een botsing tussen de 

management- en de professionele logica. Er werd echter wel verder in het gesprek blijk gegeven van 

hoe het mogelijk anders kan, hoe de zorgpaden mogelijk zonder conflict bereikt zouden kunnen 

worden: 

“Dat is ook iets wat je niet op kan leggen, want dan gaat het niet werken. Dus je moet het samen 

ontwikkelingen, dan lukt het wel.” 

(Respondent 19) 

De strategie van het management om de managementlogica binnen het professionele werk door te 

laten dringen lijkt te zijn ‘het’ samen te doen. Ook wordt er rekening gehouden met andere 

aspecten: 

“Je wil soms juist ook iemand meenemen die een beetje in de weerstand zit. Juist om hun mede 

verantwoordelijk te maken. Want als je die mee hebt, krijg je de rest ook wel mee.” 

(Respondent 19) 

Maar dit weerhoudt niet om mee te gaan in landelijke kwaliteitsmetingen die benchmarks mogelijk 

maken. Bij de vraag of de artsen in de unit zich ook in ‘al die’ kwaliteitsindicatoren helemaal kunnen 

vinden was het antwoord volmondig ja (Respondent 19).   

Er blijkt dus wel degelijk een tegenstelling tussen de verschillende logica’s binnen deze unit. Er blijkt 

ook dat de management logica sterk aanwezig is en nog bezig is sterker aanwezig te raken in de vorm 

van protocollen en standaardisatie. Er is soms sprake van conflict. Maar er lijkt door het management 

wel rekening te worden gehouden met de wensen en de (denk)wijze van professionals.  

Er werd gaandeweg het interview wel duidelijk dat de artsen en het management zeker niet 

voortdurend met elkaar overhoop liggen. Ook de managende afdeling van het hartcentrum gaf aan 

twijfels te hebben bij het meten van kwaliteit: 

“Sommige (kwaliteitsindicatoren) zijn natuurlijk dubieus” 
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(Respondent 19) 

Op de vraag of zorgverzekeraars de kwaliteit kunnen bepalen was het antwoord van een arts: 

“Nee, de kwaliteit bepalen kunnen de zorgverzekeraars niet. Klinische indicatoren van 

kwaliteit van zorg zijn heel erg ongedefinieerd eigenlijk.” 

(Respondent 7) 

Deze respondent (R7) vertelde zich wel bezig te houden met zaken die onder de vraag en 

managementlogica vallen, waarbij deze respondent zich enigszins buiten de  paden van de 

professionele logica te begeven. De gedachten over wie het beste de kwaliteit van een arts kon 

weten was er eentje die leuk is te vermelden: 

“Overigens is het zo dat als iemand advies krijgt, dat het advies van de verpleegkundige het 

allersterkst is als het gaat om een verwijzing naar een dokter.” 

(Respondent 7) 

Over de concurrentiepositie van de afdeling en het ziekenhuis werd verschillend gedacht. 

Concurrentie is  voor het management belangrijk in termen van fusies, aantallen verwijzingen en het 

marktaandeel (R19).  Voor een van de artsen is de concurrentiepositie van het ziekenhuis er eentje 

die voor verbetering vatbaar is. Voor deze respondent (R7) is het verhogen de efficiëntie een 

belangrijke zaak, de wachttijden zijn daarbij bijvoorbeeld een belangrijk punt. Maar, zoals ook uit de 

professionele logica verwacht mag worden, zegt deze respondent: 

“Het gaat om het behoud van kwaliteit, maar ervoor zorgen dat de efficiëntie verhoogt.” 

(Respondent 7) 

Respondent 9 houdt zich redelijk afzijdig van alles wat met economisering te maken heeft, maar is 

wel van mening dat door de regels van de overheid de concurrentiestrijd een oneerlijke is. Maar de 

basis lijkt te blijven de patiënt: 

“Ja ik denk dat bijna elke dokter per individuele patiënt niet naar concurrentie handelt. Dat je gewoon 

handelt vanuit dat wat jij denk dat het beste is.” 

(Respondent 9) 

In het interview met deze respondent kwamen wel gedachten naar voren over wat beter is voor de 

concurrentie positie, maar steeds kwam het neer op het beste voor de patiënt: 

“Zo hebben we dotteren via de pols, dan worden mensen gedotterd en mogen ze dezelfde dag ook 



  

Sophie van Oudenaren    |    Universiteit Utrecht    |    Masterscriptie Publiek Management  2013    
   

101 

weer naar huis. In andere ziekenhuizen wordt iemand gedotterd via de lies en moeten ze een nacht 

blijven. Wij dotteren via de pols, maar eigenlijk is het economisch gezien voordeliger om iemand een 

nacht te houden. Dus eigenlijk verliezen we een beetje geld omdat ze dan eerder naar huis kunnen 

gaan. Dat is wel heel fijn voor de patiënt.” 

(Respondent 9) 

Samenkomst logica’s en mate van conflict 

In deze unit zijn de professionele en de management en vraag logica terug te vinden. Wanneer de 

mate van conflict tussen deze logica’s gezocht wordt kan het volgende worden geconcludeerd. Er is 

ten eerste geen eenduidige situatie die geldt voor de gehele unit hartcentrum. Enerzijds is de situatie 

conflict terug te vinden: er is negatief gesproken over economisering, er is verzet en weerstand 

vanuit een deel van de artsen tegenover de veranderingen. Anderzijds  is er binnen de unit sprake 

van nieuwe connecties: met name één van de artsen (R7) die geïnterviewd is en een respondent 

vanuit het management (R19) liet dit blijken. Respondent 7 was zelf sterk aan het mee organiseren 

buiten de professionele grenzen. Met de wens vooruitstrevend te zijn. Wel bleek dat de respondent 

(7) hierin één van de weinige van was binnen de unit, tot frustratie van de respondent. Respondent 

19 liet blijken dat er sprake is van weerstand, iets dat duidt op situatie één met conflict, maar dat er 

juist ook een grote groep welwillende artsen is die richting de situatie van de nieuwe connecties 

beweegt.  

6.2 Logica’s Unit Radiologie 

De unit radiologie komt aan de hand van de interviews naar voren als een sterk financieel gedreven 

unit. Alle specialisten, de unitmanager en de bedrijfsleider waren bezig met efficiëntie, concurrentie, 

kwaliteit en prijs; de kenmerken van de economisering. 

Economisering; efficiëntie, concurrentie, prijs en kwaliteit 

Zo denk respondent 11 veel na over de salariëring en vind respondent 11 de achteruitgang van de 

salarissen een negatieve ontwikkelingen. Bedrijfsmatige vormen van salariëring worden door 

respondent 11 als positief ervaren. Kwaliteit kan daarbij volgens respondent 11 prima gemeten 

worden aan de hand van indicatoren.  

Respondent 4 is zich ook bewust van de economisering: 

“Daar zijn we ons heel erg van bewust. Daar wordt wel veel over gepraat, ik denk dat men zich daar 

wel bewust van is. Dat gaat dan over verrichtingen en hoe ons honorarium zich verhoudt tot het 

totaal aantal verrichtingen.” 
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(Respondent 4) 

Respondent 6 vindt de marktwerking en zakelijke gevolgen binnen de organisatie goede 

ontwikkelingen omdat er zodoende gespiegeld wordt, geluisterd wordt naar patiënten en efficiënter 

gewerkt wordt.  

Respondent 5 ziet het gedrag van de artsen als voorspelbaar. Dit omdat de prikkels die nu in het 

systeem zitten pervers zijn (R5).  

In de unit is bij alle respondenten een besef van noodzaak tot efficiëntie. Dit in meer en mindere 

mate: 

 “We zijn voortdurend bezig met efficiency.” 

(Respondent 4)  

Toch zijn niet alle specialisten binnen de unit evenveel (of volgens een van de respondenten 

‘genoeg’) bezig met efficiency, prijs, concurrentie en kwaliteit. Wanneer er gevraagd wordt of deze 

verzakelijking en vermarkting binnen de typische arts past is het antwoord: 

“Nee, artsen zijn echt verschrikkelijk. Was het maar zo dat artsen daar meer mee bezig waren.” 

(Respondent 6). 

De prikkel die bij de prestatiefinanciering zit wordt niet zozeer als negatief ervaren. 

Prestatiefinanciering wordt gezien als goede prikkel die ervoor zorgt dat mensen een stapje harder 

willen lopen (R11, R5). Protocollen die een teken van de verzakelijking zijn worden positief ervaren: 

“Je krijgt geld voor die onderzoeken en niets anders. Dus het verplicht je op een protocol manier te 

werken, dat is heel goed.” 

(Respondent 4). 

Professionaliteit: kwaliteit, patiënten, autonomie, bewustzijn 

Er komt vanuit de gehele unit een beeld dat de artsen niet alleen hun klassieke professionaliteit 

vasthouden, maar ook de economisering in lijken te lijven. Vermarkting en verzakelijking (in 

prestatiefinanciering, prestatiemeting, marktwerking, concurrentie et cetera)  werden in geen van de 

interviews als negatief ervaren.  

“Het moet niet overdreven worden, maar in zekere mate ben ik daar (marktwerking) absoluut niet 

tegen.” 
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(Respondent 11) 

Toch is het beeld van Respondent 6 dat de artsen in de unit radiologie niet zo zeer kenmerken van de 

economisering ingelijfd hebben: 

“Het (efficiency) boeit mensen niet. Die hebben zoiets van, laat mij gewoon, ik ben opgeleid om 

dokter te zijn en laat mij dat gewoon doen. En dat wordt niet in een bredere context geplaats, maar in 

zeker zin ben je toch met gemeenschapsgeld bezig.” 

(Respondent 6) 

Dan over beroepsethiek, wanneer gezocht wordt naar de een spanning tussen de economisering en 

het professionele zegt één van de drie geïnterviewde artsen: 

“Tot nu toe wint de beroepsethiek nog steeds, maar in toenemende mate moet je gaan denken, wil ik 

deze scan of echo maken, want het past niet binnen het DBC (of de DOT).” 

(Respondent 4) 

Omtrent het gesprek over de salarissen werd gezegd: 

“Je gaat geen medicijnen studeren omdat je een graaier bent.” 

(Respondent 11) 

Toch heeft één van de respondenten (R5) een uitgesproken mening over artsen, een mening die is 

voortgekomen uit ongeveer tien jaar ervaring. Deze respondent (R5) zegt dat artsen hetzelfde zijn als 

alle andere mensen en zich voorspelbaar gedragen afhankelijk van in welk systeem zij zich bevinden. 

Dat artsen  zich pervers gedragen dankzij de prestatiefinanciering. Wanneer er gevraagd wordt naar 

de mogelijke idealistische drijfveren van artsen waarover in het context en het theoretische gedeelte 

van dit onderzoek over is geschreven, is de reactie: 

“Nee ik durf niet te zeggen dat artsen ook maar iets idealistischer zijn dan andere mensen, 

verpleegkundige wel, dat is anders ook niet generaliserend hoor maar daar zit wel meer idealisme bij 

(…) Dus ja, dus, het gaat gewoon net als ieder ander mens, helemaal niet beter hoor, maar ook niet 

slechter.” 

(Respondent 5) 

Dit wordt ondersteund door een andere respondent: 

“Wij zijn ook maar mensen. Nu is er echt de prikkel, die is er nog, om nog harder te lopen. En we zijn, 

de overheid  moet niet denken dat wij allemaal zo altruïstisch zijn dat we net zo hard werken als we 
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allemaal in loondienst worden gegooid.” 

(Respondent 11) 

Samenkomst logica’s en mate van conflict 

Binnen de unit radiologie is geen sterke klassieke professionele logica waargenomen tijdens de 

interviews. Geen van de respondenten uit deze unit heeft aangegeven sterk aan de autonomie te 

hechten. Kwaliteit stond bij alle respondenten wel hoog in het vaandel. Met betrekking tot 

standaardisatie gaf geen van de respondenten aan daar tegen te zijn. Wel was de service voor de 

patiënten iets waar veel waarde aan gehecht werd. Zodoende komt een beeld naar voren van een 

professional die niet meer alleen de oude professionele waarden omhelst, maar ook nieuwe 

connecties opzoekt. Wanneer gekeken wordt naar de aanwezigheid van de andere logica’s binnen de 

unit kan worden geconcludeerd dat de management- en de vraaglogica sterk aanwezig waren. Er is 

binnen de unit veel nadruk op prijs, concurrentie en meetbare kwaliteit. Wanneer dan wordt 

gekeken naar de mate van conflict tussen de logica’s moet geconcludeerd worden dat wel van alles 

gaande is, maar geen sprake is van conflict. Kortom dat de derde situatie, waarin er geen conflict is, 

maar waarbinnen de professionals wel hun autonomie beschermen, zich manifesteert. Daarin is er 

weinig weerstand, geen sprake van een conflict en sprake van professionals die management 

technieken overnemen. In de interviews is niet naar voren gekomen dat de professionals op deze 

manier hun autonomie willen bewaken. Van de respondenten die meer in het management zaten 

van de unit kan worden geconcludeerd dat hier sprake is van ook nieuwe connecties, de vierde en 

laatste situatie, waarin geen  sprake is van conflict en wel van vervagende grenzen tussen de logica’s. 

Te zien is ook dat de respondenten de context in zijn geheel zien en zich niet enkel beperken tot hun 

eigen professionele logica. 

6.3 Logica’s Unit Kindergeneeskunde 

Een unit die bekend staat om de meest altruïstische en meest slecht betaalde specialisten. 

“De kindergeneeskunde heeft de afgelopen jaren in een belachelijke positie verkeerd en is altijd 

gezien als een soort ‘b- specialisme’, van die kinderartsen werken wel door, die zeuren niet, ik vind het 

echt belachelijk.” 

(Respondent 20) 

Economisering; efficiëntie, concurrentie, prijs en kwaliteit 

Binnen deze unit wordt door respondent 20 het beeld bevestigd zoals dit is geschetst in deel één van 

dit onderzoek: een beeld van een klassieke arts die “argwanend” is tegenover effecten van 
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economisering, vermarkting en verzakelijking.  

 “Ik ben er niet per se op tegen (economisering), maar ik ben ook niet een enorme voorstander.” 

(Respondent 20) 

Toch zijn bepaalde kenmerken van economisering voor de specialisten ingeburgerd en willen zij deze 

inburgeren.  

“Zonder al te veel met de molen en de waan van de dag mee te willen gaan begint het besef wel 

steeds meer te komen, dat je door bijscholing en echt verdieping gewoon beter kindergeneeskunde 

kan aanbieden.” 

(Respondent 20) 

De kenmerken van economisering die bijdragen aan betere zorg worden graag gebruikt door de 

geïnterviewde artsen. 

De focus en de basis blijft altijd liggen bij het kunnen aanbieden van betere zorg. De 

kindergeneeskunde is steeds meer aan het registreren omtrent kwaliteit. Een van de respondenten is 

niet overtuigd van de kwaliteitsindicatoren zoals deze door management en verzekeraars worden 

gebruikt:  

“Ja dan gaan mensen met beperkte kennis van zaken, die gaan daar interpretaties op los laten die 

nergens op slaan. Ik geloof niet dat alle indicatoren even goed zijn, maar we moeten het gewoon 

doen.” 

(Respondenten 20) 

De andere respondent binnen de unit gaf aan meer vertrouwen te hebben in de indicatoren die er 

zijn voor het meten van kwaliteit, maar vindt ook dat kwaliteit niet in alle gevallen goed te meten is 

(R13).   

Een goede concurrentie positie wordt graag nagestreefd, als dit op basis van de professionele 

inhoudelijke kwaliteit gaat.  

“Dan probeer je met de kwaliteit je dingen binnen te halen.” 

(Respondent 13) 

Maar ook niet medische inhoudelijke dingen moeten volgens de respondenten worden aangewend: 

“Dat de dokters en de verpleging vriendelijk, correct en informatief zijn. Dat zijn zeker dingen waar je 
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echt klantgericht mag denken. In een fijn restaurant wordt je vriendelijk gedag gezegd, en weet je ook 

precies wanneer je een prettig gevoel krijgt, dat zijn zeker dingen.” 

(Respondent 20)  

Respondent 13 beaamde lachend dat artsen inderdaad niet gewend zijn bedrijfsmatig te werken. 

Maar een gedeelde mening blijkt wel dat de artsen inhoudelijk altijd sterker willen worden. En dat 

kan uiteindelijk ook een verbeterde concurrentiepositie opleveren: 

“Nou op dat punt wel, als dat de gedrevenheid is van ik wil gewoon een betere kinderarts worden en 

steeds betere zorg leveren, dat stuk gaat bij mij en ik neem aan ook wel bij mijn collega’s zeker van 

harte, want ik vind dat je dan ook inhoudelijk gewoon steeds sterker wordt. En dat is toch wel de 

ambitie die ik heb zeg maar.”  

(Respondent 20) 

Professionaliteit: kwaliteit, patiënten, autonomie, bewustzijn 

De unit kindergeneeskunde staat bekend om de sterk aanwezige professionele waarden. Mogelijk 

zou hier hoge mate van conflict te verwachten zijn. 

Wanneer er gevraagd wordt of artsen gewend of gewillig zijn om bedrijfsmatig te werken wordt er 

gelachen en nee gezegd.  

“Als je in een groep van tien zit dan zijn er misschien twee of drie die een beetje commercieel denken. 

De rest heeft echt iets van als ik mijn patiënten maar goed help en van mijn werk geniet vind ik het zo 

best.” 

(Respondent 13) 

De onderzoeker krijgt het beeld van de respondenten dat er weinig aan de autonomie getoornd 

wordt. Autonomie komt niet als pijnpunt naar voren uit de interviews. Alsof de artsen genoeg 

vrijheid krijgen en hebben om hun eigen ding te doen. Uit de interviews is wel gebleken de unit(s) op 

het punt staan om te veranderen, om bedrijfsmatiger te werken. Dit kan mogelijk invloed hebben op 

de manier waarop de artsen hun autonomie kunnen behouden. Er zaten verschillende veranderingen 

in het vat van de unit die deze mogelijkheid benadrukten. Te denken aan het vergroten van het 

bewustzijn (door bijvoorbeeld meer vergaderingen te houden), het verhogen van de financiële 

verantwoordelijkheid en het beginnen met strikter registreren. 

De typische intrinsieke motivatie die bij de klassieke professional hoort is in de unit 
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kindergeneeskunde zeker terug te vinden: 

“De intrinsieke motivatie is altijd de motivatie geweest.” 

(Respondent 20) 

Maar er lijkt een verandering aan te komen: 

“Maar, ik weet ik veel, ik wil niet op een ander niveau benaderd worden dan de andere collega’s, dat 

besef begint wel door te dringen.” 

(Respondent 20) 

Deze quote komt van uit een interview waaruit sterk de emotie van de respondent naar voren kwam 

die in deze quote is gepoogd te vatten. Het gaat er hier om dat de specialisten binnen de 

kindergeneeskunde veranderen. In dit interview kwam naar voren dat specialisten binnen de 

kindergeneeskunde door andere specialisten niet altijd ‘serieus’ genomen werden. Specialisten 

binnen de kindergeneeskunde komen steeds meer voor zichzelf op en willen dus op alle vlakken, ook 

economische, op hetzelfde niveau benaderd worden als andere specialisten.   

 

Samenkomst logica’s en mate van conflict 

De resultaten van deze unit zijn mogelijk beïnvloed door de drijfveren die de respondenten zouden 

kunnen hebben gehad om wel met de onderzoeker in gesprek te willen gaan. De interviews 

samengenomen komt er geen sterk conflict naar voren tussen de logica’s in deze unit. Wel heeft 

Respondent 13 zich negatief uitgesproken over de houding van sommige artsen in de unit die zich ver 

houden van alles wat met economisering te maken heeft. Er zijn ook een tweetal artsen benaderd 

binnen deze unit die niet wilden meewerken. Mogelijk waren dit juist artsen die een ander 

denkbeeld hadden ten opzichte van de inhoud van dit onderzoek dan de artsen die nu wel zijn 

geïnterviewd.  

Al met al zijn alle drie de verschillende logica’s terug te vinden binnen de unit kindergeneeskunde. 

Op basis van de geïnterviewde respondenten lijkt er sprake te zijn van de situatie nieuwe connecties. 

Het zou echter kunnen dat wanneer er andere respondenten waren geïnterviewd binnen deze unit er 

mogelijk wel een situatie van conflict geconstateerd zou kunnen worden, dit omdat de professionele 

logica toch zeer sterk aanwezig is en is geweest binnen deze unit. Op basis van de gedane interviews 

echter wordt toch geconcludeerd dat er binnen deze unit sprake is van nieuwe connecties.  
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6.4 Logica’s unit Interne Geneeskunde 

In deze unit zijn twee respondenten geïnterviewd voor dit onderzoek, één van deze respondenten is 

een arts, de ander een manager. Door het lage aantal respondenten in deze unit kan mogelijk een 

minder compleet beeld worden gegeven vergeleken met de voorgaande units.  

Uit de interviews blijkt in eerste instantie geen heftig conflict in de unit interne geneeskunde tussen 

de logica’s van de management en de vraag enerzijds en de professionele logica anderzijds. Beide 

respondenten (R12 en R14) gaven blijk van een grote mate van bewustzijn omtrent de economisering 

en de gevolgen daarvan voor het ziekenhuis: 

“Maar ja, toen de bomen nog tot aan de hemel groeiden was het wel een stuk leuker.” 

(Respondent 12) 

“Je moet je wel bedenken dat als je je met een tak bezig wil houden die  a priori al verlieslatend zou 

zijn, dat je er voor moet zorgen dat iets anders wel winstgevend is.” 

(Respondent 12) 

Een van de respondenten wilde in eerste instantie niet meewerken aan het onderzoek.  

“Nou, ik dacht dat je marktwerking wilde gaan uitvragen en dat vind ik een beetje een moeilijk 

onderwerp, ik ben niet zo van de marktwerking. Wij zijn niet op persoonlijk gewin.” 

(Respondent 12) 

Economisering; efficiëntie, concurrentie, prijs en kwaliteit 

Toch bleken vele gevolgen van de economisering niet enkel negatief te worden ontvangen. 

Weliswaar met nuances, maar over vele bedrijfsmatige instrumenten werd ook positief gesproken 

door beide respondenten. Over richtlijnen met betrekking tot autonomie werd gezegd: 

“Ik denk dat toch, je moet, je mag ook niet zomaar, als je op een gegeven moment steeds meer 

afwijkt van richtlijnen gaat toch wel iemand (een collega) zeggen van hè makker, waarom doe je dat 

niet volgens de richtlijnen?” 

(Respondent 12) 

Bepaalde bedrijfsmatigheid met betrekking tot prijs en efficiëntie wordt nagestreefd: 

“Voor een deel kun je altijd efficiënter werken, daar proberen we hard mee bezig te zijn.” 

(Respondent 12) 
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Respondent 14 vertelde hoe dit aangepakt werd: 

“Economie is een mooi vak, waarom? Heel simpel: een dokter wil altijd vijf dingen waarvan er maar 

drie kunnen omdat er geen geld is. Misschien is dit wel zo, maar als je maar goed oplet dat je zuinig 

werkt, dat je het slim regelt, dan kan je vier dingen doen. Dan heb je het te pakken.” 

(Respondent 14) 

Concurrentie is in de interviews met de unit interne geneeskunde maar weinig als punt van focus aan 

bod gekomen. Wanneer het over concurrentie gaat, is er de wens niet bedrijfsmatig hierover te 

denken, maar op een manier die bij de professionele logica past: 

“Ik vind marktwerking, dat hele concurrentieverhaal, ja, daar zit ik niet zo op te wachten, ik wil niet 

op prijs concurreren, ik wil op kwaliteit concurreren.” 

(Respondent 12) 

Hieruit blijkt mogelijk een afkeer aan de management en de vraaglogica. Dezelfde kwaliteit wordt 

ook in deze unit op bedrijfsmatige wijze gemeten en gemonitord. Daarover wordt gezegd: 

“Sommige objectieve metingen zijn heel goed mogelijk. Maar ja, sommige dingen zijn natuurlijk 

boterzacht, je bent soms appels met peren aan het vergelijken.” 

(Respondent 12) 

Het management versterkt deze uitspraak die aansluit bij de professionele logica door te zeggen dat 

artsen altijd een grote kennisvoorsprong houden wanneer het gaat over het meten van kwaliteit: 

“De politiek schuift het terug naar de zorgverzekeraars, maar die zijn ook niet bij machte om de 

kwaliteit goed in kaart te brengen, ze hebben ook geen verstand van zaken. Dus huren ze de kennis 

maar in. Dat maar ten dele, want je kunt niet zoveel kennis inhuren als dat er overal beschikbaar is in 

ziekenhuizen. Dus de zorgverzekeraars blijven altijd qua kennis in de minderheid ten opzichte van de 

artsen.”  

(Respondent 14) 

Deze uitspraak waaruit veel bewustzijn naar voren komt lijkt overeen te komen met die van de 

geïnterviewde arts. Zodoende lijkt de mate van conflict tussen de logica’s gering te zijn binnen deze 

unit. 

Professionaliteit: kwaliteit, patiënten, autonomie, bewustzijn 

Toch bleken vele gevolgen van de economisering niet enkel negatief te worden ontvangen. 
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Weliswaar met nuances, maar over vele bedrijfsmatige instrumenten werd ook positief gesproken 

door beide respondenten. Over richtlijnen met betrekking tot autonomie werd gezegd: 

“Ik denk dat toch, je moet, je mag ook niet zomaar, als je op een gegeven moment steeds meer 

afwijkt van richtlijnen gaat toch wel iemand (een collega) zeggen van hè makker, waarom doe je dat 

niet volgens de richtlijnen?” 

(Respondent 12) 

Wat als vervelend wordt ervaren omtrent richtlijnen zijn de regels van niet professionals: 

“Kijk het probleem is dat er nu mensen regels maken die niet veel van het veld af weten. Je moet dan 

niet in een harnas gedwongen worden omdat de regels nagevolgd moeten worden. Dat is heel 

vervelend. En uitzonderingen moeten ook altijd gemaakt kunnen worden.” 

(Respondent 12). 

Het lijkt erop dat er zeker nog autonomie is voor de artsen, maar dat er irritatie ontstaat wanneer 

deze autonomie wordt ingeperkt, door de management- en de vraaglogica. 

Er bestaat een wens vanuit kwaliteitsstandaarden te werken om zo voor iedere patiënt, ongeacht de 

arts, dezelfde behandeling te leveren. Maar niet iedere arts houdt zich aan deze standaarden. 

Daarop wordt gezegd door het management: 

“Autonomie is niet zo belangrijk. Kwaliteitsstandaarden zijn belangrijk, de afspraken die we maken. 

En als dat leidt tot betere zorg moet je je daaraan houden.” 

(Respondent 14) 

Wanneer hierover doorgevraagd wordt haalt Respondent 14 Mattieu Weggeman aan met de titel 

‘Leiding geven aan professionals? Niet doen!’.  Wanneer er gevraagd wordt hoe dat ervaren wordt is 

het antwoord: 

“Nou dat je geen leiding moet geven aan professionals kan ik op honderdduizend manieren ervaren.” 

(Respondent 14) 

Voor deze respondent is het vooral van belang hoe hiermee om te gaan. Op een hele vriendelijke 

wijze wordt vervolgens uitgelegd dat het heel wisselend is hoe de artsen hierop reageren en dat het 

vaak geen onwil is maar het loslaten van een gewoonte.  

“Over het algemeen valt het wel mee. Ik ben er zeker niet negatief over, ik zie wel veranderingen 

plaatsvinden.” 
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(Respondent 14) 

Al met al lijkt de autonomie van de artsen enigszins onder vuur te liggen. Maar wordt er met de toch 

wel botsende logica’s geen echt conflict geconstateerd betreffende de autonomie.  

Patiënten  

Wanneer het gaat over patiënten en economisering staan de patiënten altijd op de eerste plaats, 

zoals bij de professionele logica verwacht wordt.  

“Ik ben bereid iets minder rendabels ook te doen, omdat ik het kwalitatief belangrijk vind. Ik wil niet 

de poli doen en denken, ‘deze meneer moet ik over een maand weer zien, want dan verdien ik meer 

geld.’ Terwijl ik dat misschien zou moeten doen, ook voor het ziekenhuis.” 

(Respondent  12) 

De professionele logica gaat gepaard met kennis en zoals in andere units ook al naar voren is 

gekomen is de professionele inhoud voor vele artsen datgene dat telt. Wanneer het gaat over het 

nadenken over de kosten en de opbrengsten wordt over bepaalde verrichtingen die veel geld op 

kunnen leveren zoals een ‘total body scan’: 

“Ja dat doen wij niet, omdat we dat medisch ontzettend oninteressant vinden. Maar ja ik ben geen 

goed voorbeeld voor de marktwerking, ik ga het niet doen, ik vind het geen goede geneeskunde.” 

(Respondent 12) 

Samenkomst logica’s en mate van conflict 

Uit de interviews is gebleken dat enerzijds de professionele logica en anderzijds de management- en 

de vraaglogica aanwezig zijn in de unit interne geneeskunde. Zoals in deze paragraaf ook beschreven 

is er geen sprake van een sterk conflict. Wel is autonomie en inhoudelijke professionaliteit belangrijk 

in de unit. In deze unit echter lijkt het samenkomen van de logica’s niet per se te leiden tot een 

conflict. Zodoende is binnen deze unit het meest sprake van de derde situatie, de situatie van ‘van 

alles, maar geen conflict’. Hierbij wordt de autonomie bewaakt door de professionals, gaan 

professionals wel mee met managementtechnieken en is er zodoende geen conflict.  

6.5 Logica’s unit Orthopedie 

Algemeen lijkt er uit de unit orthopedie weinig conflict tussen de logica’s naar voren te komen. In 

deze paragraaf komt de mate van aanwezigheid van de verschillende logica’s aan bod.   
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Economisering; efficiëntie, concurrentie, prijs en kwaliteit 

Vanuit het management worden de artsen binnen de unit op de hoogte gehouden en bewust 

gemaakt van de economisering (R15). Daarbij worden de artsen ook gefaciliteerd wanneer zij zelf 

dingen willen ondernemen die met bedrijfsmatigheid te maken hebben.  

“Die intrinsieke motivatie om gewoon doelmatig te zijn zit echt wel bij de dokter zelf. Je moet ze daar 

wel in faciliteren.” 

(Respondent 15) 

Orthopedie wordt als een vakgebied beschouwd waar marktwerking wel zou kunnen werken (R18). 

“Ja op zich is ons vak wel geschikt voor marktwerking.” 

(Respondent 18) 

Maar de sfeer binnen de unit is niet per se gericht op marktwerking. Waar het management zegt dat 

de artsen graag marktgericht willen zijn en een groot bewustzijn hebben van de economisering 

zeggen de artsen dingen die dit enigszins ontkrachten: 

“Ik denk wel dat wij zelf als artsen groep wel na moeten denken over economisering, de kosten en zo, 

maar het gebeurt niet altijd, want de meeste mensen denken daar niet zo hard over na.” 

(Respondent 18) 

De weinig marktgerichte instelling kan worden ondersteund: 

“Hier is relatief weinig private ethos zeg maar. De mensen zijn hier in loondienst. Daardoor wordt er 

wel bijvoorbeeld minder gelet op de diagnoses dat die goed worden ingevuld, er wordt wel op gelet, 

maar wel minder uitgebreid dan eventueel als je meer zelfstandig ondernemer bent.” 

(Respondent 18) 

Uit vele uitspraken van een arts die zich ook met management zaken bezig houdt kwam naar voren 

dat er vertrouwen is in de kwaliteitsindicatoren die er zijn zoals deze gebruikt worden: 

 “De kwaliteit monitoren we hier heel nauwgezet en ik vind ook dat we dat als Nederlands 

Orthopedische vereniging moeten doen. En het aardige daarvan is dat je al die ziekenhuizen met 

elkaar kan vergelijken, voor jezelf, maar ook om een idee te hebben van waar staan we ten opzichte 

van de zorgverzekeraars, dan krijg je de benchmark.” 

(Respondent 16) 
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Het meten van kwaliteit lijkt zodoende niet tot conflict te leiden, later blijkt dat dit alleen geld voor 

de kwaliteitsindicatoren die opgesteld zijn door de eigen beroepsgroep. Wanneer de indicatoren 

worden opgesteld door de zorgverzekeraar dan is er minder vreugde te bespeuren bij de artsen: 

“In Nederland worden een hele hoop kwaliteitsindicatoren ook opgesteld door die zorgverzekeraar, 

maar die hebben de klok horen luiden maar weten niet waar de klepel hangt, hoe dat in elkaar zit.” 

(Respondent 16) 

Zorgverzekeraars met hun economische motieven worden gezien als de actoren die de 

bedrijfsmatige indicatoren voor kwaliteit opstellen die conflicteren met de professionele logica: 

“Ja kwaliteitsmetingen die nu veel worden gehanteerd door verzekeraars zijn puur en alleen op 

economische gronden. Die hebben vaak weinig met de kwaliteit van zorg te maken.” 

(Respondent 18) 

De professionals echter gaan wel mee in het systeem van kwaliteitsindicatoren en om dit zodanig te 

doen dat het niet conflicteert met de professionele logica zijn ze artsen in de unit orthopedie 

begonnen met het zelf opstellen van kwaliteitsindicatoren: 

“En daarvoor proberen wij nu ook om kwaliteitsmeters zelf te ontwikkelen, zodat als we gedwongen 

worden met kwaliteitsmeters te komen dat we dus gevalideerde kwaliteitsmeters zelf hebben en dat 

die dan eventueel worden overgenomen door de verzekeraars en de overheid.” 

(Respondent 18) 

Professionaliteit: kwaliteit, patiënten, autonomie, bewustzijn 

Binnen de unit orthopedie lijkt professionaliteit sterk te staan. Kwaliteit, patienten en autonomie 

lijken belangrijk te zijn voor de artsen binnen de unit. Autonomie kwam naar voren samen met de 

betekenis van kwaliteit die artsen hieraan geven: 

“Het belangrijkste bezwaar dat ik heb tegen marktwerking is dat ik bang ben dat de zorgverzkeeraars 

straks gaan zeggen welk merk kunstheupen ik erin moet zetten bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk het enige 

waar ik heel erg bang voor ben, dat de overheid gaat zeggen dat wij minder moeten gaan verdienen 

en dat de zorgverzekeraar gaat zeggen welke prothese ik erin moet zetten.” 

(Respondent 18) 

Wanneer over autonomie wordt gesproken met het management van de unit orthopedie wordt er 

bevestigd dat artsen soms wel worden beperkt in hun autonomie dankzij de economisering: 
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“Ja, zij worden daar soms wel in beperkt. Dat ze niet de keuze hebben die ze zouden willen, omdat het 

soms te veel geld kost.” 

(Respondent 15) 

De negativiteit die zodoende aanwezig lijkt te zijn rondom de economisering en dus de management- 

en de vraaglogica wordt bevestigd door ‘rollende ogen’. Respondent 16 sprak met veel kennis van 

zaken over de ontwikkelingen die spelen en rolde daarbij telkens met de ogen wanneer woorden als 

zorgproducten en zorgconsumenten werden gebruikt. De woorden werden gebruikt door de 

respondent zelf, maar niet zeer van harte.  

Fraude? 

Wanneer het gaat over de systemen die de economisering met zich mee heeft gebracht, in dit geval 

de prestatiefinanciering in DBC’s kwam er in de unit orthopedie bij twee van de respondenten iets 

interessants naar voren. Waar de andere onderzochte units hier telkens ontkennend op 

antwoordden werd er  binnen de unit orthopedie twee maal gezegd, misschien wel ‘toegegeven’ dat 

er wel eens met het invullen van de DBC’s wordt ‘gespeeld’.  

“Je kan het moeilijk controleren, je kan daar een beetje mee spelen.” 

(Respondent 18) 

Eventuele ethische vragen kunnen hier opkomen. Spelen is niet de bedoeling van systemen en dit 

lijkt op fraude. De precieze lading van ‘spelen met de systemen’ is niet naar voren gekomen. Wel is 

gezegd dat het gebeurd, in de onderzoeksorganisatie en zogenaamd ‘in den landen’ (R18 en R21). 

Wanneer dit gezegd werd was het niet zozeer gebracht dat het gaat om het persoonlijke gewin, als 

wel  om de noodzaak wel de kosten gedekt te houden. Zoals ook in hoofdstuk vijf vermeld is, zijn de 

vergoedingen voor de unit orthopedie niet altijd dekkend. Een respondent zegt hierop: 

“Ja, bij ons gebeurt dat niet zo veel. Ik weet dat dat in den landen wel gebeurt. Je wordt min of meer 

gedwongen tot fraude.” 

(Respondent 21) 

Samenkomst logica’s en mate van conflict 

In de unit orthopedie zijn de drie logica’s alle drie aanwezig. Daarbij lijkt de tweede situatie te zijn 

ontstaan, waarbij het conflict meevalt. De managers in de unit lijken hun best te doen en daar ook in 

te slagen om de professionals op een bepaalde afstand van het economische te houden. Zodoende 

kunnen de artsen veel doen op hun manier en nemen de managers het vuur voor hen weg bij hun 
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bazen, in dit geval de raad van bestuur. Er is wel bewustzijn bij de artsen rondom economisering in 

de unit.  

Verder is de vorm van fraude die in deze paragraaf genoemd is te linken aan een van de manieren 

van coping zoals Lispky deze heeft omschreven (1980).  

6.6 Slot; Logica’s en mate van conflict 

Dynamiek: 

Alle respondenten waren zich zeer bewust van de economisering en bevestigden allemaal dat er 

economisering gaande was. Alle respondenten hadden hier hun gedachten over laten gaan en 

hadden hier allemaal een eigen mening over geconstrueerd.  

Opvallend is dat alle respondenten binnen de unit radiologie sterk financieel gericht waren in de 

interviews. Zeker vergeleken met de andere units. De unit radiologie gaf in de interviews het beeld 

van een sterke financiële bewustzijn en een sterke financiële gerichtheid. 

Over het algemeen lijkt er irritatie te ontstaan, niet tussen management en artsen, maar tussen de 

economisch bewuste artsen en de niet economisch bewuste, meedenkende artsen, tussen en binnen 

de units.  

Wanneer de unit radiologie vergeleken wordt met de unit Hartcentrum valt op dat de het meten van 

kwaliteit binnen radiologie geen pijnpunt is, waar dit in het hartcentrum wel het geval was.  

Over de breedte van het gehele ziekenhuis gezien is de verzakelijking formeel sterk doorgedrongen. 

Informeel, bleek uit de interviews, dat de professionele logica sterk aanwezig is en niet zozeer in het 

geding komt. Er is een grote verscheidenheid aan professionals te vinden binnen het OLVG. Er zijn 

zeer klassieke professionals die zich niet of nauwelijks bezig (willen) houden met economisering en. 

Wel zijn deze klassieke professionals zich allemaal bewust van de ontwikkelingen in de samenleving 

en is niemand tégen om het werk zo efficiënt en kwalitatief goed mogelijk te doen. Er is een verschil 

tussen deze klassieke professionals die bij hun eigen werk blijven en een soort nieuwe professional: 

een soort professional die juist actief mee gaat en denkt in de economisering, een soort professional 

die zich niet argwanend of negatief tegenover de economisering opstelt, maar een die hier over mee 

denkt en mee wil denken. Die nieuwe soort professional is niet alleen intrinsiek te motiveren, maar 

leeft in een wereld waarin financiële prikkels meewegen, in verschillende maten, maar weldegelijk.  

De verschillende logica’s zijn alle drie vertegenwoordigd gebleken binnen de interviews. Er is in de 

units van onderzoek een groot bewustzijn bij de respondenten gebleken van de economisering die 
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speelt. Het grootste deel van de artsen heeft laten blijken moeite te hebben met de effecten van 

economisering, de bedrijfsmatigheid op de werkvloer en de afname van de autonomie.  

De meeste van de bedrijfsleiders (behalve bij de unit radiologie) hebben laten blijken hier weerstand 

en conflict mee te ondervinden. De bedrijfsleider representeren samen met de unitvoorzitters voor 

de artsen de economisering en zodoende zijn zij veelal de directe veroorzakers van de aanvallen op 

de autonomie.  

Desondanks zijn de meeste respondenten hierover niet in conflict. Wanneer het lastig wordt omtrent 

de economisering dan lijkt er veel respect en begrip voor elkaar te bestaan, waardoor het verwachte 

conflict alles bij elkaar genomen ‘mee lijkt te vallen’. Welke factoren van invloed zijn op de mate van 

conflict wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk zeven. Ook de situaties komen in het volgende 

hoofdstuk aan bod.  
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Hoofdstuk 7 Empirie; analyse 

7.1 Inleiding  
In dit hoofdstuk wordt de analyse beschreven binnen de context. Er wordt terug gegrepen op de 

situaties zoals deze beschreven zijn in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 6. De situaties: 

1. Er ontstaat een conflict tussen de markt  en de vraaglogica en de professionele logica 

2. Het conflict ‘valt wel mee’ 

3. Er gebeurt van alles maar er is niet per se een conflict 

4. Er ontstaan nieuwe connecties 

Na het samenkomen van de logica’s en de beschrijving van de mate van conflict in het vorige 

hoofdstuk komt hier de analyse aan bod, met aandacht voor de contextfactoren. In dit hoofdstuk is 

aandacht voor het ziekenhuis als geheel. De contextfactoren die onder de loep worden genomen in 

dit hoofdstuk worden verdeeld in drie type contextfactoren, met elk een aantal kenmerken:  

1. De aard van het professionele werk. 

a. complexiteit, afhankelijkheid 

2. De aard van de professionele oriëntatie,  

a. socialisatie, leeftijd, geslacht, loyaliteit 

3. De organisatieomgeving 

a. de mate waarin de organisatie vertegenwoordigd is, de omvang, het type 

organisatie, de aanwezigheid van de staf.  

In dit hoofdstuk worden om de resultaten van het onderzoek te analyseren de ‘situaties’ als eerst 

omschreven. Per situatie wordt uitgewerkt binnen welke units de desbetreffende situatie is 

gevonden. Daarop worden de contextfactoren van de unit waarin de situatie is gevonden 

beschreven.  Vervolgens wordt teruggegrepen naar de verwachtingen zoals deze zijn opgesteld in 

hoofdstuk drie. Er wordt beschreven of de verwachtingen wel of niet kunnen worden bevestigd  

binnen de onderzochte units. Als vervolg daarop wordt er gezocht naar patronen over de 

verschillende units heen die mogelijk de waarom vraag kunnen beantwoorden.  

7.2 Situaties en contextfactoren 
In deze paragraaf wordt per ontstane situatie beschreven in welke unit deze gevonden is in het 

onderzoek en hoe de verwachtingen rondom de contextfactoren per situatie en unit wel of niet 

bevestigd kunnen worden.  
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7.2.1 Situatie 1:  conflict 

De eerste situatie, die van conflict, is terug te vinden in één van de units: de unit hartcentrum. De 

contextfactoren die van invloed zouden kunnen zijn op het feit dat in deze unit de o.a. situatie van 

conflict naar voren komt worden hier kort beschreven (zoals ook in hoofdstuk vijf aan bod is 

gekomen). Betreffende de aard van het professionele werk in het hartcentrum is sprake van een 

complexe dienst die geleverd wordt. Daarbij is de unit zeer onafhankelijk van andere units in het 

ziekenhuis betreffende de vraag. Over de aard van de professionele oriëntatie is geen eenduidig 

beeld naar voren gekomen. Alle respondenten waren wel zeer gefocust op medisch inhoudelijke 

kwaliteit. Daarbij kwam wat betreft de organisatieomgeving naar voren dat er veel sprake was van 

management, overhead en overleg dat niet direct te maken heeft met de patiënt.  

Verwachtingen 

Een overzicht van de verwachtingen is te vinden in tabel 7.1 en tabel 7.1.Teruggrijpend naar de 

verwachtingen zoals deze zijn opgesteld in hoofdstuk 3 het volgende: 

De eerste verwachting, naarmate de dienst meer complex is ontstaat er eerder conflict, wordt binnen 

deze unit bevestigd. De tweede verwachting, naarmate de professionals meer afhankelijk zijn van 

andere afdelingen binnen de organisatie betreffende de dienstvraag ontstaat er minder conflict, 

wordt binnen deze unit bevestigd. De derde verwachting, dat meer loyaliteit, en de vierde meer 

intrinsieke motivatie leidt tot meer conflict wordt niet geheel bevestigd, omdat hier maar weinig 

informatie over uit de interviews is gekomen. De vijfde verwachting dat in een grote mate aanwezige 

overhead leidt tot meer conflict wordt gedeeltelijk bevestigd in deze unit. Dit aangezien hier niet 

specifiek een vergelijkend onderzoek naar is gedaan, maar wel in bijzonder opmerkingen over zijn 

gemaakt door respondenten. Met betrekking tot de hitteschild functie van de manager kan worden 

gezegd dat hier in vier van de vijf units te weinig data van is verzameld in dit onderzoek.  

7.2.2 Situatie 2: conflict valt mee 

De tweede situatie, waarin het conflict wel mee valt is terug te vinden in één van de units, namelijk 

de unit orthopedie. De contextfactoren die van invloed zouden kunnen zijn op het feit dat in deze 

unit sprake is van deze situatie worden hier kort beschreven (zoals ook in hoofdstuk vijf aan bod is 

gekomen). Betreffende de aard van het professionele werk in de unit orthopedie is er sprake van een 

complexe vorm maar ook een minder complexe en simpelere vorm van dienstverlening. Daarnaast is 

de unit onafhankelijk van andere units in het ziekenhuis m.b.t. de aanvoer van vraag. Over de aard 

van de professionele oriëntatie is geen eenduidig beeld naar voren gekomen. Deze factor wordt in 

deze unit als onbesproken beschouwd. Wat betreft de derde contextfactor, die van de 
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organisatieomgeving,  valt op dat afgezien van het gedeelte van de organisatie dat in grote lijnen 

gelijk is aan alle andere units in het ziekenhuis, de unit orthopedie veelal op de negatieve kant van de 

balans uitkomt en zodoende nooit een ruime positie heeft wat betreft de financiën.  

Verwachtingen  

De eerste verwachting, naarmate de dienst meer complex is ontstaat er eerder conflict, wordt binnen 

deze unit noch bevestigd noch ontkracht. De tweede verwachting, naarmate de professionals meer 

afhankelijk zijn van andere units binnen de organisatie betreffende de dienstvraag, ontstaat er 

minder conflict, wordt binnen deze unit noch bevestigd noch ontkracht. De derde verwachting, dat 

meer loyaliteit, en de vierde meer intrinsieke motivatie leidt tot meer conflict wordt niet geheel 

bevestigd, omdat hier maar weinig informatie over uit de interviews is gekomen. De vijfde 

verwachting dat  in een grote mate aanwezige overhead leidt tot meer conflict wordt noch bevestigd 

noch ontkracht in deze unit. Dit aangezien hier niet specifiek (een vergelijkend) onderzoek naar is 

gedaan. Met betrekking tot de hitteschild functie van de manager kan worden gezegd dat deze 

hitteschild functie gevonden is in de unit orthopedie. De rol die de managers in deze units op zich 

hebben genomen wordt gezien in relatie met de situatie die er in deze unit is ontstaan.  

7.2.3 Situatie 3: van alles maar geen conflict 

De derde situatie is deels te vinden in de unit radiologie en geheel in de unit interne geneeskunde. 

Binnen de unit waar deze situatie helemaal terug te vinden is, de unit interne geneeskunde, zijn de 

contextfactoren als volgt: Ten eerste is de aard van de dienst complex en is de unit onafhankelijk 

t.o.v. de andere units. Deze contextfactoren zijn gelijk aan die van de unit hartcentrum. De tweede 

contextfactor, de aard van de dienstverlening is typisch een klassieke professional die intrinsiek 

gemotiveerd en loyaal is. Over de derde contextfactor, de organisatieomgeving kan vermeld worden 

dat er een sterk medisch inhoudelijk focus is. Verder is over de organisatiestructuur niks bijzonders te 

melden, behalve dat deze overeen komt met die van de rest van de units in het ziekenhuis.  

Binnen de unit radiologie, waar deze situatie gedeeltelijk in terug te vinden is, zijn de contextfactoren 

als volgt: De aard van de dienst is weinig complex, daarbij is de unit zeer afhankelijk van andere units 

betreffende de aanvoer van vraag. De aard van de professional in de unit kan getypeerd worden als 

een economisch gerichte en bewuste arts. Daarbij is de organisatie sterk gestandaardiseerd en 

efficiënt te noemen.  

Verwachtingen 

De verwachtingen die zijn opgesteld in hoofdstuk 3 worden hier kort beschreven voor deze situatie. 
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Wat betreft de eerste unit waar deze situatie van toepassing is, de unit interne geneeskunde wordt 

vanwege de hoge mate van complexiteit en onafhankelijkheid een hoge mate van conflict verwacht. 

Dit wordt niet bevestigd in deze unit. Daarbij is de mate van loyaliteit en intrinsieke motivatie van de 

medische professionals binnen de unit hoog, deze factoren zouden in de verwachtingen een hoge 

mate van conflict kunnen veroorzaken, deze verwachting wordt niet bevestigd in deze unit. Met 

betrekking tot organisatie structuur kan weinig geconcludeerd worden voor deze unit.  

Voor de unit radiologie wordt de eerste verwachting deels bevestigd dat weinig complexe en wel 

afhankelijke diensten leiden tot een lage mate van conflict. Daarbij is de arts in de unit radiologie niet 

per se zeer loyaal en intrinsiek gemotiveerd, zodoende worden ook deze verwachtingen niet 

ontkracht. Wat betreft de organisatieomgeving lijkt de standaardisatie binnen de unit geen reden tot 

conflict. Er kan niks worden geconcludeerd over de mate van conflict en de verdere 

organisatiestructuur met betrekking tot de aanwezigheid van overhead. Met betrekking tot de 

hitteschild functie van de manager kan worden gezegd dat hier in vier van de vijf units weinig data 

van is verzameld in dit onderzoek. 

7.2.4 Situatie 4: nieuwe connecties 

Van de vierde situatie is in drie van de vijf onderzocht units sprake, te weten: de unit radiologie, de 

unit hartcentrum en de unit kindergeneeskunde. In de unit radiologie en in de unit hartcentrum is er 

sprake van deze situatie náást een andere situatie, zoals hiervoor beschreven is.  

De contextfactoren van de unit radiologie en de unit hartcentrum zijn hiervoor beschreven, 

zodoende worden hier enkel nogmaals de contextfactoren van de unit kindergeneeskunde 

beschreven.  

In de unit kindergeneeskunde wordt complex en minder complexe zorg geleverd. In de unit is men 

onafhankelijk van andere units voor de vraag. Standaard is er sprake van een hele klassieke 

professional in de unit kindergeneeskunde. Op basis van de interviews echter is juist een nieuwe 

professional naar voren gekomen. Wat betreft de organisatie was de financiële structuur in de unit 

kindergeneeskunde anders dan die van de andere units. Er werd wel gestuurd op het administreren 

zoals dit overal in het ziekenhuis gebeurd, maar de financiële consequenties waren er (nog) niet.  

Verwachtingen 

De eerste verwachting wordt in deze situatie twee maal, in de unit kindergeneeskunde en de unit 

hartcentrum niet bevestigd en eenmaal, in de unit radiologie word deze eerste verwachting wel 

bevestigd. De verwachting dat meer onafhankelijkheid leidt tot meer conflict wordt in deze situatie 



  

Sophie van Oudenaren    |    Universiteit Utrecht    |    Masterscriptie Publiek Management  2013    
   

121 

twee maal niet bevestigd en eenmaal niet verworpen. De verwachting met betrekking tot de aard 

van de professional  wordt in de unit radiologie en de unit kindergeneeskunde naar aanleiding van dit 

onderzoek bevestigd. In de unit hartcentrum wordt de verwachting met betrekking tot de aard van 

de professional niet bevestigd. Op de verwachting met betrekking tot de organisatiestructuur kan 

naar aanleiding van deze situatie geen eenduidig antwoord worden geformuleerd. Met betrekking 

tot de hitteschild functie van de manager kan worden gezegd dat hier in vier van de vijf units te 

weinig data van is verzameld in dit onderzoek.  

7.3 Verwachtingen contextfactoren 
Om uit de bovenstaande beschreven verwachtingen met betrekking tot de situaties en de mate van 

conflict en de contextfactoren  mogelijke patronen te kunnen halen waaruit conclusies kunnen 

worden getrokken, wordt hier een tabel gegeven waarin een overzicht staat van de verwachtingen 

van het onderzoek en de uiteindelijke resultaten.  

 

Tabel 7.1  Resultaten verwachtingen over vijf units 

In tabel  7.1 is te zien welke verwachting op basis van de contextfactoren wel of niet bevestigd 

konden worden. Een korte beschrijving per verwachting: 

1. Complexiteit 

De eerste verwachting kan tweemaal worden bevestigd, tweemaal worden ontkrachten één 

maal kan er niet worden geconcludeerd vanwege gebrek aan data.  

2. Onafhankelijkheid 

De tweede verwachting kan slechts in één unit  worden bevestigd en in drie units worden 

ontkracht.  

√ X Geen conclusie

(1). Hogere complexiteit dienst → Meer conflict II II I

(2). Grotere onafhankelijkheid → Meer conflict I III I

(3). Meer loyaliteit → Meer conflict I III I

(4). Meer intrinsieke motivatie → Meer conflict I III I

(5). Meer overhead → Meer conflict IIIII

(6). Minder hitteschild managers → Meer conflict I IIII

√ Bevestigd

X Niet bevestigd

Verwachtingen over vijf units
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3. Loyaliteit  

De derde verwachting kan een maal worden bevestigd en drie maal niet worden bevestigd 

en zodoende ontkracht. 

4. Motivatie 

De vierde verwachting kan een maal worden bevestigd en drie maal niet worden bevestigd 

en zodoende ontkracht. 

5. Organisatie overhead 

De vijfde verwachting kan helaas niet worden bevestigd, noch worden ontkracht, vanwege 

een gebrek aan data.  

6. Organisatie hitteschild 

De zesde verwachting kan helaas niet worden bevestigd, noch worden ontkracht, vanwege 

een gebrek aan data. In een geval, binnen de unit orthopedie kan wel worden gezegd dat de 

hitteschild functie mogelijk verklarend is voor het uitblijven van conflict. 

Na deze behandeling van de vooraf opgestelde verwachtingen over de contextfactoren wordt in de 

volgende paragraaf ingegaan op de verklaringen die er zijn voor de ontstane situaties en de mogelijke 

patronen die hierin te vinden zijn.  

7.4 Verklaringen en patronen 
Om de omgang met de economisering betreffende de mate van conflict op nog een andere manier 

overzichtelijk en beeldend te maken wordt hier een overzicht gegeven van de onderzochte units. 

Daarin wordt per unit aangegeven van welke situatie(s) sprake is (figuur 7.1).  Vervolgens worden per 

unit apart en overkoepelend verklaringen gegeven voor de ontstane situaties. Deze verklaringen 

worden gezocht in de context en hebben invloed op de implicaties die worden beschreven in 

hoofdstuk 8. 

 Gezien de vooraf opgestelde verwachtingen niet kunnen bevestigd naar aanleiding van de resultaten 

van het onderzoek is het zaak om daarbuiten te zoeken naar verklaringen. Per unit wordt hier 

gezocht naar verklaringen. Daarna wordt over de units heen in de gehele breedte van het ziekenhuis 

gezocht naar verklaringen. Deze verklaringen helpen in de implicaties van het onderzoek.  
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Figuur 7.1 Resultaten situaties per unit  

7.4.1 Hartcentrum 

Situatie ‘conflict’:  complexiteit en protocollen met economische drijfveren. 

De persoonlijkheid en de inhoudelijke visie van de bedrijfsleider stuit de professionele logica tegen 

borst. Dit is een voorbeeld van een klassieke managementlogica die recht tegenover de professionele 

logica staat, zoals deze ook in de literatuur te vinden is geweest. Hier is sprake van het opleggen van 

protocollen in een context die zeer complex kan zijn. Dit is een dusdanig heftige aanval op de 

autonomie van de artsen dat hieruit conflict ontstaat. De economische achtergrond en zodoende ook 

de economische redeneringen en drijfveren van de inhoudelijke acties van de bedrijfsleider zijn van 

invloed op de ontstane conflictsituatie en kunnen deze versterken.  

Situatie ‘nieuwe connecties’: managementstijl en persoonlijke drijfveren artsen. 

De manier waarop de bedrijfsleider de zaken over het voetlicht brengt kan verklarend zijn voor de 

nieuwe connecties, samen met de persoonlijkheden van de artsen. Zoals er artsen zijn die hier 

conflict over krijgen, zijn er in de unit ook artsen die wél mee willen in de bedrijfsmatigheid. Dit kan 
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persoonlijke redenen hebben. De mogelijkheden die worden geboden aan artsen die gemotiveerd 

zijn om mee te gaan in de nieuwe connecties faciliteren deze ontwikkeling. De mogelijkheden zijn er 

in de vorm van de bedrijfsleider en eventuele medestander. Persoonlijkheid en de persoonlijke 

interesse speelt een belangrijke rol. 

7.4.2 Radiologie 

Situatie ‘van alles maar geen conflict’ & ‘nieuwe connecties’: aard van de dienst, aard van de 

professional, de persoon van de professional.  

In de unit radiologie is sprake van de situatie ‘van alles, maar geen conflict’ en de situatie van de 

‘nieuwe connecties’.  

In de unit radiologie was sprake van bijzonder economisch, bedrijfsmatig georiënteerde artsen. 

Verklaringen hiervoor kunnen worden gezocht in de aard van de professional of de persoonlijkheden 

van de professionals die in de unit radiologie werkzaam zijn. Daarbij kunnen verklaringen ook 

gezocht worden binnen de aard van de dienst van radiologie. Vergeleken met de andere onderzochte 

units is de radiologie een bijzonder specialisme dat zich gemakkelijker laat inkaderen vanwege de 

lage mate van complexiteit. Zo is er bijvoorbeeld relatief weinig patiëntcontact, ligt de vaststelling 

van de DBC’s niet in de unit zelf en ligt de behandeling van de patiënt ook meestal buiten de unit zelf.  

De aard van de professional daarbij is mogelijk in dankzij de aard van de dienst economisch gericht. 

De aard van dienst faciliteert dus mogelijk de aard van de professional. 

7.4.3 Interne geneeskunde 

Situatie ‘van alles maar geen conflict’: de persoon van de bedrijfsleider en de unitvoorzitter. 

In de unit interne geneeskunde is de situatie ‘van alles maar geen conflict’ gevonden. De persoon van 

de bedrijfsleider en de unitvoorzitter als verklarende factor 

Bedrijfsleider informeert de artsen. Jonge artsen waren hierin meer geïnteresseerd dan oudere 

artsen. Zodoende kan leeftijd mogelijk als beïnvloedende factor worden gezien. 

De bedrijfsleider heeft zijn taak duidelijk en begrijpt de artsen goed. De bedrijfsleider probeert deze 

taak tot een goed einde te brengen. De bedrijfsleider lijkt kennis te hebben over de professionele 

logica (mogelijk vanwege de persoonlijke medische achtergrond), waardoor de bedrijfsleider zich 

goed kan inleven. Zodoende levert wat de bedrijfsleider wil bereiken mogelijk minder of geen conflict 

op. In het geval van de internisten waren het vooral de jonge artsen en niet de oudere die het naadje 

van de kous wilden weten omtrent de economisering.   
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De unitvoorzitter had persoonlijk veel kennis en bewustzijn over de economisering en de 

bedrijfsmatigheden. Wel had de unitvoorzitter ook een vorm van frustratie ten opzichte van het 

economische systeem in de zorgsector. Deze frustratie kan mogelijk verklaren waarom er geen 

nieuwe connecties werden gevormd in de unit. Gezien deze frustratie nam de unitvoorzitter hierin 

geen voortrekkersrol.  

7.4.4 Kindergeneeskunde 

Situatie ‘nieuwe connecties’: persoon unitvoorzitter. 

In de unit kindergeneeskunde is de situatie van de nieuwe connecties gevonden. Zaken die deze 

situatie kunnen verklaren zijn de financieringsstructuur en de positionering van de unitvoorzitter.  

De financieringsstructuur in de unit kindergeneeskunde ten tijden van de interviews verschillend 

geweest van de rest van de onderzochte units. De DBC’s en ook de DOTs waren (nog) niet ingevoerd 

in de unit. De artsen begonnen wel al langzaamaan met het administreren alsof dit wel het geval 

was, maar er zaten geen financiële consequenties aan.  

Daarbij  worden artsen bij het specialisme kindergeneeskunde wel eens gezien als de filantropen 

binnen de specialismen.  In de interviews kwam een kentering naar voren waarin de kinderartsen van 

zich lieten horen en graag net zo beschouwd wilden worden als iedere andere specialist. Dat wil 

zeggen, dat zij zich wel degelijk bewust bezig houden met de financien. Om die kentering meer 

inhoud geven is ook vanuit de Raad van Bestuur speciaal een nieuwe unitvoorzitter aangesteld.  

De twee geïnterviewde respondenten gaven een beeld weer van nieuwe connecties. In de interviews 

werd duidelijk dat er sprake is van een golf van vernieuwing en verandering. Verklaring voor deze 

golf van vernieuwing en verandering die tot nieuwe connecties hebben geleid kan worden gezocht bij 

de unitvoorzitter. De unitvoorzitter in de unit kindergeneeskunde was tijdens het interviews bijna 

een jaar, een vrij korte tijd, werkzaam als unitvoorzitter. Het aanstellen van de unitvoorzitter op deze 

plek kan een verklaring zijn voor de nieuwe connecties in de unit. De unitvoorzitter is een zeer 

vooruitstrevende persoon.  Van alle respondenten is deze respondent het meest actief bezig met 

bedrijfsmatigheid, ondernemerschap en andere manieren om de professionaliteit met de 

economisering te verbinden. Gezien de input van een andere specialist in deze unit wordt deze 

ontwikkeling geleid door de unitvoorzitter ook echt opgepakt binnen de unit. De unitvoorzitter lijkt 

zo de juist snaar te kunnen raken in de unit. De kindergeneeskunde is in het OLVG zodoende bezig 

met een opmars in bedrijfsmatigheid en ondernemerschap.  
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7.4.5 Orthopedie 

Situatie ‘conflict valt wel mee’: organisatieomstandigheden, hitteschildfunctie. 

De verklaring hiervoor kan worden gezocht in de organisatieomstandigheden in de vorm van de 

manager. De unitvoorzitter en de bedrijfsleider van de unit orthopedie lijken te functioneren als 

hitteschild en vroegen op hun beurt weinig bedrijfsmatigs van de rest van de artsen in de unit. In de 

unit orthopedie is sprake van een lastige situatie in de financiële structuur: de complexe zorg wordt 

te weinig vergoed en de weinig complexe zorg wordt in verhouding juist riant vergoed. Deze situatie 

vraagt om compensatie in de vorm van het schuiven van geld. De rol die de managers, de 

unitvoorzitter en de bedrijfsleider hierin spelen zorgt ervoor dat de artsen zelf niet zo erg belast 

worden met deze financiële zaken, zij nemen die taak op zich. Er wordt verder vanuit deze managers 

nauwelijks gestuurd in de vorm van protocollen; de autonomie van de artsen kan zo blijven bestaan. 

Wel worden artsen gestuurd om aantallen operaties uit te voeren, dit om de complexe zorg te 

kunnen blijven bekostigen. Zodoende moeten artsen meer ‘medisch oninteressante’ verrichtingen 

uitvoeren.  

De respondenten uit deze unit gaven weinig blijk van een economisch gerichte houding, weinig blijk 

van een beweging die richting de nieuwe connecties gaat. De artsen waren vooral bezig met hun 

inhoudelijk werk en de broodnodige administratieve taken daaromheen.  

De unitvoorzitter en de bedrijfsleider hadden beiden een niet erg bedrijfsmatige agenda en waren 

zeer begripvol richting de artsen en de unit op zich. Beiden namen zij niet het voortouw om de 

bedrijfsmatigheid aan te zwengelen. Zeer begripvol voor de situaties en zo ook de eventuele 

problemen die de bedrijfsmatigheden voor de artsen met zich mee zou kunnen brengen. Zij hielden 

de artsen zodoende uit het heetst van de strijd. Zodoende ontstond er geen conflict situatie, maar 

bewogen de artsen zich ook niet richting nieuwe connecties.   

7.5 Factoren van invloed op effecten economisering 
De verwachtingen kunnen niet worden bevestigd, maar er zijn wel patronen te herkennen en 

verklaringen te geven. In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op het tweede deel van de 

hoofdvraag: “Hoe gaan zorgprofessionals (in het OLVG ziekenhuis) om met de gevolgen van 

economisering en welke factoren zijn daar op van invloed?”. In deze paragraaf wordt een 

samenvatting gegeven van de patronen in de verklaringen van de factoren die van invloed zijn op de 

gevolgen van de economisering. De vooraf opgestelde contextfactoren die mogelijk van invloed 

zouden kunnen zijn, zijn beschreven in de voorgaande paragraven. In deze laatste paragraaf wordt 

verder ingegaan op de contextfactoren die bepalend zijn bevonden in dit onderzoek.   
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In iedere unit is het specialisme anders. Dit heeft invloed op de aard van de dienst en de aard van de 

professional. Er zijn verschillende verklaringen gevonden voor de mate van conflict in de 

afzonderlijke unit. Duidelijk wordt dat de verschillen tussen de units groot kunnen zijn; dit hangt 

samen met de complexiteit van economisering en de complexiteit van de zorgsector. Het proces van 

economisering is in volle gang en heeft verschillende effecten op de units. De effecten zijn te 

verklaren aan de hand van een samenspel tussen personen en de aard van de dienst.  

De eerste bepalende contextfactor zit in de personen. Deze factor is te vinden bij de personen die 

aan het hoofd van de units staan: de unitvoorzitters en de bedrijfsleider, maar ook bij de artsen die 

werkzaam zijn in de units. Het gaat hierbij om de houding van de unitvoorzitters en de bedrijfsleider 

enerzijds en om de persoonlijke houdingen van de artsen ten opzichte van economisering anderzijds. 

Uiteenlopende zienswijzen (mogelijk veroorzaakt door achtergrond of agenda) kunnen eerder leiden 

tot conflict, maar ook een afwachtende of beschermende houding van de unitvoorzitter en 

bedrijfsleiders kan leiden tot weinig beweging richting nieuwe connecties. Per persoon is de 

uitwerking van hetzelfde mogelijk ook verschillend: een van de respondenten gaf aan veel kennis te 

hebben over de professionele logica en dit heeft mogelijk bijgedragen aan het vermijden van conflict, 

terwijl een andere respondent met een gelijkende agenda minder kennis had over de professionele 

logica en wel in conflictsituaties terechtkwam. Een persoonlijke voorkeur zou ook mee kunnen 

spelen wanneer het gaat om zaken als conflict. Een organisatie draait uiteindelijk om interactie 

tussen mensen. De allerfijnste kneepjes van het persoonlijke aspect zijn in dit onderzoek niet 

onderzocht.  

Een beschermende houding van de unitvoorzitters of bedrijfsleiders kan worden geschaard onder 

persoonlijkheid zoals hiervoor, maar ook onder de tweede factor; de organisatieomstandigheden. 

Wanneer een manager een beschermende ‘hitteschild’ houding heeft tegenover de artsen, de 

professionals, dan kan dit een verklaring zijn voor enerzijds het uitblijven van conflict en anderzijds 

het uitblijven van vernieuwing.  

De derde verklarende factor kan worden gevonden in de aard van de dienst. De mate van 

complexiteit van de dienst heeft invloed op  de mogelijkheden van het inkaderen van de dienst. 

Complexe diensten laten zich minder goed inkaderen (protocolleren, in zorgpaden vangen, etc.) dan 

minder complexe diensten. De mate van complexiteit van de dienst hangt veelal samen met het 

specialisme. De mate waarin conflict uitblijft en juist wordt gezocht naar nieuwe connecties kan in 

sommige gevallen (de unit radiologie) verklaard worden door de contextfactor: de aard van de 

dienst.  
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De aard van de professional, als vierde verklarende factor,  kan samenhangen met de aard van de 

dienst en de persoonlijkheid van de artsen. Alleen in één van de unit (de unit radiologie) is een 

homogeen beeld ontstaan dat past bij de van de aard van de professional binnen de unit radiologie. 

In de andere units bleek er niet een type professionals te zijn. Zodoende is deze factor als verklarend 

meegenomen, maar binnen andere units lijkt de reactie op de economisering niet verklaard te 

kunnen worden door de aard van de professional. Daarbij zou het ook mee kunnen spelen dat de 

aard van de professionals binnen de unit radiologie samenhangt met de aard van dienst, zoals 

beschreven als derde verklarende factor.  

Er zijn een aantal factoren benoemd die naar aanleiding van dit onderzoek verklarend lijken te zijn. 

De complexiteit van het proces van economisering en de complexiteit van de zorgsector zijn mogelijk 

wel belangrijk om rekening mee te houden; twee complexe zaken leiden moeilijk tot één eenduidige 

conclusie. Desalniettemin bieden deze onderzochte zaken ons inzichten. Voor vele organisaties die in 

dezelfde situatie van economisering en professionaliteit verkeren kunnen deze inzichten en  

verklaringen als handvaten zijn om mee aan de slag te gaan.  

7.6 Slot 
In dit hoofdstuk zijn de situaties als gevolgen van de economisering per situatie beschreven. Hierbij is 

ruimte geweest voor de contextfactoren en de rol die deze contextfactoren gespeeld zouden kunnen 

hebben. Daarbij zijn de verwachtingen zoals deze opgesteld zijn in hoofdstuk 3 teruggepakt en is 

beschreven of deze wil of niet bevestigd konden worden aan de hand van de resultaten van het 

onderzoek. Vervolgens zijn er per unit verklaringen beschreven voor de situaties zoals deze zijn 

gevonden in het onderzoek. Deze verklaringen zijn tot slot over de units heen beschreven en 

samengevat in paragraaf 7.5. Naar aanleiding van het behandelen van de contextfactoren en de 

ontstane situaties kunnen de volgende conclusies worden getrokken. Een samenspel tussen de 

personen in een unit en de aard van de dienst, met name de complexiteit van de dienst, is bepalend 

voor de mate van conflict. 

Personen komen uit de resultaten naar voren als medebepalende verklaring voor de mate van 

conflict. Deze verklarende contextfactor biedt een aanvulling op de drie contextfactoren zoals deze in 

hoofdstuk drie zijn opgesteld (aard van de dienst, aard van de professional en organisatiestructuur). 

Deze vooraf opgestelde contextfactoren gingen in op de structuur. Uit de resultaten komt naar voren 

dat verklaringen ook kunnen worden gevonden bij de actoren. Dit is sociologisch zin de klassieke 

scheiding tussen structure & agency (structuur & actor) (O’Donnell, 2010). De resultaten van dit 

onderzoek geven blijk van een relatie tussen deze zaken. De verklaringen werden gezocht in de 

structuur en deze structuur kan niet worden uitgevlakt als verklaringen. Er is echter wel een 
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aanvulling noodzakelijk naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek en deze aanvulling is te 

vinden in de actoren.  

Zouden verklaringen alleen te vinden zijn bij de actoren dan zou dit betekenen dat wanneer er in een 

unit sprake is van nieuwe connecties en de bepalende actor hierin zou worden overgeplaatst naar 

een unit waarin sprake is van conflict, er in die unit van conflict automatisch ook nieuwe connecties 

zouden ontstaan. Dit zou te makkelijk zijn en hiermee zouden de contextfactoren gebaseerd op de 

structuur worden ontkent. De weerbarstigheid van de verschillende vooraf opgestelde structurele 

contextfactoren zou dan ontkent worden. Dat terwijl in de resultaten van dit onderzoek deze 

contextfactoren niet volledig ontkracht zijn. De verklaringen zijn hier deels te vinden.  

Zouden verklaringen alleen te vinden zijn in de structuur, de vooraf opgestelde contextfactoren, in 

dit geval de complexiteit, dan zou in alle units die in hoge mate complexe diensten aanbieden 

dezelfde situatie moeten zijn gevonden; dit is niet het geval geweest.  

In de structuur factoren zijn niet volledig verklarende patronen gevonden in de resultaten. In relatie 

met de actor als verklarende factor is een compleet verklarend patroon gevonden. De verschillen in 

de verklaringen in de structuur factoren kunnen verklaard worden met de structuur variabelen in 

relatie met de actor variabelen. De vooraf opgestelde contextfactoren kunnen niet ontkent worden, 

zeker de mate van complexiteit zijn van invloed. De arts en leidinggevende (de actoren) in kwestie 

kunnen het verschil maken.  
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Hoofdstuk 8 Conclusies & Implicaties 

8.1 Inleiding  
In dit achtste en laatste hoofdstuk is aandacht voor de conclusies en implicaties. Als eerst worden 

hier de theoretische deelconclusies en de empirische deelconclusies gegeven. Dit gebeurt door terug 

te grijpen naar datgene dat in de voorgaande hoofdstukken aan bod is gekomen. Vervolgens wordt 

de hoofdconclusie omschreven, door het beantwoorden van de hoofdvraag. Theoretische en 

praktische implicaties voor de onderzoeksorganisatie worden apart vermeld. Tot slot is er ruimte 

voor reflectie en suggesties tot vervolgonderzoek.  

8.2 Theoretische deelconclusies 

8.2.1 Wat is economisering (in de zorg)?  

Met economisering wordt een ontwikkeling bedoeld waarbij geld en ‘het financiële’ steeds meer op 

de voorgrond  is gekomen en waarin andere zaken meer op de achtergrond zijn geraakt. Vermarkting 

en bedrijfsmatigheid vallen hieronder. In de zorg komt dit bijvoorbeeld naar voren in de zorg die als 

product  wordt omschreven en de patiënt als klant (Grit, 2000; Putters & Van Hout, 2004).  

8.2.2 Wat zijn professionals en wat houden de management, de vraag en de professionele 

logica in (in publiek maatschappelijke dienstverlening)? 

Professionals zijn dienstverleners die complexe diensten verlenen waarbij (stilzwijgende), 

wetenschappelijke kennis en expertise van belang zijn. Essentieel voor professionals is een hoge 

mate van controle over de inhoud, autonomie. Ook wel wordt er een ideologie of waardesysteem 

verbonden aan het werk van professionals  (Abott; Elliott; Freidson uit Noordegraaf, 2007, p. 765).  . 

Hieruit zijn de kernwaarden autonomie, cliënten en kwaliteit gehaald.  

De management logica komt overeen met de verzakelijking en gaat over de houvast die in regels is 

vastgelegd. Er kan ook wel worden gesproken van bureaucratische logica, bij beide logica’s zijn 

zorgvuldigheid, planbaarheid, leiding geven  coördineren en beoordelen centrale thema’s (Freidson, 

2001; Tonkens, 2003; WRR, 2004). 

De vraaglogica komt overeen met de vermarkting. In deze logica staat de vraag, ofwel de klant 

centraal. In de vraaglogica is de focus op de markt en zodoende draait het om efficiëntie, winst 

maken, concurrentie en dienstbaarheid (WRR, 2004).  

In publiek maatschappelijke dienstverlening komen deze logica’s samen. Dienstverlening is in eerste 

instantie bijzonder omdat de dienst enkel tot stand kan komen in relatie met de cliënt. Daarbij zijn 
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diensten niet letterlijk, niet tastbaar of vervoerbaar. Wanneer er sprake is van professionele publieke 

maatschappelijke dienstverlening  blijkt dat meting in de vorm van prestatiemeting grote kans geeft 

op negatieve gevolgen. Door het gebruik van de professionele-, de management- en de vraaglogica 

wordt de samenkomst tussen deze logica’s duidelijk gemaakt.  

8.2.3 Welke factoren zijn van invloed op de relatie tussen de verschillende logica’s? 

In eerste instantie lijkt de samenkomst van de logica’s conflicterend te zijn. Om meer te kunnen 

zeggen over de mate van conflict zijn factoren opgesteld die mogelijk van invloed kunnen zijn op de 

mate van conflict. Deze factoren zijn uitgesplist in (1) de aard van het professionele werk 

(complexiteit en afhankelijkheid betreffende de vraag), (2) de aard van de professionele oriëntatie 

(mate loyaliteit en intrinsieke motivatie) en (3) de organisatieomgeving (mate aanwezigheid 

overhead, mate manager hitteschild functie).    

8.3 Empirische deelconclusies 

8.3.1 Hoe komt economisering in het OLVG naar voren? 

Economisering komt misschien nog wel het sterkst naar voren in de DBC structuur. Iets dat niet 

typisch bij dit ziekenhuis hoort, maar wel bij de zorg.   

De unitstructuur is daarbij op zichzelf al een effect van de economisering. Met de invoering van deze 

structuur kwam de nadruk steeds meer op de financiën te liggen. Zodoende werd er gewerkt naar 

een situatie waarin ook op een lager niveau, niet alleen bij de RvB, maar ook binnen de specialismen 

aandacht zou zijn voor de financiën. 

Economisering komt in het OLVG sterk en op verschillende manieren naar voren. In iedere unit zijn, 

weliswaar in meer en mindere mate, tekenen terug te vinden van economisering. In sommige units is 

aandacht gekomen voor het berekenen van de kostprijs en zijn er grote stappen gezet, in andere 

units is dit nog helemaal niet het geval, in andere units speelt de gedacht, maar is er nog geen 

duidelijk zicht op de kostprijs. In andere units is er nog geen besef omtrent de kostprijs (unit interne 

geneeskunde en kindergeneeskunde), dit zorgt bij de units die dit wel hebben voor frustratie. 

In bepaalde units (unit radiologie) heeft die nadruk op de prijs en de kosten gezorgd voor een zeer 

efficiënte regeling van de zorg. In andere units (unit orthopedie) heeft dit voor een schok gezorgd, 

een schok aangezien duidelijk werd dat er al die tijd sprake was van een groot verschil in inkomsten 

en uitgaven. In alle units is de economisering merkbaar in de vorm van bewustzijn over de effecten 

hiervan. Alle respondenten hielden zich wel bezig met wat economisering voor hun in zou houden. 

Daarbij hebben de bedrijfsleiders een informerende rol hierin.  
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8.3.2 Hoe zijn de logica’s vertegenwoordigd in het OLVG? 

Opvallend is dat de verschillende logica’s allemaal vertegenwoordigd zijn in het OLVG, maar binnen 

de verschillende units wel in verschillende mate. In alle onderzochte units zijn duidelijke tekenen 

naar voren gekomen van de managementlogica en de bedrijfsmatigheid (zoals de zorgpaden en 

protocollen) en de vraag logica en de nadruk op de vraag en de markt (zoals de service van de 

opgerichte avondpoli). De professionele logica is enkel in de unit radiologie minder naar voren 

gekomen. In de andere vier de units is de professionele logica sterk naar voren gekomen. Alle 

respondenten waren sterk medisch inhoudelijk gericht (waarbij dit in de unit radiologie het minst het 

geval was).  

8.3.3 Welke contextfactoren zijn van invloed op de mate van conflict?    

In het theoretisch kader, in hoofdstuk drie, zijn de contextfactoren opgesteld met elk een 

verwachting betreffende de invloed van de contextfactor op de mate van conflict. In hoofdstuk zeven 

zijn de resultaten van deze verwachtingen per contextfactor beschreven. De resultaten laten zien dat 

de eerste verwachting in twee van de vijf units wordt bevestigd. De tweede verwachting wordt ook 

in twee van de vijf units bevestigd. De derde en vierde verwachting worden in drie van de vijf units 

bevestigd. Over de laatste twee verwachtingen kan te weinig worden gezegd op basis van de data die 

is verzameld, met uitzondering van de contextfactor hitteschildfunctie, de laatste verwachting, 

daarover kan in het geval van één unit worden gezegd dat deze verwachting bevestigd kan worden. 

De verwachtingen kunnen dus gedeeltelijk worden bevestigd (zie tabel 7.1 voor de verwachtingen).  

Uit dit onderzoek is gebleken dat het gaat om een samenspel tussen de aard van de dienst en dat de 

personen in kwestie het verschil kunnen maken. Personen op zich spelen een belangrijke rol in de 

relatie tot de mate van conflict. Specifieke personen lijken de belangrijkste factor te zijn in het 

bepalen van de mate van conflict. Daarbij kan de rol die de aard van de dienst heeft, hierbij de 

complexiteit van de dienst, niet worden genegeerd.  

In iedere unit is het specialisme anders. Dit heeft invloed op de aard van de dienst en de aard van de 

professional. Er zijn verschillende verklaringen gevonden voor de mate van conflict in de 

afzonderlijke units. Duidelijk wordt dat de verschillen tussen de units groot kunnen zijn; dit hangt 

samen met de complexiteit van economisering en de complexiteit van de zorgsector. Het proces van 

economisering is in volle gang en heeft verschillende effecten op en binnen de verschillende units. 

De effecten zijn te verklaren aan de hand van een aantal factoren, die hieronder nogmaals worden 

uitgewerkt.  

De eerste factor is de persoonlijkheid. Deze factor is te vinden bij de personen die aan het hoofd van 



  

Sophie van Oudenaren    |    Universiteit Utrecht    |    Masterscriptie Publiek Management  2013    
   

133 

de units staan: de unitvoorzitters en de bedrijfsleider, maar ook bij de artsen die werkzaam zijn in de 

units. Het gaat hierbij om de houding van de unitvoorzitters en de bedrijfsleider enerzijds en om de 

persoonlijke houdingen van de artsen ten opzichte van economisering anderzijds. Uiteenlopende 

zienswijzen (mogelijk veroorzaakt door achtergrond of agenda) kunnen eerder leiden tot conflict, 

maar ook een afwachtende of beschermende houding van de unitvoorzitter en bedrijfsleiders kan 

leiden tot weinig beweging richting nieuwe connecties. Per persoon is de uitwerking van hetzelfde 

mogelijk ook verschillend: een van de respondenten gaf aan veel kennis te hebben over de 

professionele logica en dit heeft mogelijk bijgedragen aan het vermijden van conflict, terwijl een 

andere respondent met een gelijkende agenda minder kennis had over de professionele logica en 

wel in conflictsituaties terechtkwam. Een persoonlijke voorkeur zou ook mee kunnen spelen wanneer 

het gaat om zaken als conflict. Het draait uiteindelijk om interactie tussen mensen. De allerfijnste 

kneepjes van het persoonlijke aspect zijn in dit onderzoek niet onderzocht.  

Een beschermende houding van de unitvoorzitters of bedrijfsleiders kan worden geschaard onder 

persoonlijkheid zoals hiervoor, maar ook onder de tweede contextfactor; de 

organisatieomstandigheden. Wanneer een manager een beschermende ‘hitteschild’ houding heeft 

tegenover de artsen, de professionals, dan kan dit een verklaring zijn voor enerzijds het uitblijven van 

conflict en anderzijds het uitblijven van vernieuwing.  

De aard van de professional, als derde verklarende factor,  kan samenhangen met de aard van de 

dienst en de persoonlijkheid van de artsen. Alleen in één van de unit (de unit radiologie) is een 

homogeen beeld ontstaan dat past bij de van de aard van de professional binnen de unit radiologie. 

In de andere units bleek er niet een type professionals te zijn. Zodoende is deze factor als verklarend 

meegenomen, maar binnen andere units lijkt de reactie op de economisering niet verklaard te 

kunnen worden door de aard van de professional. Daarbij zou het ook mee kunnen spelen dat de 

aard van de professionals binnen de unit radiologie samenhangt met de aard van dienst, zoals 

beschreven als derde verklarende factor.  

De vierde verklarende factor kan worden gevonden in de aard van de dienst. De mate van 

complexiteit van de dienst heeft invloed op  de mogelijkheden van het inkaderen van de dienst. 

Complexe diensten laten zich minder goed inkaderen (protocolleren, in zorgpaden vangen, etc.) dan 

minder complexe diensten. De mate van complexiteit van de dienst hangt veelal samen met het 

specialisme. De mate waarin conflict uitblijft en juist wordt gezocht naar nieuwe connecties kan in 

sommige gevallen (de unit radiologie) verklaard worden door de contextfactor: de aard van de 

dienst. Deze structurele contextfactor speelt in de verklaring een grote rol.   
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Uit deze overkoepelende verklarende factoren blijkt dat er niet één verklaring is voor de effecten van 

de economisering. Wel zijn een aantal factoren benoemd die naar aanleiding van dit onderzoek wel 

verklarend zijn. De complexiteit van het proces van economisering en de complexiteit van de 

zorgsector zijn hierbij mogelijk ook belangrijk; twee complexe zaken leiden moeilijk tot één 

eenduidige conclusie. Desalniettemin bieden deze onderzochte zaken ons inzichten. Voor vele 

organisaties die in dezelfde situatie van economisering en professionaliteit verkeren kunnen deze 

inzichten en  verklaringen als handvaten zijn om mee aan de slag te gaan. Het gaat dan om het 

samenspel tussen de contextfactoren zoals ze vooraf zijn opgesteld, de contextfactoren die gaan 

over de structuur, samen met de contextfactoren die in hoofdstuk zeven zijn toegevoegd als 

verklaring; de actoren (de personen). De actoren alleen zijn verklarend, maar niet geheel en de 

structuur contextfactoren, vooral de mate van complexiteit zijn verklarend, maar niet geheel. Een 

samenspel tussen deze twee komt uit dit onderzoek als verklaring binnen de context voor de 

ontstane situaties en zo de mate van conflict.  

8.4 Conclusie en discussie 
In deze paragraaf wordt de hoofdvraag van het onderzoek beantwoord.  

Hoe gaan zorgprofessionals (in het OLVG ziekenhuis) om met de gevolgen van 

economisering en welke factoren zijn daar op van invloed?  

Zorgprofessionals gaan op uiteenlopende wijze om met de gevolgen van economisering en er zijn 

verschillende verklarende contextfactoren te onderscheiden die hier invloed op hebben. 

Het eerste hoofdconcept in dit onderzoek is economisering. Er is zodoende ingezoomd op de 

financiële kant van het veld van dit onderzoek: de zorg. Daarbij is gebleken dat die financiële kant 

steeds meer op de voorgrond is gekomen, ten koste van andere dingen. Onder ‘andere dingen’ vallen 

in de zorg de voor velen, maar niet voor iedereen, als meest belangrijk, het andere hoofdconcept van 

dit onderzoek: de zorgprofessionals.  

In dit masteronderzoek is de dynamiek tussen deze economisering en de zorgprofessionals nader 

onderzocht. Wat gebeurt er nou eigenlijk in een organisatie, in dit geval het OLVG ziekenhuis in 

Amsterdam, wanneer deze twee concepten, economisering en zorgprofessionals, samenkomen. 

Deze vraag is verder gespecificeerd. Onder de economisering vallen twee zogenaamde logica’s:  de 

managementlogica en de vraaglogica. De zorgprofessionals geven invullen aan de derde en laatste 

logica: de professionele logica. De samenkomst van deze logica’s is nader onderzocht.  

Het eerste gedeelte van de hoofdvraag ‘hoe gaan zorgprofessionals om met de economisering?’ 
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wordt eerst beantwoord. Met behulp van de verschillende logica’s is onderzocht welke mate van 

conflict er bestaat door de samenkomst van de logica’s.  

In het theoretisch kader van dit onderzoeksverslag, in hoofdstuk drie, is omschreven dat aan de hand 

van de literatuur er mogelijk conflict ontstaat. Zodoende zijn de vier verwachtingen opgesteld waarin 

steeds de mate van conflict centraal staat. Aan de hand van de literatuur kan er verwacht worden dat 

er (1) veel conflict ontstaat, maar ook de andere drie verwachtingen van (2) weinig conflict, (3), van 

alles maar geen conflict) en (4) nieuwe connecties kunnen op basis van de literatuur verwacht 

worden.  

Na de interviews is gebleken dat hoe de artsen reageren op de economiserende omstandigheden in 

de werkomgeving verschilt en dat van alle vier de vooraf opgestelde situaties sprake is in de 

onderzoeksorganisatie. De focus op mate van conflict heeft  aan kunnen tonen dat tussen de 

onderzochte units en ook binnen de onderzochte units verschillen bestaan in de mate van conflict. In 

figuur 7.1 zijn de empirische resultaten weergegeven. In die figuur is te zien dat er conflict bestaat, 

zoals in de eerste situatie, dat er situaties bestaan waarin de mate van conflict laag is, dat er ook 

situaties zijn gevonden waarin er van alles maar geen conflict bestaat, denk hierbij aan professionals 

die niet in een conflict situatie zijn, maar wel hun autonomie bewaken en tot slot zijn er ook situaties 

gevonden waarin geen conflict is en sprake is van nieuwe connecties. Zodoende kunnen elk van de 

vier theoretische vooraf opgestelde situaties worden gevonden. Interessant is wel dat elk van de 

situaties naar voren is gekomen in de resultaten. Er is dus niet sprake van één situatie van ofwel 

conflict, ofwel nieuwe connecties, ofwel een situatie daartussen, maar de resultaten van dit 

onderzoek geven blijk van alle vier de situaties, met veel conflict tot geen conflict.   

Het tweede deel van de hoofdvraag ‘en wat is daarop van invloed?’ gaat in op de contextfactoren die 

op basis van de theorie mogelijk invloed zouden kunnen hebben op de mate van conflict. Vooraf in 

het theoretisch kader zijn drie categorieën contextfactoren opgesteld die van invloed zouden kunnen 

zijn op de mate van conflict. Te weten de aard van het professionele werk, de aard van de 

professionele oriëntatie en de organisatieomgeving. In het theoretische hoofdstuk drie zijn de 

verwachtingen die daarop gebaseerd zijn omschreven. De resultaten van de verwachtingen die 

hieromtrent zijn opgesteld zijn omschreven in hoofdstuk zeven. Aan de hand van dit onderzoek 

konden de verwachtingen niet allemaal worden bevestigd in elke unit. De structurele 

contextfactoren zijn aangevuld met de contextfactor die de actor als verklarende factor vindt. In deze 

gaan structuur en actor samen en biedt een relatie tussen deze een verklaring voor de ontstane 

situaties en de mate van conflict hierin. De complexiteit van de dienst samen met de rol van de 
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arts(en) en/of leidinggevenden zijn de factoren die uit dit onderzoek als meest van invloed worden 

bevonden.  

De eerste verklarende contextfactor is de persoonlijkheid. Deze factor is te vinden bij de personen 

die aan het hoofd van de units staan: de unitvoorzitters en de bedrijfsleider, maar ook bij de artsen 

die werkzaam zijn in de units. Het gaat hierbij om de houding van de unitvoorzitters en de 

bedrijfsleider enerzijds en om de persoonlijke houdingen van de artsen ten opzichte van 

economisering anderzijds. Uiteenlopende zienswijzen (mogelijk veroorzaakt door achtergrond of 

agenda) kunnen eerder leiden tot conflict, maar ook een afwachtende of beschermende houding van 

de unitvoorzitter en bedrijfsleiders kan leiden tot weinig beweging richting nieuwe connecties. Per 

persoon is de uitwerking van hetzelfde mogelijk ook verschillend: een van de respondenten gaf aan 

veel kennis te hebben over de professionele logica en dit heeft mogelijk bijgedragen aan het 

vermijden van conflict, terwijl een andere respondent met een gelijkende agenda minder kennis had 

over de professionele logica en wel in conflictsituaties terechtkwam. Een persoonlijke voorkeur zou 

ook mee kunnen spelen wanneer het gaat om zaken als conflict. Het draai uiteindelijk ook om 

interactie tussen mensen.  

Een beschermende houding van de unitvoorzitters of bedrijfsleiders kan worden geschaard onder 

persoonlijkheid zoals hiervoor, maar ook onder de tweede factor; de organisatieomstandigheden. 

Wanneer een manager een beschermende ‘hitteschild’ houding heeft tegenover de artsen, de 

professionals, dan kan dit een verklaring zijn voor enerzijds het uitblijven van conflict en anderzijds 

het uitblijven van vernieuwing.  

De derde verklarende contextfactor kan worden gevonden in de aard van de dienst. De mate van 

complexiteit van de dienst heeft invloed op  de mogelijkheden van het inkaderen van de dienst. 

Complexe diensten laten zich minder goed inkaderen (protocolleren, in zorgpaden vangen, etc.) dan 

minder complexe diensten. De mate van complexiteit van de dienst hangt veelal samen met het 

specialisme. De mate waarin conflict uitblijft en juist wordt gezocht naar nieuwe connecties kan in 

sommige gevallen (de unit radiologie) verklaard worden door de contextfactor: de aard van de 

dienst.  

De aard van de professional, als vierde verklarende factor,  kan samenhangen met de aard van de 

dienst en de persoonlijkheid van de artsen. Alleen in één van de unit (de unit radiologie) is een 

homogeen beeld ontstaan dat past bij de van de aard van de professional binnen de unit radiologie. 

In de andere units bleek er niet een type professionals te zijn. Zodoende is deze factor als verklarend 

meegenomen, maar binnen andere units lijkt de reactie op de economisering niet verklaard te 
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kunnen worden door de aard van de professional. Daarbij zou het ook mee kunnen spelen dat de 

aard van de professionals binnen de unit radiologie samenhangt met de aard van dienst, zoals 

beschreven als derde verklarende factor.  

De verschillen in de verklaringen in de structuur factoren kunnen verklaard worden met de structuur 

variabelen in relatie met de actor variabelen. De vooraf opgestelde contextfactoren kunnen niet 

ontkent worden, zeker de mate van complexiteit zijn van invloed. De arts en leidinggevende (de 

actoren) in kwestie kunnen het verschil maken. 

Deze onderzochte zaken bieden ons inzichten. Voor vele organisaties die in dezelfde situatie van 

economisering en professionaliteit verkeren, kunnen deze inzichten en  verklaringen als handvaten 

zijn om mee aan de slag te gaan.  

8.5 Implicaties en vervolgonderzoek 

8.5.1 Theoretische implicaties 

De theoretische implicaties worden hier omschreven. Verschillende artsen en managers reageren 

verschillend op elkaar en de ontwikkelingen die spelen. Een reden hiervan kan zijn dat de 

ontwikkelingen van economisering die centraal staan in dit onderzoek nog volop aan de gang zijn. Dit 

onderzoek geeft inzicht in hoe de personen, de professionals en de managers, die centraal staan op 

het moment van onderzoek met de ontwikkelingen van economisering omgaan.  

Teruggrijpend op de beschreven theorie in hoofdstuk drie kunnen elk van de situatie op hun 

uitsluitbaarheid worden uitgedaagd. Het onoverbrugbare contrast tussen de logica’s lijkt soms nog te 

bestaan, maar dan wel náást de andere situaties waarbij er geen conflict hoeft te ontstaan uit de 

samenkomst van de logica’s. Er is duidelijk te zien dat er nog een proces gaande is, waarin niet één 

situatie en reactie op economisering vaststaat. Tevens is dit onderzoek een aanvulling op de  theorie 

van Lipsky (1980) over coping van professionals. Lipsky (1980) ging in op hoe professionals omgaan 

met druk in regelgeving van bovenaf. De resultaten geven hier een aanvulling en deels een 

bevestiging op; in een van de units was het normaal om de grenzen van de regels op te zoeken en 

hier af en toe overheen te stappen.  

Daarnaast geven de resultaten van het onderzoek inzicht in de meningen en ideeën van de 

professionals wanneer het gaat om de ontwikkelingen van economisering. Er is zodoende aanvulling 

op de theorieën achter de situaties op een persoonlijk niveau. Dit betekent dat de persoonlijke 

meningen en inzichten van de professionals hier een specifieke aanvulling zijn, die het belang van 

maatwerk benadrukken. Er is bovendien een link gelegd tussen de structurele contextfactoren en de 
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contextfactoren in actoren. Beiden gaan hier samen en benadrukken dat de zorgsector met de 

economisering en de medische professionals complex is waarbij niet één druk op de knop zorgt voor 

het gewenste resultaat, in de gedachte van Behn (1988). 

8.5.2 Praktische implicaties  

Verder zijn er praktische implicaties voor de organisatie. Voor managers is het belangrijk om rekening 

te houden met de mate waarin ogenschijnlijk dezelfde soort artsen kunnen verschillen. Daarbij is een 

implicatie voor managers ook dat zij zich realiseren zich in een complexe sector te bevinden. 

Zodoende kunnen niet zonder meer bedrijfsmatige managementstijlen worden gebruikt (zie ook De 

Bruijn, 2007 en het contingentiemodel in Noordegraaf, 2004).   

Wanneer de aard dienst geschikt is om bedrijfsmatig in te kaderen (rekening houdend met de 

complexiteit van de dienst) is dit aan te raden, indien dit bevorderlijk is voor de organisatie. Maar, is 

een dienst hier niet voor geschikt, vanwege de complexiteit, dan is het volledig bedrijfsmatig 

inkaderen af te raden. Let wel dat de meeste diensten in het onderzochte ziekenhuis een hoge mate 

van complexiteit hebben. Zodoende is voorzichtigheid geboden. Kennis van de inhoud van de dienst 

is hierbij zodoende gewenst. Een goede toon, die te maken heeft met persoonlijkheid, is van belang.  

Verkeerde uitwerking van regels, regels uit de managementlogica, zijn ongewenst. Wanneer hier wel 

stappen in gezet willen worden is van belang het nut na te gaan: het middel zou ondersteunend 

moeten zijn voor het doel en zodoende niet het doel op zich. Ingrepen op de autonomie zijn bij 

professionals nooit gemakkelijk, dus hierbij is ook de persoonlijke toon, maar ook het inhoudelijk nut 

van belang.  

De functie van een hitteschild, van het uit de wind houden van de professionals, kan aan te raden zijn 

voor het vermijden van conflict, maar met de kanttekening dat dit ook beweging kan tegenhouden, 

of niet stimuleert. Dus wanneer er wel beweging gewenst is, is dit niet aan te raden. Hierbij wordt 

ook geïmpliceerd dat conflict vermijden niet per se leidt tot nieuwe connecties. Wanneer nieuwe 

connecties gewenst zijn is het aan te raden dit ten eerste te faciliteren wanneer de personen in de 

organisatie hier intrinsiek gemotiveerd voor zijn. Daarbij zijn juiste personen op de juiste plekken; 

voortrekkers met kennis van zaken, op de plekken waar zij de kans krijgen de mensen in de 

organisatie mee te krijgen lijken een belangrijke stimulans voor nieuwe connecties. Dit voorbeeld is 

te vinden in de unit kindergeneeskunde. Wel moet hierbij rekening worden gehouden met de aard 

van de dienst.  

Boven de organisaties zou het voor binnen de organisaties van belang zijn om de vergoedingen voor 

de verrichtingen beter passend te maken. De situatie nu lijkt te zijn dat voor sommige (vooral 
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complexe) verrichtingen (zoals in de unit orthopedie) geen dekkende vergoeding wordt gegeven. Dit 

terwijl voor sommige verrichtingen (vooral minder complexe) juist riante vergoedingen worden 

gegeven. De vergoedingen worden bepaald in samen met/door de verzekeringen. Gedacht kan 

worden dat deze niet kloppende vergoedingen verkeerde gevolgen zouden kunnen hebben in de 

organisaties en in de samenleving. Wanneer verrichtingen een sterke relatie hebben met een 

financieel gewin of verlies kan worden gedacht een het krenten uit de pap pikken en het weghouden 

van niet riant vergoedende verrichtingen. Wanneer goed de kosten in kaart zijn gebracht kan en 

moet hier door de verzekeringen, in belang van de patiënt en een heldere gezonde organisatie, ook 

dekkende vergoedingen komen.  

8.6 Vervolgonderzoek en reflectie 
In deze laatste sub paragraaf worden suggesties gedaan voor vervolgonderzoek en wordt een 

reflectie beschreven. Wat is interessant voor vervolgonderzoek en wat kan mogelijk nog beter. De 

reflectie grijpt terug op de eerdere hoofdstukken. De maatschappelijke context wordt heroverwogen 

met de resultaten van dit onderzoek. 

8.6.1 Vervolgonderzoek  

In dit onderzoek zouden meerdere vormen van dataverzameling, kwantitatief en kwalitatieve 

dataverzameling tezamen de interviews hebben kunnen ondersteunen. Zo zou mogelijk een nog 

duidelijker beeld gegeven kunnen worden van de situaties en mate van conflict en factoren van 

invloed daarop in de onderzoeksorganisatie. De hoofdvraag zou dan nog vollediger beantwoord 

kunnen worden.   

 

Een herhaling van ditzelfde onderzoek zou interessant kunnen zijn gezien de actualiteit ervan. 

Zouden de uitkomsten van een volgend onderzoek verschillen van de uitkomsten van dit onderzoek 

alleen dankzij een ander moment van meten. En zouden deze verschillen te verklaren zijn door het 

veranderende karakter van de zorgsector? Bij herhaling van het onderzoek zouden de resultaten 

robuuster kunnen worden of aangevuld kunnen worden. 

 

Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op specifieke specialismen en richtingen binnen de 

zorgsector of ziekenhuizen. Daarbij zou verder kunnen worden ingegaan op het concept 

complexiteit. Dit concept is in de literatuur interessant en is ook in dit onderzoek als interessante 

verklarende contextfactor naar voren gekomen. Zodoende zou in vervolgonderzoek met een sterkere 

definitie van complexiteit kunnen worden gezocht naar bedrijfsmatigheid en complexiteit. Er zou 

kunnen worden onderzocht hoe complexe diensten op een juiste manier, zonder conflict, wel mee te 
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kunnen laten gaan in de huidige ontwikkelingen. Het zou interessant kunnen zijn om getuige te zijn 

van processen in organisaties waarin dit gaande is en daar op wetenschappelijke wijze op te 

focussen. 

 

Naar aanleiding van en als aanvulling op dit onderzoek zou kunnen worden onderzocht hoe groot de 

rol van de verzekeraars in de zorgsector is. Wat kunnen de verzekeraars bepalen en welke invloed 

heeft dit in het zorglandschap en de zorgorganisaties? In de interviews is naar voren gekomen dat 

hier een pijnpunt zit voor professionals en ook voor unitvoorzitters. De dwang en kracht die de 

zorgverzekeraars kunnen uitoefenen lijkt groot te zijn, misschien wel te groot. Er lijkt een actuele 

aanleiding te zijn om hier verder in te duiken zodat het systeem dat altijd in beweging is, de ‘goede’ 

kant op kan bewegen. In belang van de organisaties en vooral in belang van de cliënten van de 

organisaties.   

8.6.2 Reflectie; wordt de soep zo heet gegeten als ze opgediend wordt? 

De inzet van hoofdstuk twee van dit onderzoek is duidelijk; er is veel negativiteit rondom de 

economisering en de zorgsector. Met de resultaten van dit onderzoek kan hier terug naar worden 

gekeken en kan de vraag worden beantwoord: ‘hoe heet wordt de soep nu daadwerkelijk gegeten?’.  

Een antwoord op deze vraag wordt gegeven in twee delen: deel één van deze reflectie gaat over 

binnen de organisatie(s) en deel twee is op maatschappelijk nationaal niveau.   

Het antwoord binnen de organisatie(s) is uiteraard al behandeld in de beantwoording van de 

hoofdvraag eerder in dit hoofdstuk. De toon van hoofdstuk twee wordt niet geheel bevestigd, er is 

niet enkel sprake van conflict en negativiteit. Er is ook sprake van nieuwe connecties en positiviteit. 

Binnen de onderzochte organisatie is veel aan de hand; het onderwerp van dit onderzoek bleek een 

actuele zaak te zijn voor de respondenten. Uit de resultaten komt ook naar voren dat er sprake is van 

verschillende gevolgen van de economisering. Tussen de verschillende units en binnen de 

verschillende units is sprake van verschillende manieren van omgang met de economering, ook wel 

sprake van verschillende ‘situaties’. Enerzijds is de inzet van de negativiteit rondom de 

economisering in relatie met de medische professionals terecht gebleken; vele respondenten, 

medische professionals, ervoeren veel negativiteit rondom de economisering. Anderzijds is gebleken 

dat bij sommige respondenten en binnen een aantal units juist géén sprake is van die negatieve sfeer 

rondom het samenkomen van economisering en professionals. Binnen dit onderzoek zijn ook vele 

respondenten geweest die medisch professional zijn en die geen negativiteit ervaren rondom de 

economisering, zoals dit wel is beschreven in hoofdstukken twee en drie. Reflecterend kan dus 

gezegd worden dat deze soep niet zo heet gegeten wordt als ze wordt opgediend, maar dat ze zeker 
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niet geheel is afgekoeld. 

David & Goliath 

Het antwoord op deze vraag op maatschappelijk nationaal niveau is nog niet zo uitgebreid behandeld 

in dit hoofdstuk, dit aangezien deze kwestie niet de hoofdvraag van dit onderzoek betrof. 

Desalniettemin wordt hierop gereflecteerd, want de medische professionals en de ziekenhuizen als 

organisaties staan zeker niet los van dit maatschappelijk nationale niveau.  

De verzekeraars zijn oligarchen, zij zijn met een paar, zij zijn groot en hebben veel macht, steeds 

meer zelfs. De verzekeraars zouden Goliath zijn in deze vergelijking. De zorgaanbieders: 

ziekenhuizen, ZBC’s en de medische professionals daarbinnen, zouden David zijn. Zij zijn klein en 

lijken onmachtig. Hoe en vooral dat David uiteindelijk Goliath heeft verslagen, tegen de 

verwachtingen en krachten in is duidelijk. Of in dit geval de zorgverzekeraars nog ‘verslagen’ gaan 

worden, of hun macht nog ingedamd gaat worden is helaas nog niet bekend.  Alle respondenten 

waren heel duidelijk in één ding, of ze nu wel of niet op management niveau actief waren: geen van 

alle hadden ze enig vertrouwen in de kunde van de zorgverzekeraars om kwaliteit te kunnen meten 

of bepalen.  Problematisch wordt het dan steeds meer wanneer de zorgverzekeraars de laatste stem 

hebben in kwesties rondom kwaliteit. Er blijkt steeds meer reden te zijn tot zorgen over de macht 

van de zorgverzekeraars, steeds meer: bepalen zij de eisen, bepalen zij de vergoedingen, bepalen zij 

de hoogte van de premies, bepalen zij waar de patiënt heen mag en hoeveel deze vergoed krijgt, 

steeds meer kunnen zij de krenten uit de pap pikken, steeds meer wordt de kwaliteit gemeten en 

bepaald door de verzekeraars. Dan kan het ook nog gaan over de solidariteit van het zorgstelsel; bij 

de verzekeraar moeten keuzes gemaakt worden over hoeveel en wat men aan zorg denk nodig te 

hebben en daarvoor moet vervolgens betaald worden. Aan het begin van het jaar kan bepaald 

worden of men denk zorg nodig te hebben, welke zorg dit dan is en hoeveel dit dan moet zijn. (Tros, 

Radar dinsdagavond 25 november 2013)59. Het gaat hier om een beginnende ontwikkeling waarbij 

weinig fantasie nodig is om te bedenken dat de solidariteit die bestond rondom de 

zorgverzekeringen onder druk komt te staan. Deze zaken rondom de zorgverzekeraars zijn kort 

beschreven in hoofdstuk twee en maakten geen deel uit van de hoofdconcepten van dit onderzoek. 

Wel zijn de zorgverzekeraars dusdanig belangrijk in de zorgsector en zijn zij onlosmakelijk verbonden 

met de respondenten binnen dit onderzoek en de onderzoeksorganisatie. In alle interviews is 

hierover gesproken en naar aanleiding hiervan kan worden gezegd dat de macht van de 

zorgverzekeraars een precaire kwestie is, zeker wanneer het gaat om het meten van, en eisen stellen 

                                                           
59

 http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1381026 Tros Radar 25 november 2013 

http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1381026
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over de kwaliteit van de zorg. Dit deel van de reflectie is geschreven met een open einde: in deze 

kwestie weten we niet of David óf Goliath hierin als winnaar uit de bus komt.  

Op de avond van 25 november 2013 was een uitzending van Radar te zien (Tros, Radar 25 november 

2013). In deze uitzending wordt uitgebreid ingegaan op de rol van de verzekeraars in het veld van de 

zorg. Had ik hierover nog geen scriptie geschreven, was ik niet bezig met de puntjes op de i, had ik 

net een onderwerp moeten bedenken, dan was ik zonder twijfel begonnen hierover, naar aanleiding 

van deze uitzending. In de tijd dat het proces van dit onderzoek geduurd heeft zijn de zaken nog 

steeds volop in beweging en zijn er ontwikkelingen gaande waarbij ik mijn vraagtekens wil zetten. De 

macht van de verzekeraars is groot en de ziekenhuizen en de medische professionals hierin of in hun 

eigen ZBC’s of klinieken zijn als David die het moet opnemen tegen Goliath. Op het niveau van de 

medische professionals en de situaties die ontstaan vanuit de economisering wordt de soep niet zo 

heet gegeten als ze wordt opgediend: er is conflict, maar er zijn ook vormen van nieuwe connecties. 

Op een hoger niveau, organisationeel en maatschappelijk nationaal niveau is er mogelijk sprake van 

een groter probleem.  Dat vergoedingen niet dekkend zijn, zoals bijvoorbeeld in het specialisme 

orthopedie in het OLVG, maar ook elders zoals in de uitzending van Radar wordt aangetoond60, is 

problematisch. Dat de concurrentie in de markt gebaseerd is op kleine spelers, David, die het tegen 

elkaar moeten opnemen, maar ook tegen de grote, Goliath, zorgverzekeraars, klopt niet. En om dan 

terug te komen op de beginvraag van dit laatste deel van de reflectie: deze soep wordt zeer heet 

gegeten, dus pas op! 

 

 

 

 

                                                           
60

 http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1381026 Tros Radar 25 november 2013 
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Bijlage 1 Operationalisatie  
Tabel 1 van 3 

 

• Vrijheid

• Eigen invulling dienst

• Voor professionals is de standaard dat er geen 

standaard is, de uitzondering is de regel

• Kwaliteit als continue professionele drijfveer

• Inhoudelijke kennis

• Individuele complexe kwaliteit

• Uitzondering is de regel

Reden van bestaan 

Niet eenduidig cijfermatig uit te drukken 

Professionele Logica

Logica Kenmerk Logica Uitting

Autonomie

Patiënten

Kwaliteit

Controle, zeggenschap over het eigen proces 

Nadruk op vrijheid en regelruimte

• Sterk de grenzen bewaken 

• Individuele aandacht 

• Zonder patiënt geen dienst

• Belang van de patiënt

Operationalisatie Professionele Logica

Service gericht

Maatwerk

Reden van bestaan

Resultaat voor de patiënt

Bijvoorbeeld
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Tabel 2 van 3 

 

• Snelheid van zorg

• Kosten drukken

• In aanbod van zorg financiele afwegingen 

• Tekort aan financiële middelen

• Rol verzekeraars

Management logica • Rol andere zorgaanbieders

en

Vraag logica

• Kwaliteit aantoonbaar naar buiten brengen

• Kwaliteitsindicatoren verbeteren

• Om de positie in de markt te versterken

• Om de financiën rond te krijgen

• Kwaliteit is uit te drukken in cijfers

• Indicatoren gebruiken en vergelijken

Logica

Operationalisatie Management en Vraag Logica

Prijs

Kenmerk Logica Uitting Bijvoorbeeld

Concurrentie

Kwaliteit

Nadruk op efficiëntie

Nadruk op kosten en baten afwegingen

Nadruk op doorlooptijden

Nadruk op financiën 

Nadruk op positie in de markt

Strijd om de patiënt

Strijd om kwaliteit

(Gedwongen) fusies en samenwerking

Zorgpaden

Protocollering

Cijfermatige resultaten

• Kostprijs berekenen

• Kosten drukken

• Patienten als zorgconsument die de vraag vertegenwoordigen

• Kwaliteit in continuiteit

• Standaardisatie wordt nagestreefd
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Tabel 3 van 3 

 

• Nadruk op uiten van weerstand

• Defensieve houding

•Negatief spreken over ontwikkelingen

•Negatieve houding 

• Bewustzijn rondom economisering

• Berusting rondom economisering

• Bewaken autonomie 

• Overnemen magementtechnieken

• Geen conflict

• Meegaandheid

Economisering en professionaliteit hoeven 

elkaar niet uit te sluiten

• Verandering nodig 

• Verandering gewenst

Professionals gaan mee organiseren 

De grenzen tussen de logica's vervagen

Situaties

Conflict

Conflict valt mee

Van alles, geen conflict

Nieuwe connecties

Geen veranderbereidheid

Weerstand

Ruzie

Verzet

Negativiteit rondom economisering

kenmerk situatie Uitting Bijvoorbeeld

Operationalisatie situaties

Wens vooruitstrevend te zijn

• Negatief spreken over partijen andere logica

• Verzet tegen andere partijen logica's 

• Nadruk op omgeving en interactie met omgeving

• Gemengde logica's

• Het 'oude' willen behouden, de oude manier van werken en organiseren

• Manager houdt professionals van de gevolgen van economisering vandaan

• Professionals gaan buiten hun professionele grenzen ook managementtaken tot hun takenpakket zien

Onverschilligheid

Manager als hitteschild

Professionals nemen management technieken over

Weinig weerstand
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Bijlage 2 Interviewhandleiding  
 

Topiclist interview artsen 

Anonimiteit 

Opname 

Inleiding achtergrond 

Stappen 

Wat speelt er op de afdeling? Binnen de unit? 

Wat is er kenmerkend aan deze unit? 

Hoe ervaart u economisering? 

Samenleving ziekenhuis afdeling persoonlijk 

Verschillende niveaus 

Factoren merkbaar? 

Verschillende niveaus 

Vraag 

Prijs en concurrentie 

PROMs 

Kosten baten focus (DBC) 

Kwaliteit/kwantiteit? 

Nadenken bij iedere handeling? 

Keuze materiaal dat je inbrengt 

Trade off ( hoe is de coping van de afweging tussen de waarden?) 

Waarden 

Wat vind je het allerbelangrijkst aan het arts zijn? 

Denk je dat iedereen dat vindt? 

Wat zou belangrijker moeten zijn? 

Vind je effectiviteit belangrijk? 
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Vind je.. effectief? 

Public service ethos 

Private ethos? 

Motieven, verhouding 

Cultuur,  

Beroep specialisme? 

Persoon 

Verschillen tussen patiënten? 

Bijv. laatst in het nieuw, te lang doorbehandelen 

Coping 

Pervers 

Worden alle regels altijd nageleefd? 

Spelen met de regels? 

Tationing, costs 

Queuing 

Routines 

Ongelijkheid 

Controleren situaties 

Komt management met de jaren? 

Vindt u het prettig om mee te denken over management zaken? 

Nog iets gemist wat volgens de respondent wel van belang is? 

 

Sneeuwbal contact 

Piramide 
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Vanuit boven? 

 

 

Interviewhandleiding bedrijfsleiders  

 

Topiclist interview bedrijfsleider 

Anonimiteit 

Opname 

Inleiding achtergrond 

Stappen 

 

Wat doet de bedrijfsleider (eerste keer wat uitgebreider dan de keren daar na) 

Hoe ervaart u economisering? 

Wat speelt er? Wat is lastig, wat is makkelijk? 

Vraag,  

kosten baten,  

prijs en concurrentie 

duw- en trekkrachten 

invloed van buiten? Boven? 

Ontwikkelingen in de 
samenleving  

Economisering 

Ziekenhuis 

Arts 
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Achteraf ‘oplossen’ / vooraf op inspelen? Op verschillende niveaus 

Als bedrijfsleider, lopen de lijnen ontwikkelingen een op een door naar de artsen, of worden zij 

afgeschermd? Hoe gaat ze om met de krachten? 

Waarden 

Waarden economisch vertoog in strijd of juist in lijn met professionele waarden? 

Wat mist u nog? 

 

Wat zou volgens u de beste manier zijn? (om de gezondheidszorg te ‘regelen’, met financiering en 

hoe artsen daar mee omgaan?)    
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Bijlage 3 Potentiële respondenten uitnodiging mail 

 

Geachte heer/mevrouw 

Deze e-mail is een uitnodiging voor een gesprek over economisering in de zorg en de 

effecten daarvan in het ziekenhuis. Onder economisering in de zorg wordt onder andere 

verstaan: de marktwerking, concurrentie, de prestatiefinanciering in de vorm van DBC's en 

de DOT, zorg met een winstoogmerk en de veranderende positie van de patiënt. 

Als masterstudent Publiek Management aan de Universiteit Utrecht ben ik  bezig met mijn 

afstudeerscriptie. In dit kader loop ik een onderzoeksstage in het OLVG bij de afdeling 

Teaching Hospital, onder begeleiding van Dr. Maarten Schutte (de directeur van het 

Teaching Hospital), om een onderzoek te doen naar de economisering in het ziekenhuis. 

Ik zou het zeer waarderen als wij hierover konden praten in de vorm van een interview (dit 

zou ongeveer een half uur in beslag nemen). Een interview zou waardevolle data op kunnen 

leveren voor de afstudeerscriptie waaruit mogelijk weer algemenere conclusies kunnen 

worden getrokken. Zeker nu de marktwerking in de zorg zo'n turbulent, in de media 

vertegenwoordigd en politiek gevoelig onderwerp is, ben ik geïnteresseerd hier nader 

onderzoek naar te doen. Omdat de ontwikkelingen van economisering in de 

gezondheidszorg  van grote invloed zijn op het functioneren van de artsen, is het van belang 

om hier vanuit uw perspectief inzicht in te krijgen. 

Ik hoop van harte dat u hieraan mee wil werken! 

In afwachting van uw antwoord verblijf ik. 

Met vriendelijke groet,  

Sophie van Oudenaren  

Masterstudent Publiek Management Universiteit Utrecht  

S.A.vanOudenaren@olvg.nl / S.A.vanOudenaren@students.uu.nl  

0642452810 
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Begeleider OLVG:  

Dr. Maarten Schutte  

M.F.Schutte@olvg.nl 

Begeleider Universiteit Utrecht:  

Prof. dr. Mirko Noordegraaf  

m.noordegraaf@uu.nl <mailto:m.noordegraaf@uu.nl> 

 
  

mailto:m.noordegraaf@uu.nl


  

Sophie van Oudenaren    |    Universiteit Utrecht    |    Masterscriptie Publiek Management  2013    
   

161 

Bijlage 4 Afkortingenlijst 
 

DBC  Diagnose Behandel Combinatie 

DOT  DBC’s Op weg naar Transparantie 

EPD  Elektronisch Patiënten Dossier 

NPM  New Public Management 

OLVG  Onze Lieve Vrouwe Gasthuis 

PROM  Patiënt Related Outcome Measurment 

R X  Respondent met het nummer van de desbetreffende respondent daarachter 

ZBC  Zelfstandig Behandel Centrum  
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Bijlage 5 Lijst met figuren 
 

Figuur 1.1  Conceptueel model 

Figuur 2.1  Uitleg New Public Management 

Box 2.1  Diagnose Behandelcombinaties achtergrond 

Figuur 2.2  Ontwikkelingen in de zorgsector 

Box 2.2  Uitwerking DBC’s 

Figuur 3.1  Achtergrond dienstverlening 

Tabel 3.1  Verwachtingen contextfactoren 

Figuur 4.1 Uitleg theorie Deetz (1996) 

Figuur 4.2 Uitleg case study theorie Yin (2009) 

Figuur 4.3 Uitleg onderzoeksproces (Yin, 2009) 

Figuur 5.1  Contextfactoren per unit 

Box 4.1  Uitwerking documenten analyse 

Box 4.2  Informatie sleutelinformant 

Box 4.3  Informatie respondenten 

Figuur 4.4 Organogram respondenten 

Figuur 7.1 Resultaten situaties 

Tabel 7.1 Verwachtingen per situatie 

Tabel 7.2 Verwachtingen per contextfactor 

Bijlagen 1 Tabellen 1 tot en met 3 operationalisatie 
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