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MANAGEMENTSAMENVATTING 
Het onderzoek “De markt maakt gelukkig! Of toch niet?” heeft de relatie tussen de marktgerichte aanpak van 

het Rijnstate en de tevredenheid van de patiënt geanalyseerd. Om tot een analyse te komen van de relatie 

tussen beide concepten zijn er data verzameld door middel van interviews, observaties, documentanalyse en 

vragenlijsten. Deze empirisch verkregen data zijn in het theoretisch kader geplaatst, dat speciaal ontwikkeld is 

voor dit onderzoek, om zo tot een antwoord te komen voor de probleemstelling. Een antwoord op de 

probleemstelling is van grote waarde voor de zorginstelling, aangezien het meer dan ooit belangrijk is om te 

weten hoe je de patiënt het best kan bedienen. De patiënt kan tegenwoordig kiezen en het is van grote waarde 

dat er genoeg patiënten kiezen voor het Rijnstate. Om dit te realiseren moet het Rijnstate weten hoe zij de 

patiënten kunnen binden. Het is belangrijk om te weten wat de patiënt tevreden stelt en hoe de patiënt 

tegenover de marktgerichte aanpak staat. Uit het onderzoek is gebleken dat de tevredenheid van de patiënten 

wel wordt beïnvloed door de marktgerichte aanpak. Het gaat dan om punten die zij gemiddeld belangrijk 

vinden. De punten die zij als belangrijkst ervaren,  staan buiten de directe invloed van marktwerking. De 

patiënten vinden echter de mogelijkheden en vrijheden die de marktwerking in de gezondheidszorg met zich 

mee heeft gebracht een positieve ontwikkeling, doch zij  hier weinig gebruik van maken. Het voor u liggende 

onderzoek sluit af met een aantal aanbevelingen gebaseerd op het verrichtte onderzoek. 
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1 INLEIDING 

[“Wel wordt er om de gunst van de patiënt gevochten, want er mag niet te veel omzet verloren gaan. Op 

verschillende gronden wil het Rijnstate ziekenhuis de gunst van de patiënt hebben; toegangstijden, 

bereikbaarheid, kan ik parkeren, wordt de telefoon opgenomen, kan ik op de website de info vinden die ik zoek. 

Als mensen gaan googlen op ‘zere knie’, dan wil ik dat je hier uitkomt en niet bij de buren.”] (Resp. 1) 

 

Het organiseren van zorg bestaat uit een ingewikkelde combinatie van instrumenten. Deze combinatie bestaat 

onder andere uit professionele zelfregulering, beroepsethiek, wet- en regelgeving door de overheid en ten 

slotte marktwerking (Hilhorst, 2004). Marktwerking maakt het van groot belang dat ziekenhuizen de gunst van 

de patiënt weten te krijgen, zoals in het bovenstaand citaat omschreven. In 1970-1980 karakteriseerde 

planning de overheidsbemoeienis in de zorg. Planning betekende voor de zorgsector het duidelijk in kaart 

brengen van de ondernomen handeling en de kosten. In de loop van de jaren tachtig werd marktwerking het 

principe waarop de gezondheidszorg moest functioneren. Bij marktwerking treedt de overheid terug en gaan 

het particulier initiatief en de verzekeraars, maar de ook de patiënten marktrelaties met elkaar aan (Boot & 

Knapen, 2005). Dit alles gebeurde met het doel om vraaggerichte zorg, keuzemogelijkheden, responsief gedrag 

en doelmatigheid te creëren (Putters, 2001). De essentie van marktwerking is het stimuleren en belonen van 

zuinig en doeltreffend gedrag van de betrokkenen in de gezondheidszorg. De marktrelaties die worden 

aangegaan door de overheid, de verzekeraars, de zorgaanbieders en de zorgvragers hebben weerslag op de 

huidige manier waarop zorg wordt gemanifesteerd. Deze nieuwe verhouding zou voor de patiënten kunnen 

betekenen dat zij meer kwaliteit ervaren voor een lagere prijs, keuzevrijheid, gelijkheid en toegankelijkheid. 

Het is echter de vraag of patiënten dit alles daadwerkelijk ervaren. 

 

Berenson & Cassel (2009) beschrijven een aantal oorzaken waardoor marktwerking zich waarschijnlijk niet 

volledig zal manifesteren in de zorgsector. De eerste is de gevoelsband tussen de arts en de patiënt; er bestaat 

een band tussen de patiënt en de arts die niet tot stand is gekomen door de marktprincipes, maar is ontstaan 

uit vertrouwen en bekendheid met elkaar. Daarbij is de uitkomst van een medische ingreep nooit zeker. Deze 

onzekere uitkomsten maken het moeilijk om te kiezen voor een zorgaanbieder; je weet namelijk niet of de 

beloofde kwaliteit voor jou van toepassing zal zijn. Ten slotte beschrijven zij als oorzaak de onevenredig 

verdeelde kennis tussen de patiënt en de arts. De patiënt wordt in staat geacht volledig te kunnen participeren 

in gesprekken over medische zorg en de kwaliteit daarvan. Misschien kan en wil een patiënt dat helemaal niet? 

Overigens lijkt het maken van een keuze voor de patiënt ook geen makkelijke opgave. De patiënt trekt wat 

betreft kennis vrijwel altijd aan het kortste eind (RIVM, 2008) en tegelijkertijd constateren velen dat er over de 

verschillen tussen zorgaanbieders geen goede informatie beschikbaar is (Delnoij et al., 2003).  

Sinds de jaren tachtig is de organisatie van de gezondheidszorg duidelijk veranderd. De oriëntatie is meer uit 

gegaan naar principes uit het bedrijfsleven vanwege hun vermeende effectiviteit. Met deze principes wordt 

concurrentie bedoeld, maar ook het wegnemen van toetredingsbelemmeringen, het opzetten van contracten 

en onderhandelen, het kunnen wisselen van verzekeraar en het creëren van keuzemogelijkheden voor vragers 

zijn aan de orde (Putters, 2001). Patiënten zijn hierdoor veranderd in consumenten, aangezien zij sindsdien zelf 

kunnen kiezen waar zij hun zorg afnemen en waar zij zorg willen verzekeren. Om het voor de patiënt mogelijk 

te maken dat zij kunnen kiezen tussen verschillende zorgaanbieders, is het zaak dat de kwaliteit, prijs en service 

van zorg inzichtelijk is voor vergelijking. De verantwoordelijkheid is meer bij de patiënt zelf komen te liggen; 

wanneer zij goede keuzes maken in de zorghulpverlening zullen zij meer kwaliteit ervaren. Oftewel; de 

keuzevrijheid en de toegankelijkheid zullen leiden naar meer kwaliteit, wat op haar beurt automatisch leidt tot 

een patiënt die meer tevreden is. Zo lijkt iedereen tevreden. De patiënt omdat hij zelf kan kiezen, de 

verzekeraars om dat zij hun concurrentie positie hebben verworven en de zorgverleners omdat zij worden 

gewaardeerd naar gelang hun prestaties.  
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De vraag is echter of de patiënt wel meer tevreden is door deze marktgerichte aanpak. Berenson & Cassel 

(2009) menen dat een patiënt meer tevreden is wanneer hij het gevoel heeft dat er iemand om hem geeft, dat 

hij begrepen en verzorgd wordt. Het feit dat de patiënt zelf heeft kunnen kiezen voor zijn arts of het feit dat hij 

zonder toetredingsbelemmering bij verschillende ziekenhuizen terecht kon, heeft niets te maken met begrepen 

en verzorgd te worden. Met de invoering van de marktgerichte aanpak in de gezondheidszorg is er vanuit 

gegaan dat marktwerking tevredenheid met zich meebrengt (Tonkens, 2008). De patiënt kan immers zelf 

kiezen. Wat wil hij/zij nog meer! De kwaliteit van zorg zal door de vrije keuze mogelijkheden toenemen, wat 

een positieve ontwikkeling is voor iedereen (Putters, 2001). De assumptie dat marktwerking patiënten 

tevreden maakt is rijkelijk terug te vinden in de literatuur over de marktgerichte aanpak in de zorg. Wellicht zijn 

deze assumpties te snel gemaakt en is er niet goed gekeken naar de manier waarop de zorgsector is ingericht, 

welke gevolgen er bestaan van marktwerking en wat de patiënt het liefste heeft. Misschien wil de patiënt er 

heel graag vanuit gaan dat zorg overal goed is, dat zij gerust naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis kunnen gaan 

en dat wanneer zij speciale zorg nodig hebben de dokter hen doorstuur naar die ene geniale dokter die hen kan 

helpen. Misschien is het vrij kiezen en overal terecht kunnen niet zo een ‘hoera’- ontwikkeling als er wordt 

gedacht? 

 In deze afstudeerscriptie doe ik onderzoek naar de ervaringen van de patiënten van de Alysis Zorggroep met 

de toegenomen marktwerking in de zorg. Belangrijk daarbij is in hoeverre deze ervaringen de patiënten 

tevreden stelt. De onderzoeksvraag die leidend is in deze scriptie is de vraag of de toegenomen marktwerking 

zijn positieve uitwerkingen heeft zoals deze bedoeld waren voor de patiënt. Voor deze onderzoeksvraag is 

gekozen aangezien 60% van de Nederlanders een goede gezondheid het meest belangrijk vindt in het leven. In 

1996 moest een goede gezondheid nog concurreren met een goed huwelijksleven. Anno 1996 is de koppositie 

van gezondheid in de Nederlandse waardehiërarchie onbedreigd (Boot & Knapen, 2005). Dit onderzoek wordt 

uitgevoerd bij een ziekenhuis dat onderdeel is van een overkoepelende Zorggroep. Binnen dit ziekenhuis 

worden twee specialismen onderzocht, namelijk kindergeneeskunde en orthopedie. 

 

1.1 PROBLEEMSTELLING 

Het doel van het onderzoek is inzicht krijgen in de ervaringen van de patiënten van Alysis met marktwerking. 

Meer specifiek heeft het onderzoek als doel te ontdekken in hoeverre de marktgerichte aanpak van Alysis heeft 

gezorgd voor tevredenheid bij patiënten op het gebied van kwaliteit, toegankelijkheid en keuzevrijheid. Aan de 

hand van de resultaten van het onderzoek kan Alysis beter inspelen op de behoeften van de patiënten ten 

aanzien van de marktgerichte aanpak, waardoor zij een grotere kwaliteitsbeleving kunnen creëren. Tevens is 

het onderzoek van belang om de assumpties uit de literatuur met betrekking tot marktwerking en 

tevredenheid te verifiëren; gaat de assumptie dat marktwerking tevredenheid veroorzaakt op voor deze casus? 

De onderzoeksresultaten zouden een handvat kunnen bieden aan de zorgverlening van vergelijkbaar kaliber als 

het Rijnstate, in de omgang met patiënten en marktwerking. Het onderzoek kan een bijdrage leveren aan de 

bestaande kennis over het patiëntenperspectief ten opzichte van de marktgerichte aanpak in de zorg sector.   

De algemene vraag is als volgt geformuleerd: 

Heeft de marktgerichte aanpak gezorgd voor tevredenheid bij de 

patiënten van de Alysis Zorggroep? 

De empirische vraagstelling wordt vanuit de literatuur onderbouwd door de onderstaande theoretische 

vraagstelling. In deze theoretische vraagstelling worden dezelfde concepten beschreven en verklaard als in de 



 

 

9 

 

empirische vraagstelling. Het verschil tussen de twee vraagstellingen is dat de antwoorden van de empirische 

vraagstelling gebaseerd zijn op wat er in de praktijk van het onderzoek daadwerkelijk waar te nemen is en bij 

de theoretische vraagstelling zijn de antwoorden gebaseerd op wetenschappelijke literatuur. De antwoorden 

op de verschillende vraagstellingen bieden, door hun verschillende achtergronden, een basis voor een 

vergelijking tussen empirie en theorie. De theoretische deelvragen zijn de volgende: 

 

A. Op welke manier heeft de marktgerichte aanpak zijn intrede gedaan in de ziekenhuiszorg? 

B.  Welke factoren zijn van belang voor de tevredenheid van de patiënt?  

C.  Wat is de theoretische relatie tussen de marktgerichte aanpak en de tevredenheid van patiënten?  

 

De empirische hoofdvraag is ontstaan uit de op literatuur gebaseerde veronderstelling dat er een relatie 

bestaat tussen de marktgerichte aanpak van Alysis en de tevredenheid van de patiënt.  De mate waarin zij in 

verhouding staan met elkaar en hoe deze verhouding precies in elkaar steekt beslaat het doel van dit 

onderzoek. In het onderzoek wordt er gezocht naar een antwoord dat de relatie kan beschrijven tussen de 

twee concepten marktwerking en de tevredenheid van de patiënt. Behalve een beschrijvend antwoord, wordt 

er tevens gezocht naar een verklarend antwoord waarom men wel of geen tevreden gevoel ervaart bij de meer 

marktgerichte aanpak van Alysis. Dit wordt gerealiseerd doordat er twee specialisaties van het Rijnstate 

worden onderzocht die verschillen wat betreft de mate waarin de marktgerichte aanpak zich heeft 

gemanifesteerd. Om het doel van het onderzoek te bereiken, zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 

A.  Op welke manier heeft de marktgerichte aanpak zijn intrede gedaan bij de Alysis zorggroep?  

B.  Welke factoren zijn van belang voor de tevredenheid van de patiënten van de Alysis zorggroep? 

C.  Wat is de relatie tussen de marktgerichte aanpak en de tevredenheid van de patiënt? 

 

Deze drie deelvragen onderbouwen de empirische hoofdvraag. De eerste twee deelvragen behandelen de twee 

belangrijkste concepten van het onderzoek, namelijk; marktwerking en de tevredenheid van de patiënt. In de 

antwoorden op deze deelvragen wordt er gezocht naar een beschrijving van de marktgerichte aanpak die 

specifiek is voor Alysis. Bij het beantwoorden van de tweede deelvraag wordt er gekeken naar welke factoren 

bepalend zijn voor de patiënten om te kiezen voor Alysis. Daarbij gaat ook aandacht uit naar eigenschappen 

(opleiding, leeftijd, geslacht, etc.) van de patiënt in relatie tot tevredenheid over de marktgerichte aanpak. In 

de derde deelvraag wordt de relatie verklaard tussen de concepten die uiteengezet zijn in de eerste en de 

tweede deelvraag. De derde deelvraag biedt een verklaring voor de relatie tussen marktwerking en de 

tevredenheid van de patiënt gebaseerd op de twee verschillende afdelingen waar het onderzoek zich op richt; 

orthopedie en kindergeneeskunde. Uiteindelijk dienen de drie deelvragen als fundament voor de algemene 

vraag van het onderzoek. 

 

1.2 WETENSCHAPPELIJKE RELEVANTIE 

Wetenschappers, bestuurders en andere betrokkenen debatteren in grote getale over de stelselverandering 

van de Nederlandse gezondheidszorg. Het onderwerp van het debat is veelal de mate waarin marktwerking 

een geschikte manier is van organiseren in de zorgsector. Verschillende redenen worden aangedragen waarom 

hier logischerwijs over getwijfeld kan worden. In het marktprincipe staat de patiënt centraal, althans de 

koopkrachtige patiënt. Patiënten, die door het marktprincipe tegenwoordig ook wel consumenten worden 

genoemd, worden geacht in staat te zijn om keuzes tussen goederen en diensten te kunnen maken die voor 
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henzelf het beste zijn. Zij worden geacht dit zelfstandig te doen. De optelsom van individuele vragen van 

patiënten bepaalt op die manier wat er aan zorg geleverd wordt (Tonkens, 2008). Tonkens geeft in haar ROB-

lezing van 9 september 2008, tevens aan dat dit principe prima werkt voor consumptiegoederen, maar niet 

verstandig is voor organisaties die draaien op onderlinge relaties. Laat staan zorgrelaties, waaraan een grote 

mate van afhankelijkheid is verbonden. Verbrugge (2005) denkt in dezelfde richting als Tonkes. In zijn artikel 

Geschonden beroepseer wijst hij erop dat marktwerking niet werkt in sectoren als zorg en onderwijs. Het 

toelaten van het marktprincipe zou betekenen dat het managersegment grote vormen zal aannemen. Tevens 

zou het betekenen dat er doelen zoals expansie, concurrentie, imago etc. nagestreefd worden, in plaats van de 

belangrijkste doelen zorg verlenen, onderwijs geven of onderzoek doen (Verbrugge, 2005). In navolging van 

Verburgge en Tonkens zou dit betekenen dat de marktgerichte aanpak niet zorgt voor tevreden patiënten.  

Ondanks de critici is het belangrijk te weten dat de marktgerichte aanpak geïnitieerd is mede vanwege de 

positieve uitwerkingen voor de patiënt. De decentralisatie van financiële risico’s naar uitvoerende organisaties, 

gecombineerd met meer handelingsvrijheid, zou zorgverzekeraars en zorgaanbieders moeten prikkelen om 

patiënten en verzekerden op de best mogelijke wijze te bedienen. Dit betekent meer doelmatigheid en 

vraaggericht handelen, meer keuzemogelijkheden creëren en responsief reageren op behoeften van 

zorgvragers (Putters, 2001: 8). Het Institute of Medicine (IOM) omschrijft marktwerking in de zorg als een 

systeem dat de patiënt centraal stelt. Het centraal stellen van de patiënt houdt volgens het IOM in dat de 

aangeboden zorg respect heeft voor – en inspeelt op de persoonlijke voorkeuren, behoeften en waarden van 

de patiënt. De bedoeling van marktwerking in de zorg zal al deze zaken bevorderen (Evans & McCormack, 

2008). Dit onderzoek kan van toegevoegde waarde zijn voor het debat omtrent marktwerking in de zorg, 

aangezien het informatie biedt over de mate waarin de patiënten van Alysis tevreden zijn over de 

marktgerichte aanpak van het Rijnstate. Over de effecten van de toegenomen marktprincipes in de zorg is veel 

gesproken. Wat deze effecten zijn voor de patiënt is tevens een belangrijk onderwerp.  Hier is echter relatief 

weinig over gepubliceerd. Dit onderzoek kan daar een bijdrage aan leveren.  

 

1.3 MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE 

Dit onderzoek is maatschappelijk relevant door het feit dat het perspectief van de patiënt centraal staat. Met 

de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2005 hebben zij te maken gekregen met een andere manier van 

zorg. Een manier waarbij vraagsturing centraal staat. Sindsdien kunnen patiënten keuzes maken in de zorg die 

zij willen afnemen en dingen de zorgaanbieders om hun gunst. Het woord vraagsturing wordt ook wel een 

hoera-woord genoemd. Een van de vele hoera-woorden die in de politiek worden gebuikt (Trappenburg & 

Groeneveld, 2005). Deze term doet vermoeden dat er een negatieve weerszijde bestaat van het principe 

vraagsturing. In een systeem waarbij vraagsturing centraal staat worden patiënten geacht om keuzes te maken 

in een doolhof vol informatie waar zij als enige betrokkenen niet voor gestudeerd hebben. De keuzes tussen 

kwaliteit, prijs en service zou de patiënt meer vrijheid bieden en daarmee zou er ook meer tevredenheid 

gecreëerd worden. De vraag blijft echter of dat is wat de patiënt wil. Wellicht wil de patiënt er vanuit gaan dat 

alle zorg even goed is van kwaliteit, dat de prijzen geen schandalige verschillen aannemen en dat zij zorg 

dichtbij kunnen krijgen (NVZ, 2008). Volgens Berenson & Cassel (2009) is het enige wat een patiënt wil, is 

vertrouwd zijn met de behandelaar en het gevoel hebben dat hij/zij begrepen en verzorgd wordt. Over het 

perspectief van de patiënt is echter relatief weinig gepubliceerd. Het is belangrijk om te weten wat de patiënt 

tevreden stemt in de gezondheidszorg. Gezien het feit dat 60 % van de Nederlanders de meeste waarde hecht 

in het leven aan een goede gezondheid (Boot & Knapen, 2005), is het van groot maatschappelijk belang te 

weten hoe de gezondheidszorg het best ingericht kan worden, om zo de gezondheidszorg zo goed mogelijk af 

te stemmen op de behoefte van patiënten. Dit onderzoek kan een bijdrage aan deze kennis leveren.  
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1.4 CONTEXTBESCHRIJVING
1 

Het algemene vraagstuk wordt onderzocht in een specifiek ziekenhuis. In deze paragraaf wordt de context 

beschreven waarbinnen het onderzoek precies plaatsvindt. Daarbij worden vier verschillende onderdelen 

beschreven; de Alysis Zorggroep, het Rijnstate ziekenhuis en de twee gekozen specialismen kindergeneeskunde 

en orthopedie. Deze specialismen worden vergelijkend onderzocht, omdat zij beide op een andere manier met 

marktwerking om (kunnen) gaan. De onderlinge verhouding is in het onderstaande schema weergegeven.  

 

FIGUUR 1 SCHEMATISCHE CONTEXTWEERGAVE 

De Alysis Zorggroep biedt zorg aan ongeveer 40.000 inwoners. Deze instellingen bieden uitgebreide zorg aan. 

De ziekenhuizen zijn getypeerd als algemeen ziekenhuis met daarnaast een zelfstandig behandelcentrum 

(Vitalys), een medisch laboratorium, een huisartsenlaboratorium en een apotheek.  Alysis heeft ook aandacht 

voor leren binnen de organisatie. Binnen Alysis zijn alle opleidings-, ontwikkelings-, en onderzoeksactiviteiten 

gebundeld in het Leerhuis. Het Leerhuis is in 2005 ontstaan vanuit een samenvoeging van verschillende 

diensten, inmiddels in de koers uitgezet op “talenten ontwikkelen: competent door gericht opleiden” (Alysis 

Jaardocument, 2007). In dit kenniscentrum is er mogelijkheid om te leren op verschillende gebieden en er zijn 

medische-, verpleegkundige- en bedrijfsopleidingen geïntegreerd. Het Kwaliteitsbureau van Alysis draagt zorg 

voor het behouden en verbeteren van de kwaliteit van zorg van de gehele Alysis Zorggroep. Onder andere is 

het doorlopende patiënttevredenheidsonderzoek (PTO) hun verantwoordelijkheid. Het PTO is door het 

Kwaliteitsbureau in Velp mogelijk gemaakt. 

Alysis is op verschillende manieren bezig met de toekomst en hun prestaties. Binnen de ziekenhuizen Rijnstate, 

Velp en Zevenaar zijn de volgende doelen omschreven voor het meerjarenbeleid van 2006-2010. Door middel 

van deze doelen willen zij hun zorg en dienstverlening verbeteren. 

- Klantgerichtheid: zeer tevreden patiënten en cliënten; 

                                                                 

1
 De gehele paragraaf 1.4 is gebaseerd op Jaardocument Alysis Zorggroep 2007 en de website van Alysis.  
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- Kwaliteit en Veiligheid: de beste zorg tegen de beste prijs ; 

- Een goede mix van diensten en behandelingen; 

- Een topfitte organisatie: door slim te werken wordt het beste resultaat behaald; 

- Trotse en competente medewerkers en specialisten en 

- Goede opleidingsmogelijkheden voor medisch en ondersteunend personeel. 

 

De doelgroep van het onderzoek zijn patiënten van twee specialismen van het Rijnstate ziekenhuis. In dit 

onderzoek zal er dus voornamelijk contact zijn met het Rijnstate. Het Rijnstate is de meest uitgebreide 

zorginstelling van de Alysis Zorggroep. In 1986 fuseerde het St. Elisabeths Gasthuis en het Gemeenteziekenhuis 

tot ziekenhuis De Malberg. Nadat ziekenhuis De Malberg fuseerde met het Diaconessenhuis in 1988, ontstond 

het ziekenhuis Rijnstate. Rijnstate biedt hulp op het gebied van bijna alle specialismen en maakt deel uit van de 

landelijke keten van topklinische opleidingsziekenhuizen. Binnen het Rijnstate worden de specialismen 

Kindergeneeskunde en Orthopedie specifiek onderzocht. In navolging van een gesprek met de commercieel 

manager (tevens respondent) van het Rijnstate, is er gekozen voor deze twee specialismen. Deze keuze is 

gemaakt in verband met het vermeende verschil in marktgerichte aanpak van beide specialismen. Na 

toestemming van de afdelingshoofden en polikliniekhoofden van beide afdelingen kon deze specificatie 

gerealiseerd worden binnen dit onderzoek. 

Kindergeneeskunde is een specialisme dat zich bezig houdt met de behandeling en het onderzoek bij kinderen 

van nul tot ongeveer achttien jaar. Kinderen die al veel ervaring hebben met ziek zijn en behandeld worden, 

voelen zich sneller te oud voor de kinderafdeling. In dat geval wordt de overgang naar een specialist eerder dan 

met achttien jaar gemaakt. Kinderen kunnen zelf op een speciaal voor hen ontworpen website lezen hoe het 

gaat in het Rijnstate. De afdeling kindergeneeskunde behandelt niet alleen zieke kinderen, maar ook kinderen 

waarbij de vooruitgang even niet goed gaat. In het ziekenhuis zijn zij fysiek opgesplitst in een polikliniek en een 

afdeling. Op de polikliniek komen per dag ongeveer dertig kinderen en op de afdeling is er plek voor 56 

Kinderen. Kindergeneeskunde hanteert een holistische blik jegens de kinderen die bij hun voor behandeling 

komen. Het gaat niet alleen om de aandoening, maar ook om de thuis- en schoolsituatie. De kinderartsen 

verdelen hen werkzaamheden over de polikliniek en de afdeling. De artsen van kindergeneeskunde begeleiden 

ook artsen in opleiding. Eén dag in de week staat in het teken van visitaties. Daarbij komt het niet-

patiëntgebonden werk en het werk dat hoort bij deelgenoot zijn van vakgroepen en commissies. In totaal zijn 

er dertien artsen werkzaam op de afdeling kindergeneeskunde van het Rijnstate. 

Orthopedie is een onderdeel van de heelkunde, dat zich speciaal bezighoudt met afwijkingen aan het 

bewegingsapparaat; spieren, botten en gewrichten. Patiënten die bij orthopedie terecht komen hebben vaak 

last van slijtage, botontkalking en vergroeiingen. De patiëntengroep is erg divers. Er komen veel ouderen, maar 

ook heel veel jongeren die actief zijn in sport. Deze patiënten hebben vaak geen acute hulp nodig 

(uitzonderingen zijn de patiënten die via de traumadienst binnenkomen) en kunnen zich daarom breder 

oriënteren op wat voor een soort zorg zij graag willen ontvangen. Het specialisme orthopedie is één van de 

eerste binnen het Rijnstate dat gebruik maakt van voorlichtingsfilmpjes op het internet. De patiënten kunnen 

dan zien wat hen te wachten staat. De werkzaamheden van de orthopedisch chirurgen bij het Rijnstate vallen 

uiteen in poliklinisch werk, operaties en werk op de afdeling. Daarbij worden artsen in opleiding begeleid en 

nemen veel artsen plaats in een commissie. In totaal werken er zes orthopedisch chirurgen en vijf 

opleidingsassistenten. De opleidingsassistenten doen voornamelijk het afdelingswerk.   
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1.5 LEESWIJZER 

Nu de probleemstelling, de context en de relevantie van het onderzoek duidelijk zijn,  wordt in hoofdstuk twee 

de theoretische onderbouwing uiteengezet. Daarbij worden marktwerking in het algemeen en marktwerking in 

de zorgsector onderscheiden. Tevens wordt uiteengezet hoe de marktgerichte aanpak in de zorg in de praktijk 

naar voren komt. Het concept patiënttevredenheid wordt in dit hoofdstuk ook theoretische onderbouwd. Dit 

gebeurt door het concept te ontleden tot twee begrippen: de patiënt en tevredenheid. Ook bij deze begrippen 

wordt er gekeken naar hun praktische uitingen. In hoofdstuk drie komt het onderzoeksdesign aan bod. De vier 

onderzoeksmethoden worden hierin beschreven en de betrouwbaarheid en validiteit worden uiteengezet. De 

hoofdstukken vier t/m zes geven inzicht in de empirisch verzamelde data. Aan de hand van de drie deelvragen 

worden de data weergegeven. Tevens worden de deelvragen beantwoord in deze drie hoofdstukken. Ten slotte 

worden er in hoofdstuk zes conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. In dit laatste hoofdstuk is er ook 

aandacht voor de discussie. 
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2 MARKTWERKING EN DE TEVREDENHEID VAN DE PATIËNT IN THEORIE 
In dit hoofdstuk worden de concepten marktwerking en tevredenheid van de patiënt theoretisch uiteengezet, 

tevens worden de antwoorden op de theoretische deelvragen geformuleerd in de conclusie van het hoofdstuk. 

2.1 MARKTWERKING IN HET ALGEMEEN 

In de jaren tachtig is het principe van marktwerking toegenomen in het ontwikkelen van beleid in de non-profit 

sector. Marktwerking kan gezien worden als één van de uitingen van de economisering van de zorg. De 

economisering van de zorg uit zich op twee manieren, namelijk privatisering en verzakelijking. Met privatisering 

wordt de opmars van privéklinieken bedoeld en met verzakelijking de bedrijfsmatige aanpak waarvan 

marktwerking een onderdeel is (van Hout & Putters, 2004). Belangrijke oorzaken voor de economisering van 

zorg zijn de individualisering en de vrees voor de onbetaalbaarheid van de gezondheidszorg. Individualisering 

zorgt ervoor dat patiënten graag zelf willen beslissen over hun zorg. De zorgen over de betaalbaarheid van de 

zorg zijn ontstaan door de steeds groter wordende groep ouderen in onze samenleving. Deze groep vraagt om 

meer zorg, waardoor de druk op de ziekenhuizen is vergroot. De middelen schieten hierdoor tekort en de vraag 

blijft groeien. Deze ontwikkelingen hebben gezorgd dat de overheid over is gegaan naar een systeem met een 

zo groot mogelijk responsiviteit en door het vergroten van de keuzes voor de zorgvragers (Van Hout & Putters, 

2004). 

Het gevolg van het besluit van de overheid is dat er principes uit het bedrijfsleven werden geïntroduceerd in 

het publieke domein vanwege hun vermeende effectiviteit (Putters, 2001). Deze principes zouden er voor 

zorgen dat het publieke domein doeltreffender zou gaan werken; het aanbod van diensten wordt afgestemd op 

de vraag van de burgers (Noordegraaf, 2004).  Op die manier gaan er geen diensten verloren en wordt er geen 

geld verkwist. Kotler en Clarke definiëren marktwerking als: “the tendency to determine the needs and wants of 

target markets and to satisfy them through the design, communication, pricing, and delivery of appropriate and 

competitively viable products and services.”  In andere woorden: op een markt worden de behoeften en 

verlangens van de doelgroep vastgesteld. Aan de hand van deze behoeften en verlangens worden producten 

en diensten ontworpen die qua prijs en uitvoering geschikt zijn voor concurrentie. Door middel van gepaste 

communicatie over de producten en hun waarde op de markt wordt de burger tevreden gesteld (Kotler & 

Clarke, 1987). Putters voegt hier aan toe dat het doel van marktwerking in de publieke sector volgens 

sommigen betekent dat commerciële partijen mogen toetreden op hun werkterrein terwijl anderen weer van 

mening zijn dat marktwerking in het publieke domein als een prikkel dient voor doelmatige samenwerking. Los 

van de tegenstrijdigheid over wat marktwerking in zijn uitvoering eigenlijk betekent voor het publieke domein 

zijn de idealen voor iedereen duidelijk. De toegenomen marktwerking in het publieke domein zal namelijk 

betekenen dat doelmatigheid, kwaliteit, keuzevrijheid, gelijkheid, toegankelijkheid en kostbeheersing 

gerealiseerd worden (Hilhorst, 2004). Deze idealen zijn echter makkelijker op te sommen dan te realiseren. Aan 

deze idealen zitten ook keerzijden die door menig wetenschapper uiteen zijn gezet. Het blijft de vraag 

marktwerking wel het juiste principe is voor de publieke sector. In het volgende deel zal beschreven worden 

wat deze ontwikkeling betekent voor de zorgsector.  

2.1.1 DE MARKTGERICHTE AANPAK IN DE ZORG 
In het bedrijfsleven is marktwerking anders van vorm als in het publieke domein. In het bedrijfsleven gaat het 

met name om het halen van targets en het maken van winst. In het publieke domein wordt marktwerking 

toegepast met respect voor de aanbieders en hun organisaties, maar met als kerndoel het verbeteren van de 

maatschappij en het helpen van de doelgroep (Evans & McCormack, 2008). De doelstelling van marktwerking in 

de gezondheidszorg is volgens Putters het realiseren van meer bedrijfsmatig werken en het vergroten van 

doelmatigheid en klantgerichtheid ten behoeven van het publieke belang (Putters, 2001). Het Institute of 

Medicine (IOM) definieert het doel van de marktgerichte aanpak in de zorg als een patiëntgecentreerd 
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systeem. Daarmee wordt bedoeld dat de aangeboden zorg respect heeft voor- en rekening houdt met de 

individuele voorkeuren, behoeften en waarden van de patiënt (IOM, 2008). Zij geven aan dat deze doelstelling 

samenvalt met het meer activistische beeld dat er bestaat van de huidige patiënt. Deze patiënt zou namelijk 

graag meedenken over de zorg die verleend wordt. Het feit dat patiënten graag willen meedenken werd door 

Van Hout en Putters ook erkend en beschreven als een vorm van de toegenomen individualisatie.    

In Mondige burgers, getemde professionals (2008) beschrijft Evelien Tonkens de beloften van de marktwerking 

in de zorg. Zij somt op: klantvriendelijkheid, efficiëntie, keuzevrijheid, transparantie en verhoogde kwaliteit. 

Volgens Tonkens is er niet veel van deze beloften terecht gekomen door drie elementaire denkfouten over de 

verhouding tussen de markt en de publieke sector. Ten eerste omschrijft zij het idee dat de overheid publieke 

diensten echt op afstand kan plaatsen, maar toch verantwoordelijk blijft voor fundamentele aspecten van de 

gezondheidszorg zoals betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit. Tonkens vraag zich af waar de overheid 

dan niet voor verantwoordelijk is? Zij ziet hier dat de overheid wel de verantwoordelijkheid maar niet de greep 

heeft op de dienstverlening. Door deze combinatie - wel de verantwoordelijkheid, maar niet de macht - ziet de 

overheid zich genoodzaakt om controlemechanismen in te voeren. Men stapelt toezicht op toezicht waardoor 

de bureaucratie zijn slome en trage karakter krijgt (WRR, 2004). De tweede denkfout volgens Tonkens is het 

idee dat zorg bestaat uit heldere, goed afgebakende en beprijsbare producten (Tonkens, 2008). De zorg is 

namelijk geen product, maar een proces. Het is een enorme klus om van een proces een product te maken. 

Deze klus uit zich in de praktijk als het invullen van de diagnose behandelcombinaties (DBC’s). De DBC’s leiden 

tot een grote mate van bureaucratie en er zijn al veel klachten geuit dat dit werk de hulpverlener van zijn taak 

houdt. Ten slotte formuleert Tonkens als derde denkfout dat een situatie van overvloed (overcapaciteit in de 

zorg) mogelijk en wenselijk zou zijn in een marktgerichte situatie, omdat alleen dan concurrentie en daarmee 

keuzevrijheid, prijsverlaging en efficiëntie mogelijk zou zijn. Echter wordt er al zeker tien jaar gewaarschuwd 

voor de grote tekorten die er gaan ontstaan de aankomende decennia. In verband met de vergrijzing heeft het 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gesteld dat meer dan de helft van de schoolverlaters 

in de zorg moet gaan werken om het huidige peil te handhaven. Dit feit in combinatie met de gewenste 

overcapaciteit is curieus.  

Het blijkt dat marktwerking en de marktgerichte aanpak complexe fenomenen zijn. Dit komt met name door de 

vele redenen van hun bestaan en de verschillende verschijningsvormen. De vraag is wat de marktgerichte 

aanpak concreet betekent voor het zorgstelsel en daarmee voor de betrokkenen van het zorgstelsel. Op de 

markt van de gezondheidszorg zijn drie ‘marktpartijen’ actief, namelijk; zorgaanbieders, zorgverzekeraars en 

zorgvragers.  Vervolgens zijn er ook drie markten te onderscheiden; de zorgverleningsmarkt, de 

zorginkoopmarkt en de zorgverzekeringsmarkt (RIVM, 2008; NVZ, 2008). Deze drie marktpartijen en markten 

zijn schematisch samengevat in het Drie marktenmodel van Laupré & Montfort (1999). 
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FIGUUR 2 DRIEMARKTENMODEL LAUPRÉ & MONTFORD (1999) 

 

2.1.2 DE (GEREGULEERDE) MARKTEN 
De drie marktpartijen zoals hierboven omschreven zijn alle drie actief op twee markten, maar ze zijn niet 

allemaal actief op dezelfde markten en deze markten staat ook niet allemaal in directe verbinding met elkaar. 

Deze verhoudingen behoeven enige uitleg; te beginnen met de zorgverleningsmarkt. Op zorgverleningsmarkt 

staan vraag en aanbod in direct contact. Hier wordt zorg gevraagd door een patiënt en deze zorg wordt 

verleend door de hulpverlener. De voorwaarde voor het contact tussen de vrager en de aanbieder is de 

kwaliteit van de zorg. Onder kwaliteit van zorg verstaan Boot en Knapen  voldoende zorg van de juiste soort, in 

goede verhouding, met een verantwoorde prijs. Op de verzekeringsmarkt, ten tweede, kan de patiënt zichzelf 

verzekeren om toegang te hebben tot deze zorg. De verhoudingen op deze markt zijn sterk veranderd met de 

opkomst van de marktgerichte aanpak. De zorgverzekeraars hebben sindsdien de mogelijkheid om te 

concurreren met andere verzekeraars. Elementen die in de onderlinge concurrentie tussen verzekeraars een 

rol kunnen spelen, zijn bijvoorbeeld de hoogte van de nominale premie, de service van de verzekeraar en de 

kwaliteit van het zorgaanbod (Boot & Knapen, 2005: 221). De verzekeraars dingen sindsdien om de gunst van 

de verzekerden.  Ten derde ligt tussen de verzekeraar en de hulpverlener (of de hulpverlenende organisatie) de 

bekostigingsmarkt. Op deze markt zijn er afspraken gemaakt die de kosten en de zorgaanbieder bepalen. 

Verzekeraars kunnen afspraken maken met zorgaanbieders over de kosten van de zorg. Deze afspraken 

‘verkopen’ zij aan de verzekerden. De verzekerde kan zelf kiezen bij welke verzekeraar hij/zij zich wil 

verzekeren en daarmee; tot welke zorg en voor welke prijs hij/zij toegang heeft. De zorgverzekeraars hebben 

een bijzondere rol in dit systeem. Zij zijn de enige die als aanbieder en als vrager actief zijn op de markt (Boot & 

Knapen, 2005).  

Op iedere markt is er sprake van vraag en aanbod. In de gezondheidszorg is er echter geen sprake van geheel 

vrije marktwerking, maar van gereguleerde marktwerking. Dat betekent dat de overheid wetten en regels stelt 

waar de vragers en aanbieder zich aan moeten houden. Deze regulering is er om te zorgen dat publieke doelen 

zoals kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid gewaarborgd zijn. Tonkens (2008) omschreef deze rol als 

het hebben van verantwoordelijkheid, maar geen macht. Een concreet voorbeeld van de regulering is dat 

iedereen verplicht is een verzekering af te sluiten voor een basispakket en dat zorgverzekeraars verplicht zijn 

iedereen te accepteren voor het basispakket (RIVM, 2008). Marktwerking is gestimuleerd in de hoop dat er 

zuinig en doeltreffend gedrag van de betrokken in de gezondheidszorg ontstaat, zodat de kosten niet hoger zijn 

dan nodig voor alle betrokkenen. 
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2.1.3 HOE ZIET MARKTWERKING ER PRECIES UIT? 
In dit onderzoek ligt de nadruk op de zorgverleningsmarkt, aangezien het perspectief van de patiënt in relatie 

tot zorg centraal staat. In hoeverre de andere marktpartijen hun invloed hebben op de zorgverleningsmarkt is 

interessant in relatie tot de verandering die de patiënt heeft ondervonden in de zorg die verleend wordt. De 

introductie van de marktgerichte aanpak beloofde voordelen voor alle betrokkenen; de verzekeraars krijgen 

concurrentievrijheid, de zorgaanbieders worden op hun prestaties beoordeeld en hebben contracteervrijheid, 

de patiënten krijgen hierdoor meer keuzevrijheid, de toegankelijkheid is toegenomen en daarmee de kwaliteit 

van de zorg. Om te meten of deze laatste voordelen voor de patiënt daadwerkelijk worden ervaren, is de focus 

gericht op de zorgverleningsmarkt.  

De nadruk van het onderzoek ligt op de zorgverleningsmarkt, maar hoe zit marktwerking er precies uit in die 

markt? Oftewel; wat gebeurt er in een ziekenhuis als gevolg van de marktgerichte aanpak? De 

wetenschappelijke schrijvers onderscheiden een aantal ontwikkelingen. De twee belangrijkste ontwikkelingen 

zijn de patiënt- en vraaggerichte aanpak en de bedrijfeconomische technieken (Hout & Putters, 2004; Putters, 

2001; Hilhorst, 2004; Boot en Knapen, 2005; Noordegraaf, 2004; Tonkens, 2008). De patiënt- en vraaggerichte 

aanpak betekent onder andere dat de patiënt en zijn/haar wensen centraal staan in de inrichting van zorg. 

Sinds de patiënt zelf zijn/haar zorg kan kiezen is het belangrijk voor de zorginstellingen dat patiënten graag bij 

hen willen komen. Dit proberen zij te realiseren door goed in te spelen op de wensen van de patiënt, maar ook 

door reclame te maken voor de instelling en goede prestaties duidelijk onder de aandacht te brengen. De 

patiënt- en vraaggerichte aanpak betekent tevens dat het aanbod van zorg wordt afgestemd op de vraag van 

de patiënt (Hout & Putters, 2004; Noordegraaf, 2004). Dit kunnen korte wachttijden betekenen, de 

mogelijkheid om online een afspraak te maken met de arts, een moderne inrichting, etc.; een scala aan 

manieren waarop het de patiënt naar wens gemaakt kan worden. Ten slotte is de manier waarop er aan 

patiëntenvoorlichting wordt gedaan ook een onderdeel van de patiënt- en vraaggerichte aanpak (Tonkens, 

2008; Trappenburg, 2009). Bij patiëntenvoorlichting is belangrijk dat de patiënt de informatie makkelijk kan 

vinden, dat de inhoud van de informatie begrijpelijk is en dat de informatie voldoende is. In verband met de 

keuzevrijheid die de patiënt ervaart sinds de invoering van het marktgerichte stelsel is het van groot belang dat 

de patiënt zichzelf adequaat kan voorlichting voordat hij/zij een keuze maakt voor een zorgverlener. Voor de 

zorginstellingen is het dus van grote waarde dat hun patiënten zich goed en voldoende geïnformeerd voelen; 

dat stemt de patiënt tevreden.  

Het gebruik van bedrijfseconomische technieken in de gezondheidszorg is de tweede belangrijke ontwikkeling 

wat betreft de marktgerichte aanpak in de zorg. Het gebruik van bedrijfseconomische technieken kan zich op 

verschillende manieren uiten in de praktijk. Het eerste wat merkbaar is op de werkvloer is de bedrijfmatige 

terminologie. Spreekt men met elkaar bijvoorbeeld over kostenbeheersing, consumenten en doelmatigheid? 

Het gebruik van deze termen duidt erop dat er bedrijfsmatige technieken gebruikt worden. De mate waarin 

deze technieken gebruikt worden verschilt per zorginstelling, specialisme en beroepsgroep. Niet alle facetten 

van zorg zijn even geschikt voor de marktgerichte aanpak. Sommigen vragen zich zelfs af of de markgerichte 

aanpak überhaupt wel geschikt is voor de zorg sector (Tonkens, 2008). Een aantal van deze technieken zijn het 

in kaart brengen van de kosten en opbrengsten van een handeling. Hierbij moet ook gedacht worden dat het 

belangrijk is om te weten hoe lang een handeling duurt, door wie deze uitgevoerd wordt en welke middelen er 

gebruikt worden. Om dit vast te leggen worden er protocollen ontwikkeld en prestatie indicatoren. Aan de 

hand van prestatie indicatoren wil het management van een zorginstelling zien hoe de kwaliteit van de zorg 

zich verhoudt tot de input (Noordegraaf, 2005). Een andere bijkomstigheid van de toegenomen 

bedrijfeconomische technieken is de toename van de managertop (Putters, 2001). Immers zijn er meer niet-

patiëntgebonden taken gekomen daar de opkomst van de bedrijfsmatige aanpak. Deze bedrijfmatige aanpak 
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brengt kostenbeheersing met zich mee. Met kostenbeheersing wordt bedoeld dat men beter zich heeft op de 

geldstromen (Boot & Knapen, 2005; Hilhorst, 2004). In het teken van de marktgerichte aanpak is het 

interessant om te onderzoeken waar geld op wordt bespaard en waar juist in wordt geïnvesteerd. In navolging 

van het bovenstaande zou het een logisch gevolg zijn dat er wordt geïnvesteerd in de patiëntvoorlichting en 

het uiterlijk van de zorginstelling. Wellicht kan kostenbesparing worden gerealiseerd door een grotere 

bewustwording te creëren wat betreft de middelen waarmee gewerkt wordt.  

 

2.2 TEVREDENHEID VAN DE PATIËNT 

Het concept tevredenheid van de patiënt omvat in principe twee onafhankelijke variabelen: de patiënt en 

tevredenheid. Deze variabelen worden los van elkaar behandeld en beargumenteerd vanuit de literatuur. 

Patiënten zijn er in veel verschillende soorten en maten. In dit onderzoek is de doelgroep waarbij de mate van 

tevredenheid onderzocht wordt de (ouders van) patiënten van de specialismen kindergeneeskunde en 

orthopedie van het ziekenhuis Rijnstate. Hierbij gaat het om de mate waarin zij tevreden zijn over de 

marktgerichte aanpak van het Rijnstate (in het voorgaande uiteengezet). Om te komen tot antwoord voor deze 

specifieke doelgroep is het zaak om de concepten eerst vanuit een breder perspectief, gebaseerd op de 

literatuur, te bekijken. 

2.2.1 DE PATIËNT 
De betekenis van het woord patiënt is veranderd door de jaren heen. Trappenburg en Groenewoud (2005) 

hanteren in Gezondheidszorg: nieuwe ongelijkheden het rapport Kiezen en delen, opgesteld onder leiding van 

cardioloog Ad Dunning en gepubliceerd in 1991. De commissie Dunning betoogde in het rapport dat er drie 

manieren bestaan om gezondheid te definiëren en daarmee samenhangend ook drie manieren om 

gezondheidszorg te verdelen. Deze manieren zijn hieronder schematisch samengevat.  

 

 Ziekte  Verdelingsmechanisme 

Het medisch-

professionele model 

Een aantoonbare afwijking van 

het normaal biologisch 

functioneren 

Walzeriaans model; wordt een behandeling als 

effectief en werkzaam erkend, dan heeft men 

recht op die behandeling passend bij de 

aandoening 

Het individuele 

behoefte model 

Ziekte en gezondheid zijn 

subjectief; de een leeft prima met 

de aandoening waar een ander 

niet mee kan leven 

De markt; iedereen kan naar eigen smaak 

shoppen op de markt van welzijn en geluk 

Het gemeenschaps-

model 

De onmogelijkheid om als ieder 

lid van een gemeenschap 

normaal te kunnen functioneren 

Brede maatschappelijke deliberatie; politieke 

besluitvorming over de inhoud van het 

verzekeringspakket in relatie tot dat wat in onze 

samenleving minimaal noodzakelijk is om mee 

te doen 

FIGUUR 3 SCHEMA VERDELINGMECHANISMEN COMMISSIE DUNNING. GEBASEERD OP TEKST: TRAPPENBURG & GROENEWOUD, 

GEZONDHEIDSZORG: NIEUWE ONGELIJKHEDEN (2005). 
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De commissie Dunning pleitte voor de laatste benadering: het gemeenschapsmodel. Zij waren van mening dat 

er bezinning moest komen op de invulling van burgerschap in onze samenleving (Trappenburg & Groenewoud, 

2005: 4). Het feit is echter dat de markt zijn intrede heeft gedaan als verdelingsmechanisme van zorg. Dit zegt 

iets over het soort patiënt waarmee we te maken hebben in de zorgsector. Volgens het model van de 

commissie Dunning betekent dit, dat patiënten van tegenwoordig ziekte en gezondheid als subjectieve 

categorieën zien. Patiënten zijn individuen die zelf in staat zijn om waarde te hechten aan de aandoening die zij 

hebben. Zij zijn de enige die beslissen of er wel, of juist niets aan gedaan wordt. Dit betekent dat de patiënt 

waar dit onderzoek zich op richt, patiënten zijn waarbij ziekte en preferenties in hoge mate samenhangen met 

individuele preferenties (Trappenburg & Groenewoud, 2005). Deze theorie sluit aan bij de eerder besproken 

theorie van Putters (2001) waarbij de individualisering als oorzaak wordt genoemd voor de economisering van 

de markt.  

In de praktijk is het echter zo dat de overheid grenzen heeft gesteld aan de marktwerking. De overheid heeft 

regels opgesteld met betrekking tot de kwaliteit en toegankelijkheid waar de zorg aan moet voldoen (Boot & 

Knapen, 2005). Deze regels zijn gebaseerd op wat men tegenwoordig sociaal-maatschappelijk vereist vindt. De 

regels zorgen ervoor dat de burgers die niet in staat zijn ruim  te ‘shoppen’ op de markt van welzijn en geluk 

toch het minimale krijgen wat zij nodig hebben om mee te kunnen doen in de samenleving. Deze regels komen 

praktisch tot uiting in het basispakket wat elke verzekeraar verplicht is om te bieden aan iedere burger. De 

extra verzekeringen, bovenop de basisverzekering, kunnen gezien worden als de praktische uitwerking van het 

individuele behoeften model. 

De rol van de patiënten is door de invoering van de marktgerichte aanpak veranderd. Zij zijn in terminologie 

van patiënt naar consument gegaan. Deze term is tegenwoordig van toepassing op de patiënt omdat de 

zorgaanbieders en zorgverzekeraars er vanuit gaan dat patiënten zich voortaan meer gedragen als een 

consument.  De rol van consument past beter bij het zorgstelsel nu de patiënt zelf zijn of haar zorg mag 

uitkiezen. Deze consumenten worden wel geacht prima in staat te zijn om alles te weten en te leren wat nodig 

is om keuzes tussen goederen en diensten te maken (Tonkens, 2008). De zorgaanbieders doen hun best om 

hun diensten en producten inzichtelijk te maken en de patiënt lijkt zich te conformeren aan deze nieuwe rol, 

gezien de het aantal bezoekers van websites zoals kiesbeter.nl en ziekenhuistransparant.nl. 

De nieuwe rol van de patiënt, namelijk die van consument (ook wel klant genoemd), past beter bij de ene 

patiënt dan bij de ander. Deze nieuwe rol draagt een aantal karaktereigenschappen in zich. Zo zal de ‘nieuwe’ 

patiënt assertief zijn, graag zijn eigen zorg uitzoeken en in staat zijn om kwaliteit van zorg op een adequate 

manier te beoordelen. Niet alleen dienen zij dit kunnen, zij moeten hier ook tijd voor- en zin in hebben. 

Daarnaast moeten zij ook de noodzaak er van inzien. Misschien gaan patiënten er wel graag vanuit dat 

gemiddelde zorg overal gemiddeld goed geregeld is. Trappenburg beschrijft in het artikel “Jammer van je 

litteken Anna. Eigen schuld. Had je maar een betere chirurg moeten googlen” in de NRC Next (2008) een casus 

van drie vrouwelijk patiënten met borstkanker. Eén van de vrouwen is hoger opgeleid en gaat naar het 

ziekenhuis waar ze altijd al naar toe ging. Zij praat met de arts, die haar verzekerd goed te kunnen behandelen. 

Prima, denkt ze. Briljante chirurgen moeten zich immers bezighouden met de ingewikkeldste gevallen, niet met 

gemiddelde patiënten. Een andere vrouw is wetenschappelijk opgeleid en zoekt op het internet, leest zich in, 

belt rond en bekijkt alle mogelijke scorelijsten. Uiteindelijk meldt ze zich aan bij de beste chirurg die ze kon 

vinden. De arts complimenteert haar met haar keuze en ze zal netjes geopereerd worden, waar ze een klein 

onopvallend litteken aan overhoudt. De derde dame in de casus is laag opgeleid. Zij gaat net als de eerste 

vrouw in de casus gewoon naar een huis-tuin-en-keuken dokter in het plaatselijke ziekenhuis. De eerste en de 

derde vrouw zijn volgens minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dom bezig. Zij zouden net als de 

tweede vrouw goed moeten zoeken naar zorg. De mentaliteitsomslag is voor velen niet haalbaar, omdat zij 

daarvoor niet  over voldoende capaciteiten beschikken. Daarbij vraagt Trappenburg vraagt zich af wat mis is 

met het denken dat diegene die er het ergst aan toe is, het beste en eerst geholpen moet worden. En als jij dat 
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zou zijn, zou de arts jou doorsturen naar die ene geniale chirurg aan de andere kant van het land. Dat 

vertrouwen is er. Volgens minister Klinkt zou iedereen moeten zoeken naar de beste zorg, als je dat belangrijk 

vindt. Vervolgens vraagt Trappenburg zich ook af hoe jonge chirurgen dan ooit moeten leren opereren als alle 

patiënten worden aangemoedigd om naar de beste, meest ervaren dokter te zoeken. Vertrouwt de overheid 

erop dat er altijd wel ‘domme’ patiënten zullen blijven bestaan?  

Trappenburg zegt in haar oratie Gezondheid en democratie (2005) aan het Eramus MC dat keuzevrijheid voor 

chronisch zieken een waardevolle ontwikkeling is. Zij zijn hun hele leven bezig met- en afhankelijk van zorg. 

Heel anders is de situatie voor de gezonde burger. Het vergelijken van verzekeraars op de geboden kwaliteit is 

voor hun onbegonnen werk. De burger heeft immers geen idee wat het leven voor hem of haar in petto heeft 

wat betreft medische aandoeningen. Trappenburg denkt dat de meeste mensen helemaal niet zitten te 

wachten op keuzevrijheid, zij willen gewoon goede zorg. Deze houding typeert de gemiddelde burger volgens 

haar. Vervolgens geeft zij aan dat deze redenering verworpen kan worden omdat mensen misschien wel heel 

verschillend zijn in wat zij goede dokters en goede ziekenhuizen vinden. Trappenburg waagt dit te betwijfelen; 

“ik denk dat mensen behoorlijk op elkaar lijken in hun wensen met betrekking tot gezondheidszorg. We willen 

effectieve zorg, zo min mogelijk nare bijwerkingen, goede informatie en vriendelijke hulpverleners. Het is niet 

zo heel veel ingewikkelder dan dat”. Marc Berg vergeleek in Zorgaanbod en cliëntenperspectief (2003) gestelde 

vragen over gewenste kwaliteit van zorg met gestelde vragen aan vliegtuigpassagiers, of zij het belangrijk 

vinden dat de vleugels goed vast zitten. De nieuwe rol van de patiënt is geschikt voor patiënten die de 

intellectuele capaciteiten hebben om informatie te vergaren en te vergelijken, zij moeten hier de tijd en de 

middelen voor hebben en zij moeten vinden dat zij met misschien wel een gemiddelde kwaal de meest geniale 

arts nodig hebben. Tevens past de nieuwe rol beter bij patiënten die langdurig of misschien wel voorgoed in 

het zorgtraject zitten en geen loyaliteitsgevoelens hebben jegens hun plaatselijke ziekenhuis. 

2.2.2 TEVREDENHEID 
In de wetenschappelijke literatuur over tevredenheid komen verschillende vormen voor. In onderzoeken naar 

tevredenheid variëren de personen waarbij de tevredenheid wordt gemeten. Onderscheid wordt gemaakt 

tussen beroep, herkomst, geslacht, etc. De onderwerpen waar men tevreden over kan zijn verschillen tevens 

van elkaar. In een onderzoek naar de tevredenheid over chirurgische zorg hebben de onderzoekers  

geanalyseerd hoe tevreden de respondenten zijn over de relatie tussen het personeel en de patiënt, de 

faciliteiten op de kamer, de behandeling en de nazorg (Barbro, et al. 1997). Vervolgens  analyseert een ander 

onderzoek het verschil tussen oudere en jongere patiënten en hun ervaringen met de huisarts.  Zij 

onderzoeken tevredenheid gebaseerd op de wachttijd voordat de patiënt aan de beurt is, de tijd die 

gespendeerd kan worden met de arts en de vriendelijkheid van de arts (Kong et al. 2007). Tevredenheid lijkt 

een concept dat afhankelijk van het onderzoeksonderwerp vrij ingevuld kan worden wanneer deze duidelijk 

geoperationaliseerd wordt. Een gemeenschappelijk kenmerk van het begrip tevredenheid in verschillende 

onderzoeken is dat men situatie het liefst onveranderd ziet.   

 

2.2.3 HOE ZIET TEVREDENHEID ER PRECIES UIT? 
Het begrip tevredenheid kan in verschillende vormen voorkomen, afhankelijk van het onderwerp waarover 

tevredenheid wordt gemeten. De vraag is op welke manier er in dit onderzoek wordt omgegaan met het begrip 

tevredenheid. Gebaseerd op de literatuur is ervoor gekozen om het begrip drieledig te onderbouwen, namelijk 

met de concepten kwaliteit, toegankelijkheid en keuzevrijheid (WRR, 2004; Trappenburg, 2008; Boot & Knapen, 

2005). Deze keuze is mede gebaseerd op de eisen die de overheid stelt aan de zorg, ongeacht de marktwerking. 

Kwaliteit en toegankelijkheid zijn onder andere de eisen van de overheid (zij stellen ook betaalbaarheid als eis, 

in dit onderzoek valt dit onder financiële toegankelijkheid). Keuzevrijheid is het principe waar de markt op gaat 

draaien. Doordat de burgers zelf hun zorgverzekeraar en zorgverlener kunnen kiezen, zal er een situatie 

ontstaan waarbij de beste kwaliteit de beste prijs heeft. De burgers worden assertief genoeg geacht om een 
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prima kritische consument te zijn die goed weet waar hij/zij de beste zorg kan krijgen. Door deze keuzevrijheid 

komt de concurrentie op gang die een bevorderlijke invloed heeft op de kwaliteit van zorg; iedere zorginstelling 

wil immers goed en gewild zijn.  

 

De drie concepten kwaliteit, toegankelijkheid en keuzevrijheid behoeven verdieping; hoe uiten zij zich in de 

praktijk (RVM, 2008; Trappenburg, 2008; Boot & Knapen, 2005)? Ten eerste het concept kwaliteit. Het eerste 

onderdeel van kwaliteit is dat de verleende zorg effectief is; de patiënt moet direct de juiste zorg krijgen en de 

behandeling moet slagen (Putters, 2001; Trappenburg, 2008). Vraaggerichtheid is tevens een belangrijk 

onderdeel van kwaliteitsbeleving, omdat de patiënt zich dan gehoord voelt en bij de behandeling betrokken 

wordt. Tenslotte is het van belang dat de zorg up-to-date is. Daarbij kunnen de ICT-toepassingen in het 

ziekenhuis van belang zijn, of de positie ten opzichte van andere instellingen in Europa (RVM, 2008). 

Toegankelijkheid, het tweede concept, kan worden opgesplitst in drie vormen; financiële- en geografische 

toegankelijkheid en de wachttijden voor bepaalde behandelingen (RVM, 2008). Financiële toegankelijkheid 

houdt in dat men geen zorg onthouden wordt vanwege de dekking van de verzekeraar (de dekking van de 

verzekeraar houdt verband met de afgesproken prijs met de zorginstelling over de behandeling). Oftewel; of er 

sprake is van weigering van zorg omdat de patiënt er niet voor verzekerd is en het zelf niet kan betalen. De 

tweede vorm is geografische toegankelijkheid; is de zorginstelling dichtbij huis en kan men er gemakkelijk 

komen? Tenslotte zijn er de wachttijden. Wanneer een patiënt voor een ziekenhuis heeft gekozen is het wel 

noodzaak dat hij/zij daar ook daadwerkelijk binnen afzienbare tijd terecht kan. Zo niet, dan is de kans groot dat 

de patiënt verder gaat kijken naar een ziekenhuis waarbij er geen of kortere wachttijden van toepassing zijn. 

Ten slotte maakt keuzevrijheid ook deel uit van de tevredenheid van de patiënt. Daarbij speelt de mogelijkheid 

om te kunnen kiezen een belangrijke rol (Putters, 2001). Om een keuze te kunnen maken moet de 

informatieverstrekking duidelijk, transparant en voldoende zijn. De patiënt moet zelf ook de capaciteiten 

hebben om een weloverwogen keuze te maken en de zorgverzekeraar moet het mogelijk maken dat de patiënt 

kan kiezen (Tonkens, 2008). Deze drie concepten bepalen tezamen de tevredenheid van de patiënt over de 

marktgerichte zorg. Interessant om te onderzoeken is de mate waarin deze concepten een rol spelen in de 

tevredenheid van de patiënt. Geeft de geografische bereikbaarheid de doorslag, of is het - geheel in stijl van de 

marktwerking - de keuzevrijheid die uiteindelijk bepaald waar een patiënt zich laat verzorgen? 

 

2.3 VERWACHTE RELATIES 

Sinds 2005 heeft de zorgsector een stelverandering doorgemaakt naar een meer marktgerichte aanpak. De 

patiënten (of zorgvragers) worden in dit proces betrokken op een manier dat zij mogen kiezen waar zij zorg 

willen krijgen en waar zij zich willen verzekeren. Behalve deze keuzevrijheid zijn er allerlei maatregelen 

getroffen om de zorg doelmatiger te maken, de prijs/kwaliteit verhouding te verbeteren en de prestaties van 

de ziekenhuizen meetbaar te maken. Dit alles om de concurrentiepositie van de ziekenhuizen de verzekeraars 

mogelijk te maken of te verbeteren (Boot & Knapen, 2005; Trappenburg & Groenewoud, 2005; Berenson & 

Cassel, 2009). De patiënt heeft hierdoor te maken gekregen met veranderingen in de manier waarop de zorg 

wordt aangeboden, uitgeoefend en gedeclareerd. In de veronderstelde relaties wordt er vanuit gegaan dat de 

aanpak van het ziekenhuis effect heeft op het welbevinden van de patiënt. Aangezien de patiënt en het 

ziekenhuis direct verbonden zijn in het geval van hulpbehoevendheid, wordt er in dit onderzoek ook vanuit 

gegaan dat de patiënt een mening heeft over de zorg waar hij/zij mee te maken heeft gekregen. De mening kan 

positief, neutraal of negatief zijn. Tevens wordt er aandacht besteed aan het type patiënt en zijn/haar mening. 

Type patiënten worden onderscheden van elkaar door middel van een aantal kenmerkende vragen in de 

vragenlijst over hoe zij tegenover marktwerking in de gezondheidszorg staan. Het doel hiervan is te kunnen 

aangeven of dat bepaalde groepen patiënten een bepaalde mening delen. In het onderstaande figuur zijn de 

relaties die verwacht worden in het onderzoek schematisch weergegeven. 
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FIGUUR 4 VERWACHTE RELATIES 

Drie relaties zijn er mogelijk: de marktgerichte aanpak heeft een negatief, een positief of geen effect op de 

tevredenheid van de patiënt. De marktgerichte aanpak uit zich, met betrekking tot de patiënt, met name door 

de patiënt- en vraaggerichtheid en keuzevrijheid. Door middel van patiënt- en vraaggerichtheid staat de patiënt 

centraal. De zorginstellingen zullen hun best doen het de patiënt naar zijn/haar zin te maken door middel van 

vermaak in de wachtkamer, mooie gebouwen en ruimtes,  zo kort mogelijke wachttijden, etc. Over het 

algemeen zullen patiënten dit niet als vervelend ervaren, mits het niet ten koste van de kwaliteit van zorg gaat. 

Keuzevrijheid ervaren patiënten niet vanzelfsprekend positief. Keuzevrijheid vergt tijd, kennis, informatie, 

intelligentie en een stukje wantrouwen, namelijk dat het oude vertrouwde ziekenhuis wellicht niet volstaat. 

Patiënten die goed in staat zijn om binnen deze situatie te functioneren zullen hier minder moeite mee hebben 

als patiënten die moeilijkheden ervaren op één van deze punten. In het geval dat de marktwerking geen effect 

heeft op de tevredenheid van de patiënt kan dat verschillende oorzaken hebben; er zijn zorgsectoren waarbij 

de marktwerking minder goed kan doordringen, de patiënt kan niet open staan voor deze verandering of er 

geen mening over hebben. Hoe deze relaties er precies uitzien en hoe zij ontstaan zal het onderzoek uitwijzen. 

2.3.1 ANTWOORDEN OP DE DEELVRAGEN GEFORMULEERD 
Als conclusie worden er een antwoorden geformuleerd op de theoretische deelvragen. Ten eerst wordt de 

deelvraag ‘op welke manier heeft de marktgerichte aanpak zijn intrede gedaan in de ziekenhuiszorg?’ 

behandeld. Uit de literatuur blijkt dat marktwerking zich op verschillende manieren manifesteert in de 

gezondheidszorg. De marktgerichte aanpak is ontstaan uit een toegenomen individualisering van burgers (zij 

bepalen liever zelf wat, wanneer en hoe) en uit de vrees dat zorg onbetaalbaar gaat worden. De vergrijzing is 

een feit, maar voldoende zorgcapaciteit nog een vraag. Om deze twee ontwikkelingen op te vangen zijn er 

principes uit het bedrijfsleven geïntroduceerd in de zorgsector. Door middel van deze principes zou er 

doeltreffender gewerkt gaan worden in de zorg. Met doeltreffender werken bedoelt men dat het zorgaanbod 

afgestemd wordt op de zorgvraag, zodat er niets verloren gaat. Tevens mag de patiënt zelf zijn/haar zorg gaan 

kiezen, zodat er (door de onderlinge concurrentie die er is ontstaan) meer kwaliteit, toegankelijkheid en 

keuzevrijheid ontstaat. Deze vrijheid waarmee de markt zou gaan bewegen is aan banden gelegd door de 

overheid om basisprincipes van zorg in Nederland te bewaken. De toegenomen concurrentie zou er voor 

zorgen dat de zorginstellingen meer patiëntgericht gaan werken; er moet immers gestreden worden om de 

gunst van de patiënt nu zij zelf kunnen kiezen. Voor de gezondheidszorg betekent dit dat zij zich op een markt 

begeven waar zij meer bedrijfsmatig moeten werken. Zorg moet transparant gemaakt worden, zodat de 

zorgvrager een keuze kan maken en om te kunnen ‘verkopen’ aan de verzekeraar. Dit gebeurt door middel van 

protocollen, certificaten, producttyperingen, DBC’s, etc. De managers krijgen meer te doen, omdat het niet-
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patiëntgebonden werk toeneemt. De medewerkers van de organisaties praten op een andere manier met 

elkaar; onderwerpen als kostenbeheersing en winstmarges zijn vaker dan ooit te horen. Deze bedrijfsmatige 

aanpak is een ontwikkeling die de intrede van de marktgerichte aanpak typeert. Een tweede manier waarop de 

marktgerichte aanpak zijn intrede heeft gedaan in gezondheidszorg is door middel van de toegenomen patiënt- 

en vraaggerichtheid. Dit uit zich met name door de uitbereiding van manieren en mogelijkheden om het 

patiënten naar hun zin te maken. De zorginstellingen moeten er immers voor zorgen dat zij patiënten aan zich 

binden, dit doen zij met name door middel van uitgebreide informatievoorzieningen en de afstemming van het 

zorgaanbod op de vraag van de patiënt.   

De conclusie van het theoretische gedeelte over de tevredenheid van de patiënt vormt het antwoord op de 

tweede theoretische vraag: welke factoren zijn van belang voor de tevredenheid van de patiënt? Om deze vraag 

te beantwoorden is het eerst zaak om te weten ‘wie’ de patiënt van tegenwoordig is. De patiënt is veranderd 

van iemand die de dokter geloofde zonder al te veel vragen te stellen naar een individualistische en kritische 

patiënt. De patiënt weet, vaak door gebruik van het internet, al wat hij/zij mankeert; de patiënt is 

zelfvoorzienend wat betreft informatie. Door de intrede van de marktwerking heeft de patiënt meer de rol van 

consument gekregen. De patiënten kunnen namelijk zelf gaan uitzoeken waar zij de beste zorg kunnen krijgen 

op een manier die het beste bij hun past. Net zoals wanneer men een televisie koopt; waar is de beste voor de 

beste prijs en wordt ik het vriendelijkst geholpen. De patiënt heeft de mogelijkheid om dit te doen. Of de 

patiënt dit graag doet, is de vraag. Verschillende meningen zijn er over wat van een patiënt een tevreden 

patiënt maakt. De besproken wetenschappers en de overheid zijn van mening dat de patiënt (financiële) 

toegankelijkheid en goede kwaliteit (begrip, verzorging, een geslaagde behandeling)  van zorg nodig heeft om 

tevreden te zijn. 

 

Dit onderzoek staat in het teken van het verband tussen de marktgerichte aanpak en de tevredenheid van de 

patiënt. De derde theoretische deelvraag ‘wat is de relatie tussen de marktgerichte aanpak en de tevredenheid 

van de patiënten?’ heeft een hier een antwoord op geformuleerd.  Uit de literatuur blijkt dat de patiënt graag 

kwalitatief goed geholpen wil worden en ruime toegang tot zorg wil ervaren. Op het moment dat de 

marktgerichte aanpak daadwerkelijk kwaliteit verhogend zal zijn, draagt die bij aan de tevredenheid van de 

patiënt. De keuzevrijheid die door markwerking wordt gerealiseerd kan voor de patiënten betekenen dat zij 

ruimere keus hebben waar zij hun zorg verleend krijgen; dit kan bijdragen aan het gevoel van toegankelijkheid. 

Echter, zoals uit de literatuur bleek, is het niet zeker of patiënten dit wel willen op deze manier. Misschien 

willen zij gewoon goede zorg, dichtbij huis. Dit zal blijken uit het empirische gedeelte                        verderop in 

het onderzoek, aangezien deze vraag in de literatuur onbeantwoord is gebleven.  
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3 METHODEN EN TECHNIEKEN  
In dit hoofdstuk komen de methoden en technieken aan bod die in de empirische studie tot de 

onderzoeksresultaten hebben geleid. Achtereenvolgens wordt het onderzoeksdesign, de casus selectie en de 

onderzoeksmethoden uiteengezet.  

 

3.1 ONDERZOEKSDESIGN 

In totaal zijn er vier methoden gebruikt die zich op de volgende manier (zie schema)  verhouden tot de 

deelvragen uit de probleemstelling. Tezamen beantwoorden zij de hoofdvraag. Voor de overzichtelijkheid 

worden nogmaals de deelvragen weergegeven: 

A. Op welke manier heeft de marktgerichte aanpak zijn intrede gedaan bij de Alysis zorggroep?  

B. Welke factoren zijn van belang voor de tevredenheid van de patiënten van de Alysis zorggroep? 

C. Wat is de relatie tussen de marktgerichte aanpak en de tevredenheid van de patiënt? 

 

 

FIGUUR 5 GEBRUIKTE METHODEN M.B.T. DEELVRAGEN 

In het schema is te zien dat voor de eerste twee deelvragen drie vormen zijn gehanteerd om de data te 

verzamelen. Twee vormen zijn hetzelfde voor beide vragen; de observaties en de documentanalyse.  De vier 

observaties die gedaan zijn, zijn voor beide vragen gebruikt. Voor de beide vragen zijn wel andere documenten 

geanalyseerd. Voor deelvraag één zijn er documenten geanalyseerd die niet zijn opgesteld voor een bestuurlijk 

doel, bij deelvraag twee is dat wel het geval. Ten slotte komen in de derde deelvraag alle onderzoeksmethoden 

samen om een antwoord te formuleren op de vraag wat de relatie is tussen de marktgerichte aanpak en 

tevredenheid van de patiënt.  
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3.2 CASUSSELECTIE 

De data zijn verzameld voor het Rijnstate ziekenhuis. Om de data te kunnen vergelijken met- of te gebruiken 

voor andere ziekenhuizen, is het zaak om te weten wat voor soort kennis dit onderzoek heeft opgeleverd. Het 

soort kennis is inherent aan de casus. In dit onderzoek is het Rijnstate de casus. Het Rijnstate is een algemeen 

ziekenhuis en beschikt over 136 eenpersoonskamers, 127 meerpersoon kamers (twee of drie personen) en 73 

vierpersoonskamers. Het ziekenhuis beschikt over de alle algemene voorzieningen (bibliotheek, gebedsruimte, 

winkel, bloemenzaak, postkantoor, lunchroom). Ten opzichte van andere ziekenhuizen in Nederland hebben zij 

een gemiddelde positie. Uit de ziekenhuis ranking van het Algemeen Dagblad van 2008 kwam het Rijnstate op 

de 54
ste

  plaats (in 2005 was dat nog de 40
ste

 plaats). De Elsevier onderzocht in 2008 de kwaliteit van de 

Nederlandse ziekenhuizen. Het Rijnstate is volgens dit onderzoek een gemiddeld tot goed ziekenhuis. Zij 

presteren goed op de kwaliteit van de specialist, de faciliteiten, het onderzoek, de opleiding en p&o. 

Gemiddeld presteren zij op het medisch functioneren, het verpleegkundig functioneren, de omgang met de 

patiënt en het samenwerken met verwijzers. Het Rijnstate is gelegen in een stedelijke omgeving, maar ook 

vanuit de omgelegen kleine gemeenten en dorpen komen patiënten naar het Rijnstate. Uit deze omgeving 

komen 512.430 patiënten naar verschillende locaties van Alysis (dit getal is gebaseerd op aantal opnamen, 

poliklinische bezoeken, dagverpleging en klinische verpleegdagen). Alysis is behalve de grootste zorgverlener 

van Arnhem en omstreken ook de grootste werkgever in dit gebied. Dit onderzoek levert kennis over een 

gemiddeld ziekenhuis qua grootte, aantallen en prestaties. 

 

3.3 ONDERZOEKSMETHODEN 

In deze paragraaf komen de methoden aan bod waarmee de data verzameld zijn. De verschillende methoden 

worden achtereenvolgens besproken. In het onderstaande figuur is een overzicht gemaakt van de 

onderzoeksmethoden, hoe vaak zij gebruikt zijn en wie of wat de onderwerpen van de onderzoeksmethode 

waren. 

 

Methoden Aantal  Respondent/Onderwerp van onderzoek 

Observaties 4 Wachtkamerobservatie bij kindergeneeskunde (2) en orthopedie (2) 

Interviews 6 Managers (2), Kinderartsen (2), Orthopedisch chirurgen (2) 

Document- 

analyse 

14 Jaarverslag (1) , magazine “Beter” (3), Spiegelbijeenkomst rapport orthopedie 

(2), verslagen van PTO 2008 (8)  

Vragen- 

lijsten 

36  (ouders van) patiënten van kindergeneeskunde en orthopedie, van de 

polikliniek en van de afdeling 

FIGUUR 6 VERDELING ONDERZOEKSMETHODEN 

3.3.1 OBSERVATIES 
Bij beide specialismen zijn er observaties gedaan. De observaties vonden plaats in de wachtkamer van de 

polikliniek. Bij orthopedie is er twee keer anderhalf uur geobserveerd in de middag en bij kindergeneeskunde 

twee keer twee uur; één keer in de ochtend, één keer in de middag. Alvorens de observaties werden gedaan 

heb ik een observatieschema opgesteld (zie bijlage I) met categorieën waar ik naar zou kijken. Deze categorieën 

zijn gebaseerd op de theorie, en daarmee ook op de operationalisatie van de begrippen marktgerichte aanpak 
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en tevredenheid van de patiënt. In de wachtkamers wisten de medewerkers van mijn aanwezigheid, maar de 

patiënten niet. Deze vorm van observeren heet open observatie.  Het doel van de observaties is het vormen 

van een beeld van de gang van zaken in de wachtkamer. Met deze gang van zaken bedoel ik de interactie 

tussen de medewerkers en de patiënten en de manier waarop de patiënten op deze interactie reageren. 

Bij binnenkomst heb ik zorgvuldig een plaats in de wachtkamer uitgezocht zodat ik zowel de patiënten als de 

medewerkers goed zou kunnen verstaan. Tijdens de observatie heb ik aantekeningen gemaakt van alles wat er 

om mij heen gebeurde en werd besproken. Tevens probeerde ik de tijd in de gaten te houden, zodat ik een 

inschatting kon maken hoe lang mensen moesten wachten voordat zij aan de beurt waren. Nadien zijn de 

bevindingen van de observaties uitgewerkt in een schematisch overzicht. De bevindingen van 

kindergeneeskunde en orthopedie zijn gescheiden gehouden. Rekening moet worden gehouden met een 

vertroebeling van de eerste observatie in de wachtkamer van kindergeneeskunde, daar ik niet geheel anoniem 

kon blijven omdat er veel kinderen aanwezig waren die in de ‘waarom?’ leeftijd zaten. 

3.3.2 INTERVIEWS 
De interviews zijn deels aan het begin van het onderzoek gehouden en deels in de loop van het onderzoek. De 

eerste twee interviews zijn gehouden met managers (commercieel manager en communicatie manager) en 

hadden behalve een informatief doel, ook een oriënterend doel: scherpstellen wat ik wilde weten, wat ik te 

weten kon komen en wat ik daaraan had voor mijn onderzoek. Na de eerste twee interviews is inmiddels het 

besluit genomen om de specialisatie kindergeneeskunde en orthopedie als doelgroep te nemen. De overige 

interviews zijn gehouden met artsen van deze specialismen (twee van kindergeneeskunde, twee van 

orthopedie).  

Door middel van semigestructureerde gesprekken heb ik geprobeerd om zoveel mogelijk informatie te krijgen 

over hoe de situatie is in het Rijnstate met betrekking tot de marktgerichte aanpak. De lijdraad van het gesprek 

is uiteengezet in een topiclijst (zie bijlage III) die ik bij de hand hield tijdens het gesprek. Echter is het niet de 

bedoeling dat er alleen wordt besproken wat er op de topiclijst staat, alle inbreng van de respondent is 

welkom. De onderwerpen van de topiclijst zijn gebaseerd op de theorie en op de probleemstelling van het 

onderzoek. Na afloop wordt het op voicerecorder opgenomen interview, samengevat en opgestuurd naar de 

respondent. De respondent heeft dan de mogelijkheid om te reageren op mijn schrijven en interpretatie. De 

interviews worden na het samenvatten gecodeerd. Dit maakt het mogelijk om overzichtelijk te zien wat alle 

respondenten hebben gezegd over een bepaald onderwerp. Het codeerschema is gebaseerd op de topiclijst, 

welke op zijn beurt weer gebaseerd is op de theorie en probleemstelling. Dit maakt de uitgewerkt interviews 

geschikt voor analyse. 

3.3.3 DOCUMENTANALYSE 
De geanalyseerde documenten zijn onder andere het jaarverslag 2007 en drie edities van “Beter!”; een 

tijdschrift dat één maal per twee maanden verschijnt, gemaakt door Alysis voor de medewerkers van Alysis. De 

geanalyseerde documenten zijn niet geschreven voor bestuurlijk onderzoek. Deze documenten zijn 

geanalyseerd omdat zij een weerslag zijn van gedrag (meningen, afspraken, plannen) en omdat zij een 

boodschap overbrengen. De documenten hebben dus een communicatieve functie (Van Tiel, 2007). In dit 

onderzoek ligt de nadruk op de inhoud van dit communiceren. Bij deze inhoudsanalyse bestudeer ik de 

boodschap die de auteur van het document probeert over te brengen. Dit doe ik aan de hand van een 

indicatorenlijst (zie bijlage II) waarin onderwerpen zijn opgenomen die ik wil analyseren. Dit zijn onderwerpen 

verwant aan de concepten marktgerichte aanpak en tevredenheid van de patiënt. Nadat de documenten zijn 

bestudeerd, zijn de onderwerpen die geanalyseerd worden, gecodeerd en uitgewerkt in een schema.  

Nadat  gebleken is dat geen van de respondenten geïnteresseerd is in deelname aan een 

focusgroepbijeenkomst is er besloten om de rapporten van twee spiegelbijeenkomsten van orthopedie en de 
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verslagen van het patiënttevredenheidsonderzoek van 2008, van beide specialisatie te analyseren.  Deze twee 

documenten zijn verslagen van onderzoek met een bestuurlijk doeleinde. Beide manieren van onderzoeken, 

spiegelbijeenkomsten en tevredenheidsonderzoek, staan in het teken van de mening van de patiënt. Deze 

documenten zijn alleen geschikt voor het onderbouwen van deelvraag twee en drie. In tegenstelling tot de 

eerder beschreven documenten, die zijn geschikt voor het onderbouwen van deelvraag één en drie.  

3.3.4 VRAGENLIJSTEN 
De vragenlijsten zijn aan de doelgroep  in de volgende verdeling uitgedeeld: 

 

Specialisme Aantal vragenlijsten 

 

 
Kindergeneeskunde 

 

Afdeling 50 

Polikliniek 100 

 
Orthopedie 

 

Afdeling 50 

Polikliniek 100 
FIGUUR 7 AANTAL VRAGENLIJSTEN PER SPECIALISME 

         

Wat betreft de respondenten van de vragenlijsten zijn dat bij orthopedie de patiënten zelf en bij 

kindergeneeskunde de ouders van de patiënten. Aangezien de patiënten van kindergeneeskunde zelf nog 

minderjarig zijn, zijn hun ouders verantwoordelijk. Dat maakt de ouders van de kinderen net zoveel consument 

van het ziekenhuis als de kinderen zelf. De vragenlijsten worden meegegeven aan de patiënten wanneer zij de 

polikliniek of de afdeling verlaten door de secretaresse achter de desbetreffende balie. In de bijgevoegde 

retourenvelop kunnen de patiënten de vragenlijsten kostenvrij terug sturen naar Alysis. De vragenlijsten komen 

binnen bij het Kwaliteitsbureau in Velp, hier worden ze gescheiden van overige vragenlijsten.   

De vragenlijst (zie bijlage IV) bevat zowel de vragen van het lopende patiënttevredenheidsonderzoek (PTO) van 

Alysis als de vragen die voor dit onderzoek van belang zijn. Dit moest gerealiseerd worden zodat de vragenlijst 

die bij dit onderzoek hoort het huidige PTO tijdelijk kon vervangen, waardoor het personeel van de 

specialisaties geen extra werk zou hoeven verrichten. Na te denken over de manier waarop dit moest gebeuren 

is het resultaat een vragenlijst waarbij de patiënten rapportcijfers moeten geven aan de aangedragen situaties. 

Onderscheid wordt gemaakt tussen wat men van Alysis vindt en wat men in het algemeen belangrijk vindt. Tot 

slot worden er een aantal stellingen voorgelegd waarbij men mag aangeven in hoeverre men het (on)eens is. 

Deze stellingen maken het mogelijk om een aantal patiëntcategorieën te onderscheiden met betrekking tot de 

marktgerichte aanpak. Tevens is er ruimte voor de respondent om op – of aanmerkingen te plaatsen.  

De resultaten van de vragenlijsten worden gegenereerd in SPSS. Hierbij zal het met name gaan om 

beschrijvende statistiek; statistiek dat zich beperkt tot gemiddelden, mediaan, modus en percentages (zie: H4, 

H5). In totaal zijn er 36 vragenlijsten retour gekomen. Bij de vragenlijst is een uitnodiging gevoegd om deel te 

nemen aan een focusgroepbijeenkomst. Helaas heeft niemand hier op gereageerd. Om dit op te vangen is er 

voor gekozen om de rapporten van de spiegelbijeenkomsten van orthopedie en de verslagen van het PTO van 

2008 van beide specialisatie te analyseren. 
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3.4 VALIDITEIT  

De interne validiteit van het onderzoek is zo goed mogelijk gewaarborgd door het duidelijk en specifiek 

operationaliseren van de gebruikte begrippen. De inhoud van de begrippen zijn duidelijk meetbaar gemaakt, 

zodat er geen misinterpretatie kan ontstaan over de betekenis van de begrippen. Hierdoor zijn de begrippen zo 

goed als uitsluitend wat betreft hun betekenis. Deze uitsluitendheid van de begrippen is van belang om te 

kunnen meten wat er daadwerkelijk gemeten moet worden. Over de operationalisatie en uitsluitendheid is 

veelvuldig nagedacht en gediscussieerd. 

De tweede kant van een valide onderzoek is de externe validiteit. Met externe validiteit wordt de 

generaliseerbaarheid van het onderzoek bedoeld. In hoeverre dit onderzoek generaliseerbaar is, is afhankelijk 

van een aantal zaken. Een van de belangrijkste zaken is de omgeving waarin het onderzoek plaatsvindt. In een 

vergelijkbare omgeving kunnen de onderzoeksresultaten vergelijkbaar zijn met andere specialisaties van een 

ziekenhuis. De resultaten kunnen gegeneraliseerd worden naar een ziekenhuis van gemiddelde grote, met een 

gemiddelde score op kwaliteitsratings, met een belangrijke opleidende functie en vrijwel alle specialisaties op 

relatief kleine schaal in huis. Echter zijn er veel factoren die deze vergelijkbaarheid verminderen, zoals de mate 

waarin een specialisatie zich leent voor een marktgerichte aanpak. Maar ook de regio waarin het ziekenhuis 

zich bevindt is van belang. Tevens is de specialisatie waar een ziekenhuis om bekend staat een belangrijke 

factor in een onderzoek naar marktwerking. Oftewel de generaliseerbaarheid van dit onderzoek zal aanwezig 

zijn in een situatie die sterk vergelijkbaar is met de situatie waarin dit onderzoek heeft plaatsgevonden.  

 

3.5 BETROUWBAARHEID 

In dit onderzoek is er rekening gehouden met de betrouwbaarheid ervan. Betrouwbaarheid is te bereiken door 

nauwkeurigheid en consistentie. Een bewijs van deze nauwkeurigheid en consistentie is het behalen van 

dezelfde resultaten bij een herhaling van het onderzoek. Om deze betrouwbaarheid te bereiken is er voor 

gekozen om op meerdere manieren informatie te verzamelen, zodat er vanuit verschillende hoeken naar 

hetzelfde onderwerp wordt gekeken. Deze verschillende invalshoeken zorgen ervoor dat verschillende 

waarheden te onderscheiden zijn. Een gemiddelde van deze waarheden zal het meest dichtbij de werkelijke 

situatie komen. Daarbij is het belangrijk om rekening te houden met het menselijke (en daarmee het 

veranderlijke) van het onderzoek; de respondenten van de vragenlijsten en interviews. Een eigen 

wetenschappelijke- en objectieve bril van de onderzoeker is gewenst om tot het meest betrouwbare resultaat 

mogelijk te komen.  

 

 

 

 

 



 

 

29 

 

3.6 OPERATIONALISATIE 

De twee concepten marktgerichte aanpak en tevredenheid van de patiënt zijn op de volgende wijze 

geoperationaliseerd.  

 

Marktgerichte aanpak 

• De patiënt- en vraaggerichte aanpak 

o Manieren waarop men dingt om de gunst van de patiënt 

� Aandacht voor reclame en promotie 

o In hoeverre het aanbod van zorg afgestemd wordt op de vraag van de patiënt 

� Afdelingen waarbinnen de vraagafstemming meer of minder wordt gerealiseerd 

o Manieren waarop er aan patiëntenvoorlichting wordt gedaan 

� De inhoud van de informatieverstrekking voor de patiënt 

� In hoeverre de informatie volledig en makkelijk te vinden is 

� In hoeverre er gebruik gemaakt wordt van kwaliteitskeurmerken 

• Bedrijfsmatige aanpak 

o De mate waarin bedrijfsmatige terminologie gebruikt wordt 

� Wijze waarop men met elkaar communiceert 

o Mate waarin bedrijfmatige technieken worden gebruikt 

� protocollering  

� certificering  

� standaardisering 

� producttypering 

� productprijzen 

� prestatie-indicatoren 

o De toename van de managertop en managertaken 

o In hoeverre er sprake is van contracteervrijheid  

o Manieren van kostenbeheersing 

� Mate waarin de kosten worden teruggedrongen 

� Afdelingen of handelingen waarop wordt bezuinigd 

� Afdelingen of handelingen waarin wordt geïnvesteerd 

 

Tevredenheid 

• Kwaliteit 

o Effectiviteit 

� De mate waarin de patiënt zich begrepen voelt 

� Aantal verkeerde intakes (en verkeerde doorverwijzingen daardoor) 

� Hoe vaak slaagt een behandeling (niet) naar behoren 

o Vraaggerichtheid 

� Mate waarin de patiënt betrokken wordt bij behandelbesluit- en proces 

� Mate waarin de patiënt het gevoel heeft dat behandelaar zich bij hem aansluit 

o Innovatie 

� ICT-toepassingen als procesondersteuning (bijv. EPD) 

� In hoeverre komt Nederland mee in Europa 

� Hoe verlicht innovatie de patiënt 

• Toegankelijkheid 



 

 

30 

 

o Financiële toegankelijkheid 

� Hoeveel vertrouwen er is dat de nodige zorg betaalbaar is 

� Hoeveel mensen dat afziet van benodigde zorg door de kosten 

o Geografische toegankelijkheid 

� Afstand naar dichtstbijzijnde ziekenhuis 

� Mate waarin afstand keuze ziekenhuis bepaalt 

� Hoe vaak is reizen een probleem voor de patiënt 

o Wachttijden 

� Hoeveel mensen moeten er wachten op zorg 

� Hoeveel mensen ervaren dit als lang/kort 

� Hoe vaak duurt het langer dan afgesproken 

• Keuzevrijheid 

o Het vermogen om bewuste keuzes te maken over zorg 

� Hoe vaak wordt er gezocht naar informatie over zorg 

� Hoe vaak wordt er gebruik gemaakt van de keuzemogelijkheden 

� Hoe vaak worden er beperkingen van de keuzevrijheid opgelegd 

 

De operationalisatie is de basis voor verschillende onderdelen van het onderzoek. Het is de basis  geweest voor 

het verzamelen van de literatuur en aan de hand van de operationalisatie is de data verzameld ter 

beantwoording van de vraagstelling. In de volgende hoofdstukken (vier t/m zes) wordt de data weergegeven 

aan hand van de operationalisatie en aan de hand van de onderzoeksmethoden. In hoofdstuk vier wordt de 

eerste deelvraag beantwoord, in hoofdstuk vijf de tweede en in hoofdstuk zes de derde. In alle drie de 

hoofdstukken wordt de onderscheiding aan de hand van de operationalisatie en de onderzoeksmethoden 

gehanteerd. 
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4  OP WELKE MANIER HEEFT DE MARKTGERICHTE AANPAK ZIJN INTREDE GEDAAN 

BIJ DE ALYSIS ZORGGROEP? 
De data die verzameld zijn aan de hand van de deelvraag Op welke manier heeft de marktgerichte aanpak zijn 

intrede gedaan bij de Alysis Zorggroep? worden weergeven in dit hoofdstuk. Naast het weergeven van de data 

wordt er ook een antwoord op de vraag geformuleerd. De gebruikte onderzoeksmethoden voor deze deelvraag 

zijn observaties, documentanalyse en interviews.  

 

4.1. OBSERVATIES 

De observaties zijn gedaan in de wachtkamer van de polikliniek van kindergeneeskunde en orthopedie. Bij 

beide specialisaties is er twee keer ongeveer twee uur geobserveerd. De belangrijkste bevindingen worden in 

het onderstaand gepresenteerd. Te beginnen met kindergeneeskunde en vervolgens orthopedie. In 

tegenstelling tot de rest van de paragrafen in dit hoofdstuk wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de 

operationaliseerde concepten gezien het feit dat de verzamelde informatie door middel van de observaties niet 

uitgebreid en gedetailleerd genoeg is. In dit geval is het beter één overzicht te geven van alle bevindingen; er 

konden met name observaties worden gedaan met betrekking tot de patiëntgerichtheid.  

4.1.1 KINDERGENEESKUNDE 
In de wachtkamer van de polikliniek van kindergeneeskunde is het druk. In totaal komen er gedurende de twee 

observaties vierentwintig patiënten, maar zij komen niet alleen, of met hun partner zoals bij orthopedie 

(observatie 1, 22 april 2009; observatie 2, 23 april 2009). Ouders komen vaak samen of met grootouders en 

broertjes of zusjes komen ook mee. Van de vierentwintig patiënten worden eenentwintig binnen vijf minuten 

geholpen bij binnenkomst aan de balie (observatie 1, 22 april 2009; observatie 2, 23 april 2009). De 

medewerkster achter de balie geeft informatie over wat er gaat gebeuren (bijv.: eerst meten en wegen, dan 

wachten op de arts), er wordt uitgelegd dat blauwe ponskaartjes tegenwoordig nodig zijn. De medewerksters 

lachen veelvuldig. De eventuele uitlooptijd wordt niet gemeld en is ook nergens te lezen. In de wachtkamer is 

er geen mogelijkheid om wat te drinken, wel is er genoeg te lezen en te spelen. Er liggen verschillende soorten 

tijdschriften en informatiefolders. Op de achtergrond is er een muziekje te horen. Op een televisiescherm zijn 

filmpjes over de natuur te zien, komt er reclame voorbij over Alysis en is de weersvoorspelling te zien. De 

wachtkamer is schoon, maar er ligt veel overbodigs; pakjes drinken, lege verpakkingen van koekjes. Af en toe 

ordent een medewerkers de wachtkamer (observatie 1, 22 april 2009; observatie 2, 23 april 2009). 

De wachttijden zijn over het algemeen niet lang, van de vierentwintig patiënten hebben er negen langer dan 

een kwartier moeten wachten (observatie 1, 22 april 2009; observatie 2, 23 april 2009). Een groot verschil is er 

tussen de ochtend en de middag. In de middag zijn er duidelijk langere wachttijden door meer uitloop die er in 

de ochtend is ontstaan (observatie 2, 23 april 2009). Wanneer de arts de patiënt komt ophalen stelt hij/zij zich 

voor met de voornaam. Bij de patiënt is er af en toe onduidelijkheid over wat er mee moet naar de 

behandelkamer (moet de maxicosi mee, mag de kinderwagen mee naar binnen?) De medewerkers vragen 

geregeld of alles lukt met de kinderen en spullen. Voor een patiënt die extra zorg nodig heeft, wordt wat te 

drinken gehaald, en krijgt extra aandacht en uitleg (observatie 2, 23 april 2009). In de wachtkamer wordt 

duidelijk dat de patiënten ook wel eens ontevreden zijn over de gang van zaken op de polikliniek; er worden 

bijvoorbeeld klachten geuit over dossier die niet kloppen of kwijt zijn. Tevens zeggen de ouders van de 

patiënten er niet mee blij te zijn dat zij bepaalde afspraken niet op één dag kunnen maken (observatie 1, 22 

april 2009; observatie 2, 23 april 2009). De medewerkers leggen zoveel mogelijk uit wanneer er een klacht 

wordt geuit. Zij blijven vriendelijk en blijven grapjes maken met de aanwezige kinderen. De patiënten hoeven 
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niet te wachten voor het maken van een vervolgafspraak. De patiënten krijgen, wanneer nodig, nog een 

informatiefolder mee en worden gedag gezegd.  

4.1.2 ORTHOPEDIE 
Wat betreft de patiëntgerichtheid zijn de volgende situaties geobserveerd in de wachtkamer bij orthopedie. De 

patiënten worden relatief snel ontvangen, van vijfentwintig patiënten die op de poli kwamen hebben zes er 

langer dan vijf minuten moeten wachten totdat zij werden ontvangen (observatie 3, 28 april 09; observatie 4, 

29 april 2009). Vervolgens werden zij doorgestuurd naar de wachtkamer waar zij de mogelijkheid hadden om 

een glaasje water te drinken en verschillende tijdschriften te lezen. Opvallend is dat de tijdschriften allemaal in 

het teken van het bewegingsapparaat staan. De wachtende patiënten kunnen op een bord lezen hoeveel hun 

arts uitloopt en in die wachttijd kunnen zij ook naar een televisiescherm kijken waar raadseltjes op worden 

afgebeeld, afgewisseld met reclame voor Alysis (Rijnstate is het meest patiëntveilige ziekenhuis) en voor een 

verzekeringmaatschappij (observatie 3, 28 april 2009; observatie 4, 29 april 2009). Voor de kinderen is er ook 

mogelijkheid om te spelen; er staat een grote doos met allerlei speelgoed. De wachtruimte was netjes 

opgeruimd en schoon, dit werd gedurende de observatie ook bijgehouden door een van de medewerkers. In de 

wachtruimte werd er ook reclame gemaakt door middel van klein reclamebord voor het feit dat er nu online 

afspraken gemaakt kunnen worden bij de polikliniek van de orthopedie. De patiënten hoefden over het 

algemeen niet lang te wachten voordat zij aan de beurt waren. Van de vijfentwintig patiënten hebben er negen 

langer dan een kwartier moeten wachten. Twee patiënten hebben hun ontevredenheid over de wachttijd geuit 

naar de medewerkers. De medewerkers maakten excuses (observatie 3, 28 april 2009; observatie 4, 29 april 

2009). Wanneer de patiënten uit de behandelkamer komen en zij hoeven geen vervolgafspraak te maken dan 

kunnen zij via een gang direct naar de grote gang gaan. Moeten zij wel een vervolg afspraak maken, dan komen 

zij weer terug bij de balie waar zij zich bij aankomst ook gemeld hebben, hier kunnen zij een vervolgafspraak 

maken. Wanneer het druk is bij de balie met patiënten die zich komen melden voor een afspraak, kan het heel 

even duren voor zij aan de beurt zijn. De patiënten worden vriendelijk bedankt, gegroet en indien nodig krijgen 

zijn een informatiefolder mee met betrekking tot hun volgende afspraak (zoals een folder over de kijkoperatie, 

etc.).  

De medewerkers van de afdeling orthopedie spraken niet expliciet over onderwerpen verwant aan de 

marktgerichte aanpak. Zij hadden het wel over de nieuwe poli (de orthopedie polikliniek is onlangs verhuisd 

naar een geheel nieuwe locatie in het ziekenhuis). De nieuwe polikliniek zou voor de patiënten veel fijner zijn 

volgens de medewerkers. Wel was er spanning te merken in verband met de verhuizing. Eén gevolg van de 

contracteervrijheid kwam aan de orde toen een man en vrouw met hun baby zich meldden bij de balie 

(observatie 4, 29 april 2009). Zij kwamen van een ander ziekenhuis en waren voor het eerst in het Rijnstate. 

Duidelijk werd dat er geen informatie-uitwisseling had plaatsgevonden tussen het vorige ziekenhuis en het 

Rijnstate. Hierdoor moesten de ouders met hun baby eerst weer langs de front-Office voor bepaalde papieren 

en weer opnieuw röntgenfoto’s laten maken. Daarna mochten zij terugkomen voor de afspraak met de arts. De 

invloed van de verzekeraar werd ook merkbaar toen er een telefoontje kwam van een patiënt om zijn afspraak 

af te zeggen, aangezien hij er niet uitkwam met zijn verzekeraar (observatie 4, 29 april 2009). De afspraak werd 

geannuleerd en er werd niet verder gevraagd. Tevens was er onder de patiënten in de wachtkamer 

onduidelijkheid over de dekking van de verzekeraar, men wist niet of zij ook een eigen fysiotherapeut konden 

uitzoeken.  
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4.2 DOCUMENTANALYSE 

In de geanalyseerde documenten wordt het op verschillende manieren duidelijk dat de marktgerichte aanpak 

zijn intrede heeft gedaan bij Alysis. De resultaten van de documentanalyse worden niet apart weergegeven 

voor de specialisatie orthopedie en kindergeneeskunde aangezien deze documenten op een hoger niveau 

fungeren. De data worden aan de hand van de geoperationaliseerde concepten gepresenteerd.  

 

4.2.1 DE PATIËNT- EN VRAAGGERICHTE AANPAK 
De patiënt- en vraaggerichte aanpak is door middel van drie concepten geoperationaliseerd. De resultaten van 

de documentanalyse worden aan de hand van deze drie concepten weergegeven in deze paragraaf. 

4.2.1.1 MANIEREN WAAROP MEN DINGT OM DE AANDACHT VAN DE PATIËNT 

De documentanalyse heeft duidelijk gemaakt dat Alysis op meerdere gebieden dingt om de aandacht van de 

patiënt. De vier belangrijkste worden uiteengezet. De eerste is komen we tegen in het tijdschrift “Beter!”. In 

het tijdschrift is een katern geplaatst met als titel: “De klant is koning”. Hieronder staat een artikel over de 

mamacarepoli. De mamacarepoli is een polikliniek waar meer aandacht wordt besteed aan het psychosociale 

aspect van vrouwen met borstkanker (Doc.1,p.5). In deze polikliniek weten de hulpverleners dat borstkanker 

meer is dan alleen een lichamelijke aandoening. De patiënten worden hier dan ook niet alleen lichamelijk 

verzorgd. Ten tweede kunnen patiënten sinds kort televisie kijken terwijl zij wachten op de arts in de 

wachtkamer. Op poliklinieken in het Rijnstate zijn inmiddels 50 tv-schermen geïnstalleerd (Doc.1,p.5). Alysis tv 

is een maatwerkproduct, naast algemene informatie en reclame uitingen, krijgt de bedrijfseigen informatie ook 

een plek. Binnenkort hangt de tv op alle locaties, zodat de patiënten zich niet hoeven te vervelen in de 

wachtkamer.  Het feit dat Alysis graag de aandacht van de patiënt krijgt is tevens te merken aan de aandacht 

die Alysis besteed aan hun website. Alysis is zich er van bewust dat zorgvragers steeds vaker zelf beslissen waar 

zij hun zorg halen. “Een eerste indruk kan hierbij doorslaggevend zijn”. De website van Alysis is aan vervanging 

toe, dus zal het binnenkort een metamorfose ondergaan (Doc.2, p.18) Ten slotte is de verbouwing van kliniek 

Velp (onderdeel van Alysis) een voorbeeld van het dingen om de aandacht van de patiënt. In het tijdschrift 

“Beter!” staat “we krijgen veel complimenten: een riante locatie met de modernste apparatuur en 

parkeerruimte voor de deur” (Doc.3, p.16).  Het aantal patiënten dat zijn weg vindt naar Oogheelkunde en 

Dermatologie in Velp groeit gestaag. Vanwege ruimte gebrek verhuisden deze twee specialisaties naar kliniek 

Velp (Doc.3, p.16). Zij kregen daar een grote ruimte, nieuwe behandelkamers en gloednieuwe apparatuur. De 

patiënten geven aan dat ze het erg prettig vinden om hierheen te komen.  

4.2.1.2 IN HOEVERRE HET AANBOD VAN ZORG AFGESTEMD WORDT OP DE VRAAG VAN DE PATIËNT 

Het aanbod van zorg wordt op verschillende manieren op de vraag van de patiënt afgestemd. De moderne 

patiënt bepaald bijvoorbeeld graag zelf wat hij/zij doet, wanneer en hoe. Alysis speelt hierop in door de 

mogelijkheid te creëren om online een afspraak te maken met de polikliniek (Doc.1, p.9). Alysis geeft aan dat zij 

hierdoor zorgen voor meer klanttevredenheid omdat de regie bij de patiënt zelf komt te liggen, voor meer 

productiviteit omdat het minder tijd kost om zelf contact op te nemen en voor meer effectiviteit; de patiënt 

kan zich alvast beter voorbereiden voor de afspraak (zoals het vooraf invullen van een vragenlijst, die ook op 

het internet staat). 

Op een andere manier komt Alysis de nierpatiënten tegemoed, namelijk door het mogelijk te maken dat zij ’s 

nachts kunnen dialyseren (Doc.2, p.17). Patiënten komen dan om 23.00 uur binnen, worden aangesloten en 

kunnen al slapend hun bloed laten zuiveren. Overdag kunnen de patiënten gewoon hun dagelijkse bezigheden 

oppakken. Dit doet een gemiddelde nierpatiënt drie keer in de week (drie keer een dag of een nacht). De 

laboratorium uitslagen van de nachtdialysepatienten zijn tevens een stuk beter. 



 

 

34 

 

Om de zorg beter te kunnen organiseren voor mensen met kanker is Alysis begonnen met een meer 

patiëntgericht project: het verbinden van eilandjes. Bijna alle specialisaties krijgen namelijk te maken met 

kanker. Binnen Alysis bestaat er nog weinig onderlinge samenwerking tussen deze verschillende specialismen 

op het gebied van oncologie (Doc.2, p.23). Ze willen de zorg beter op elkaar afstemmen, bijvoorbeeld door 

meerdere specialisten op dezelfde plek spreekuur te laten houden. De specialisten kunnen dan onderling met 

elkaar overleggen en de patiënten hoeven niet meer de verschillende poli’s te bezoeken.  

Ten slotte gaat Alysis beter zorgen voor patiënten met een gebroken heup (Doc.2, p.23; Doc.3, p.9). Voorheen 

belandden veel ouderen met een gebroken heup uiteindelijk in een verpleeghuis. In mei 2009 is Alysis het 

Collum Care-project begonnen. Dit project houdt intensieve samenwerking in tussen de betrokken specialisme 

in het ziekenhuis enerzijds en verpleeghuizen in de regio anderzijds waardoor de kwaliteit van zorg voor deze 

patiënten zal verbeteren.  

4.2.1.3 MANIEREN WAAROP ER AAN PATIËNTVOORLICHTING WORDT GEDAAN 

Wat betreft de manieren waarop er aan patiëntvoorlichting wordt gedaan gaat er in de documenten  aandacht 

uit naar verschillende manieren van patiëntvoorlichting. Een voorbeeld hiervan zijn de voorlichtingsfilms die 

patiënten op het internet  kunnen zien (D1, p.5/ D2, p.9). De patiënt heeft behoefte aan veel informatie en 

beelden spreken vaak meer dan woorden. Op internet kunnen de patiënten deze filmpjes bekijken als 

voorbereiding op het onderzoek of de behandeling. Zo kan de patiënt zich beter voorbereiden en weten zij wat 

hen te wachten staat. Deze informatievoorziening voldoet aan de vraag van de patiënt naar informatie. Het 

specialisme chirurgie en orthopedie zijn de koplopers wat betreft de informatiefilmpjes op het internet. Als 

blijkt dat de patiënt hier graag gebruik van maakt, zullen de andere specialismen volgen. 

 

4.2.2 BEDRIJFSMATIGE AANPAK 
De bedrijfsmatige aanpak van Alysis die kenbaar wordt in de geanalyseerd documenten wordt uiteengezet aan 

de hand van de operationalisatie van het concept bedrijfsmatige aanpak. Dit betekent dat aan de hand van de 

operationalisatie de resultaten van de documentanalyse gepresenteerd worden. 

4.2.2.1 DE MATE VAN BEDRIJFMATIGE TERMINOLOGIE 

In de documenten is gezocht naar bedrijfsmatige terminologie. De  artikelen die het meest sprekend zijn 

worden reeds besproken. Begin 2009 formuleer Gert de Bey (Bestuurslid) zijn goede voornemens voor dit jaar. 

Hij zegt: “Door nieuwe producten en nieuwe manieren van zorg te bieden, proberen we een grotere groep 

patiënten aan ons te binden”(Doc.2, p.11). Hierin is duidelijk te lezen dat dhr. De Bey zich bewust is van de 

onderlinge concurrentie in de zorgsector en wil er voor zorgen dat zijn zorginstelling geen patiënten verliest 

door vernieuwend en innovatief te zijn.  

In het jaarplan van Alysis wordt de veranderende omgeving van Alysis besproken. Daarbij worden een aantal 

factoren genoemd die een belangrijke rol spelen; marktwerking, DBC’s, zorgstelselherzieningen, concurrentie 

tussen instellingen, commerciële initiatieven van bestaande en nieuwe toetreders (Doc.4, p.63). Een aantal 

pagina’s verder worden de vernieuwingen genoemd die voorzien zijn voor het einde van 2009 en 2010. Een 

aantal vernieuwingen zijn; het elektronisch patiëntendossier (EPD), digitaliseren van bestaande papieren 

dossiers, online afspraken maken, elektronisch voorschrijven van medicijnen, verdere tracking en tracing van 

medische instrumenten, etc. Op pagina 123 van het hierboven genoemde document worden de 

toekomstplannen geformuleerd, namelijk de ontwikkelingen die bepalend zijn voor de accenten in het 

toekomstige beleid van Alysis. Een aantal voorbeelden van ontwikkelingen daaruit zijn; marktwerking met 

toenemende concurrentie op prijs en kwaliteit, sturen op zorgprofielen en kostprijzen, veilige zorg als 

ondergrens van kwaliteit en streven naar lagere kosten door efficiënt te werken. Vooruitblikkend op het 
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volgende jaar noemt dhr. De Bey efficiënte patiëntzorg, patiëntveiligheid en innovatie als belangrijke thema’s. 

“Ik wil een beroep doen op iedereen binnen Alysis om zich maximaal in te spannen voor een kwalitatief goede 

en efficiënte patiëntenzorg. (…) Met de toenemende marktwerking en concurrentie in de gezondheidszorg is het 

belangrijk om onderscheidend te zijn”(D2, p.11).). Het komt duidelijk naar voren in de documenten dat de 

organisatie zich bewust is van de veranderende omgeving en de toegenomen marktwerking. 

4.2.2.2 HET GEBRUIK VAN BEDRIJFMATIGE TECHNIEKEN 

Alysis maakt gebruik verschillende bedrijfmatige technieken, zo blijkt uit de geanalyseerde documenten. Eén 

daarvan is het toetsen van de kwaliteit. Zij laten dit onder andere doen door een externe organisaties zoals het 

Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ), het Instituut Nederlandse kwaliteit (INK) en het 

de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ). Aan de hand van deze toetsingen ontvangen zij een heraccreditatie (Doc.1, 

p.10).  

Op een andere manier maken zij ook gebruik van bedrijfsmatige technieken. Alysis doet bijvoorbeeld veel aan 

samenwerking met huisartsen en andere ziekenhuizen. Zij brengen de bedrijfsrisico’s in beeld met 

ondersteuning van de Technische Universiteit Eindhoven (Doc.4, p.38; Doc.4, p.40)  en hebben een traject 

gestart om Alysis “top-fit” te krijgen; een effectieve en doeltreffende organisatie met een helder portfolio. 

(Doc.4, p.63). 

Ten slotte wordt in het Jaarplan het zes punten meerjaren beleid gepresenteerd. Het vijfde punt is het 

vergroten van het marktaandeel van Alysis (Doc.4, p. 62). Over het vergroten van het marktaandeel wordt 

geschreven dat Alysis een marktaandeel binnen het verzorgingsgebied van 80% moet realiseren en 

vasthouden. Om het marktaandeel te maximaliseren speelt Alysis bewust in op de vragen, wensen en eisen van 

klanten (Doc.4, p.62). Een marktaandeel van 80% betekent dat 80% van alle medische handeling die gedaan 

worden in het verzorgingsgebied van Alysis, door Alysis wordt uitgevoerd.  

4.2.2.3 DE TOENAME VAN DE MANAGERTOP EN MANAGERTAKEN 

Een ander onderwerp binnen de bedrijfmatige aanpak is de groei van de managertop. Per 1 januari 2009 is er 

een nieuwe manager bij het HR servicecentrum van de Alysis Zorggroep. Deze nieuwe manager zegt het 

volgende over zijn nieuwe baan: “Alysis maakt op mij een enthousiaste en ondernemende indruk. Door de 

toenemende marktwerking in de zorg werken ziekenhuizen steeds bedrijfsmatiger. De focus ligt steeds meer bij 

de patiënt”(D3, p.18). 

4.2.2.4 SPRAKE VAN CONTRACTEERVRIJHEID 

In de documenten is geen informatie aanwezig over contracteervrijheid. 

4.2.2.5 MANIEREN VAN KOSTENBEHEERSING  

Alysis probeert op verschillende manieren de kosten die zij maken inzichtelijk en beheersbaar te maken. Zij 

hanteren onder andere een financieel beleid. Het financieel beleid van de Alysis Zorggroep is gericht op het 

realiseren van een positieve marge (Doc.4, p.108). Tevens geschiedt de interne besturing van Alysis op basis 

van interne budgetten (Doc.4, p.25). De interne budgetten komen tot stand binnen de kaders die door de Raad 

van Bestuur worden vastgesteld. Deze kaders vormen een taakopdracht voor het management; het budget 

wordt zorgvuldig bewaakt.  

Uit de analyse blijkt dat op de volgende manier onder andere de kosten worden beheerst. Er wordt 

geïnvesteerd in een apparaat dat spataderen inspuit (VNUS), onder het kopje: “nieuw, nieuwer, nieuwst!”. 

Tevens wordt er geïnvesteerd in de wachtkamer tv (Doc.2, P.20). Ten slotte wordt er ook bezuinigd, daarom is 

het project “samenwerken aan een gezonde instelling” gestart. Het project houdt in dat aan alle 
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leidinggevende gevraagd is om samen met hun team kostenbesparende initiatieven te bedenken. De beste 

initiatieven worden beloond met een geldprijs. 

 

4.3 INTERVIEWS  

Het concept marktgerichte aanpak is voor de interviews ook tweeledig onderzocht: de patiënt- en 

vraaggerichte aanpak en de bedrijfsmatige aanpak. Binnen deze twee concepten zijn verschillende 

onderwerpen te scharen zoals duidelijk is gemaakt in de operationalisatie. Aan de hand van de 

operationalisatie zijn de gespreksonderwerpen geformuleerd. Om de dataweergave overzichtelijk te houden 

worden de data per gespreksonderwerp weergegeven. In dit hoofdstuk wordt er geen onderscheid gemaakt 

tussen de specialisaties kindergeneeskunde en orthopedie. Deze opsplitsing wordt niet gemaakt omdat er met 

alle respondenten over beide specialisaties is gesproken. Een splitsing zou betekenen dat het vertelde verhaald 

uit elkaar gehaald wordt; dit zou niet ten goede komen van de interviews. 

 

4.3.1 MANIER WAAROP MEN DINGT OM DE AANDACHT VAN DE PATIËNT  
De patiënt- en vraaggerichte aanpak staat hoog in het vaandel bij de gesproken medewerkers van het Rijnstate. 

De respondenten geven allemaal aan dat zij als ziekenhuis veel doen om er voor te zorgen dat de patiënt graag 

naar toe komt en ook blijft komen. Het is daarom belangrijk om vanuit de patiënt te werken aan het beleid het 

ziekenhuis: “Er is door het ziekenhuis veel tijd en energie gestoken in een heel  klantgerichtheidprogramma, 

welke dus vanuit die klant geredeneerd opgezet is; wat vindt hij/zij belangrijk en hoe presteert het ziekenhuis in 

dat licht. Dat uit zich ook in hele praktische zaken zoals telefoontraining; hoe kun je een efficiënt gesprek 

voeren, namelijk in een korte tijd een goede uitkomst van het gesprek. Zo zijn er scala aan activiteiten en 

aandachtsgebieden die op het gebied van klantgerichtheid en patiëntenfocus zijn opgezet”(Resp.1). 

Klantgerichtheid wordt als een belangrijk punt ervaren in het beleid dat gevoerd wordt, zo blijkt uit het 

volgende citaat: “Het is geen eenmalig project, maar een doorlopend programma: het houdt nooit op. Het is 

interessant om te bekijken wat de definitie is van kwaliteit; wat vinden wij met elkaar belangrijk?” (Resp.1). 

Tevens wordt aangegeven dat er geprobeerd wordt om de patiënt tegemoet te komen door bijvoorbeeld het 

serviceniveau te verhogen. Dat de kwaliteit van de behandeling goed moet zijn lijkt een vanzelfsprekendheid, 

daar lijkt tegenwoordig minder aandacht naar uit te gaan: “wij proberen het serviceniveau te verhogen. Wij 

proberen de patiënt te gemoed te komen in bepaalde wensen, zoals toegangsnelheid tot aan de poli, wachttijd 

voor operatie, gemak van de planning van operaties. Behalve dat de behandeling inhoudelijk goed moet zijn, 

dat lijkt me logisch. Maar dat lijkt nu minder belangrijk te worden, het gaat nu meer om de dingen er omheen” 

(Resp.4). 

 

De patiënten tegemoetkomen is een groot goed binnen de afdelingen Kindergeneeskunde en Orthopedie. Een 

kinderarts geeft aan dat 80% van het werk patiëntgericht werken is. Ongeveer één dag in de week wordt 

besteed aan niet-patiëntgebonden werk, dat is veel minder dan voorheen. Ook bij orthopedie zijn ze intensief 

bezig met het tegemoet komen van de patiënt. Zij hebben daar verschillende projecten voor ontworpen. Eén 

daarvan is het fasttrack project voor mensen die relatief gezond zijn en een kijkoperatie nodig hebben binnen 

een korte termijn. Tevens hebben zij het Project Samen Vooruit (PSV) ontworpen. Patiënten gaan in een kleine 

groep met andere patiënten samen het behandelproject door. Zij hebben een eigen kamer en krijgen veel 

aandacht van de arts. Dit project scoort hoog op tevredenheid: “Het project PSV scoort over het algemeen 

hoog. Want de patiënt krijgt meer aandacht, hebben een eigen fysiotherapeut, hebben een eigen kamer, er is 

heel veel informatie aanwezig. Behalve snelheid is het ook heel belangrijk dat de patiënt veel informatie 

krijgt”(Resp.4). De artsen van orthopedie, maar ook de artsen van kindergeneeskunde, zien bij de specialisatie 

orthopedie voornamelijk snelheid als belangrijkste factor om er voor te zorgen dat de patiënten komen. 
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Wanneer er een lange wachtlijst is, gaan de patiënten ergens anders kijken. De oorzaak hiervoor is in het 

volgende citaat te vinden: “In de orthopedie heb je te maken met voornamelijk ‘gezonde’ patiënten, het zijn 

geen levensbedreigende situaties over het algemeen. Je wordt dus niet acuut geconfronteerd met de patiënt, 

tenzij hij/zij van de traumadienst komt. Daarnaast kan alles op afspraak. Daarbij geldt, steeds meer in 

Nederland, omdat er concurrentie ontstaat, dat je korte wachttijden hanteert; snelle toegangstijden. Korte 

wachttijden in de wachtkamer en ook korte tijden dat ze moeten wachten op hun operatie. Dat is naar mijn idee 

het belangrijkst; snelheid. Lange wachttijden is killing voor je ‘winkel’”(Resp.6). Naast snelheid is de lage 

drempel ook van groot belang voor de patiënten. Patiënten moeten zich op hun gemak voelen om langs te 

komen. Om te weten wat de patiënten vinden van de zorg van de kindergeneeskunde en orthopedie worden er 

bij beide specialisaties zowel doorlopend als periodiek vragenlijsten uitgedeeld aan de patiënten waarbij zij hun 

mening kunnen geven over de geleverde zorg en de zorg daarop aangepast kan worden. 

 

4.3.2 AANDACHT VOOR RECLAME, PROMOTIE EN HET GEBRUIK VAN KWALITEITSKEURMERKEN 
Het is belangrijk om te reclame te maken voor de organisatie en goede prestaties te promoten. Dit is belangrijk 

omdat de patiënten moeten blijven kiezen voor het Rijnstate. Zij moeten blijven kiezen om verschillende 

redenen; er mag niet te veel omzet verloren gaan, het marktaandeel moet vergroot worden en de organisatie 

moet groeien. Hierover zeggen verschillende respondenten het volgende: “Als mensen gaan googlen op ‘zere 

knie’, dan wil ik dat je hier uitkomt en niet bij de buren”(Resp.1); “wij doen ook mee aan de geschreven stukjes 

in de huis-aan-huisblaadjes. Bij bepaalde dingen die wij willen ontwikkelen doen wij er aan mee; soms zijn het 

marketing gerichte dingen. Het doel van de maatschap is dat we ons marktaandeel vergroten. Dat klinkt 

allemaal heel commercieel… Maar zo probeer je meer mensen aan te trekken. Wij willen 10 procent groeien en 

dat is dan de insteek”(Resp.4); “wat wij gaan doen; we gaan een nieuwe internetsite introduceren. Dat doen wij 

in samenspraak met onze patiënten, we kijken ook naar landelijk onderzoek” (Resp.2). Bij orthopedie is er ook 

sprake van directe lijn promotie. De firma’s die protheses maken benaderen direct de patiënt met hun product, 

in hoop dat de patiënt naar de orthopedisch chirurg gaat met de vraag om een prothese van hen.  

 

Opmerkelijk is de volgende uitspraak: “Het klinkt lekker commercieel”(Resp.2); “Dat klinkt allemaal heel 

commercieel…”(Resp.4); “Het klinkt heel commercieel”(Resp.1); “Het klinkt zo wel heel commercieel”(Resp.6). 

De respondenten lijken niet commercieel te willen zijn, maar geven aan dat zij alleen zo klinken. Tijdens de 

gesprekken kwam ‘tussen de regels’ naar voren dat het commercieel klinken (of zijn), eigenlijk niet zo goed past 

bij de sector waarin zij werken. Wellicht vinden zij het daarom nodig om de commerciële praatjes in waarde te 

verminderen door de uitspraak te doen dat het commercieel klinkt. 

 

Wat betreft de kwaliteitkeurmerken wordt graag uitgedragen dat het Rijnstate een prijs heeft gewonnen voor 

het meest patiëntveilige ziekenhuis: “Het enige qua prijs, we hebben van het VMS een prijs gekregen dat het 

Rijnstate het meest patiëntveilige ziekenhuis van Nederland is. Dat draag ik graag uit”(Resp.2). Over de ranking 

van het Algemeen Dagblad en de Elsevier worden de opmerkingen gemaakt dat men wel goed moet kijken hoe 

deze metingen tot stand zijn gekomen. Daarbij wordt het ook dubieus gevonden dat je kwaliteit op deze 

manier meetbaar kan maken zoals gebeurd is voor deze onderzoeken. Respondenten zeggen het volgende over 

deze metingen: “Die kwaliteit, dat je die zo makkelijk kan meten, daar koop ik geen donder voor. Die metingen 

van de AD en de Elsevier dat zegt allemaal helemaal niks. Dat wordt allemaal op verkeerde gronden gemeten. 

Kwaliteit meten is heel moeilijk (…) dan kun je wel zeggen, ja maar dat moet je objectiveren en dat moet 

evidence based etc, maar zo werkt dat niet. Het gaat om jaren lange ervaring” (Resp.5); “We staan in de AD-

ranking en de Elsevier, ergens halverwege in de lijst. Je kunt van alles vinden over de manier waarop die lijsten 

tot stand komen en dat is wel nodig. Desondanks is het wel bepalend voor onze beeldvorming. Dat besef komt 

steeds meer”(Resp.2). Hieruit blijkt dat de manier waarop deze lijsten tot stand komen dubieus is, maar 

desondanks worden patiënten hier wel door beïnvloed. Het is daarom beter dat het Rijnstate toch het beste 

probeert om te gaan met deze ranking lijsten.  
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4.3.3 AFSTEMMING AANBOD OP DE VRAAG VAN DE PATIËNT  
Om de vraag van de patiënt te achterhalen worden verschillende acties ondernomen door Alysis. Binnen het 

Rijnstate zijn er patiënttevredenheidsonderzoeken, worden er spiegelbijeenkomsten en exitgesprekken 

gehouden met patiënten en is er een cliëntenraad; een wettelijke vertegenwoordiging van alle patiënten 

richting het bestuur van het ziekenhuis. De vraag is echter in hoeverre het aanbod van de zorg daadwerkelijk 

wordt afgestemd op de vraag van de patiënt? Een respondent zegt hierover dat ze niks merkt van een 

beleidsaanpassingen op de vraag van de patiënt: “Nu gebeurt er heel veel inside-out, er wordt weinig gevraagd 

wat de klant nou echt wilt. De discussies zijn veel meer gericht op de communicatie dan op de marketing. Echt 

marktgericht werken? Dat is er nog niet in ieder geval. Niemand heeft mij nog verteld dat aan de hand van de 

patiënttevredenheid onderzoeken het beleid wordt aangepast. Het kan wel zijn dat het lokaal wel gebeurt, er 

zijn wel een aantal zorgmanagers die heel betrokken en ondernemend zijn. Maar dat is lokaal, het is niet zo dat 

er aan de managementteamtafel daar dagelijks over gesproken wordt” (Resp.2).  

 

De gesproken artsen geven aan dat de vraag van de patiënt sterk afhankelijk is van het soort zorg dat zij nodig 

hebben. Bij een hoogcomplexe en levensbedreigende aandoening, zoekt men naar de beste zorg ongeacht de 

afstand. Bij acute en spoedeisende zorg is nabijheid van groot belang. Bij kindergeneeskunde is dit ongeveer 

hetzelfde; “Wanneer een kind ziek is dan willen de ouders het zo snel mogelijk laten verzorgen. Net als bij de 

eerste hulp” (Resp.3). Bij orthopedie is de vraag anders. Daar is de zorg vaak laagcomplex en electief; “de 

patiënten hebben tijd om een goede zorgverlener te zoeken en kiezen daarbij voornamelijk op nabijheid en kort 

wachttijd”(Resp.1). 

 

4.3.4 VERSCHIL TUSSEN SPECIALISATIES IN MARKTGERICHT WERKEN 
In hoeverre de marktgerichte aanpak zich kan manifesteren binnen een specialisatie is afhankelijk van het soort 

zorg waar het om gaat. Wanneer zorg geen spoed heeft, is er meer tijd om te kiezen. Is het soort zorg dat nodig 

is niet heel complex, dan zijn er meerdere mogelijkheden dan bij hoopcomplexe zorg: “Bij hoogcomplexe 

ingrepen is er veel minder sprake van marktwerking, men heeft daar meer aandacht voor de kwaliteit en 

ervaring van de dokter” (Resp.1). Bij laagcomplexe en electieve zorg is de marktwerking meer aanwezig, 

orthopedie is zorg die over het algemeen op deze manier ingericht wordt. Een orthopedisch chirurg zegt 

hierover: “Er is zeker marktwerking in ons specialisme omdat wij een electief specialisme zijn, het meeste werk 

wat wij doen heeft geen haast. Als je spoeddingen doet heb je eigenlijk geen keuze omdat de patiënt gewoon 

naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis moet. Maar bij onze afdeling heb je altijd tijd om na te denken over wat je 

wilt; dus kan de patiënt zich meer oriënteren. Hij kan in meerdere ziekenhuizen gaan kijken. Voor het ziekenhuis 

betekent dit dat men zich kan profileren in een bepaald vakgebied om te kijken of je daarin een belangrijke plek 

in kan nemen in de regio. Wij merken dat wel en wij hebben in de omgeving ook last van concurrenten. (Bijv. de 

St. Maartenskliniek)” (Resp.4).  

 

Bij zorg waar een acuut karakter aan verbonden is of een meer holistische blik hanteert is marktwerking 

moeilijk te realiseren. Dit is het geval bij kindergeneeskunde: “De kindergeneeskunde afdeling is een afdeling 

die relatief weinig kan met de markwerking. De tegenstelling tussen orthopedie en kindergeneeskunde is juist 

opgemerkt, zij staan inderdaad ver uit elkaar op dat gebied. Bij orthopedie kan men zorg beter afbakenen en 

daar afspraken over maken. Het invullen van een DBC is daar ook veel beter te doen. Bij kindergeneeskunde is 

het lastig om zorg af te bakenen, er komt altijd wel iets anders bij kijken. De vraag is dan hoe je dat invult in een 

DBC. In de contacten met de(ouders van) patiënten komt marktwerking ook niet aan de orde” (Resp.3). 

Kindergeneeskunde is een specialisatie waarbij, meer dan bij orthopedie, zorg een proces is en geen product 

wat te verkopen valt. Orthopedie werkt wat dat betreft veel meer met producten. 
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4.3.5 DE INHOUD VAN DE PATIËNTVOORLICHTING 
Patiëntenvoorlichting is steeds belangrijker geworden. De patiënt wil meer weten, niet alleen omdat de patiënt 

zelf zijn zorg kan kiezen maar ook omdat hij/zij meer betrokken wil worden bij de behandeling. Een 

orthopedisch chirurg verwoordde de ontwikkeling treffend: “De patiënt is veel beter ingelezen en daardoor ook 

een betere gesprekspartner. Dat geldt niet voor de mensen boven 75 jaar, die hebben soms wel internet, maar 

denken; als de dokter het zegt zal het wel zo zijn. Jongeren zijn veel mondiger, die verdiepen zich ook veel meer 

in de problematiek. Wij zijn ook gedwongen om vele meer informatie te bieden. De patiënt wilt graag op 

medisch niveau mee praten, dat kan natuurlijk niet want hij is een leek, maar wij  proberen wel de patiënt 

zoveel mogelijk te betrekken. De patiënten vinden ook veel informatie van buiten Rijnstate. Wij hebben het liefst 

dat zij de informatie vinden zoals wij hem aanbieden (…) Zo is de moderne patiënt en wij moeten wel proberen 

meer informatie te verstrekken. Dat vereist ook transparantie, ze willen het weten, ze willen dat het 

toegankelijk is” (Resp.4). Bij de specialisatie kindergeneeskunde hebben de artsen te maken met de 

informatievertrekking naar de ouders en de kinderen toe. Een voorbeeld van deze gesplitste 

patiëntvoorlichting is de website van het Rijnstate; hier is een specifieke webpagina ontwikkeld voor de 

kinderen. Buiten kijf blijft voor beide specialisatie staan dat het de taak is van de arts om objectieve informatie 

te geven. 

4.3.6 DE MATE WAARIN ER BEDRIJFSMATIGE TERMINOLOGIE WORDT GEBRUIKT 
De termen uit het bedrijfsleven worden vaker gehoord dan ooit tevoren. Zo wordt de patiënt structureel klant 

of consument genoemd. De medewerkers hebben het steeds vaker over kosten inzichtelijk maken, omzet 

draaien, het bedrijf en de concurrentie. Onderling wordt er veel gesproken over de toegenomen marktwerking. 

De respondenten merken in deze gesprekken dat er verschillend wordt gekeken naar de marktgerichte aanpak: 

“Er zijn fervente tegenstanders tegen de marktwerking, maar het is ook wel begrijpelijk dat kosten inzichtelijk 

gemaakt moeten worden en dat er op geld gelet wordt. In een groot bedrijf als deze is dat gewoon nodig. De 

termen als ‘kostenbeheersing, prijs-kwaliteit, etc., zijn meer te horen” (Resp.3)  De commercieel manager van 

het Rijnstate zegt het volgende over de eerste tijd van zijn baan:  “In de eerste paar jaren heb ik hier echt 

missionariswerk gedaan, mensen hadden nog nooit met marktwerking te maken gehad. De zorg was een 

stabiele omgeving, maar in de laatste vijf jaar is er meer veranderd dan in de afgelopen vijftig jaar”. 

 

4.3.7 DE MATE WAARIN ER BEDRIJFSMATIGE TECHNIEKEN WORDEN GEBRUIKT 
In de interviews zijn verschillende bedrijfmatige technieken genoemd die gebruikt worden, onder ander het 

zorgen voor continuïteit binnen de organisatie. Dit wordt met name geprobeerd voor de medewerkers, zodat 

zij ergens van op aan kunnen. Daarom is het nodig om te zorgen dat de patiënten blijven kiezen voor het 

Rijnstate. Reclame maken, een goede kwaliteit waarborgen en toegankelijk zijn, zijn voorbeelden van 

strategieën om de patiënt tevreden te stellen zodat hij/zij terug komt. Dit is nodig omdat andere zorginstelling 

die ook bieden: “Wij zijn wel de enige zorgaanbieder in Arnhem, maar het stikt hier van de private instellingen 

die prima zorg leveren, waar je ook voor de deur kan parkeren, waar ook de telefoon gelijk wordt opgenomen, 

waar ze prima koffie schenken en vriendelijk mensen werken. Elke zere knie die daar gerepareerd wordt, is 

omzet die wij missen. Dat willen we natuurlijk niet”(Resp.1).  

 

Behalve het creëren van continuïteit is het ook belangrijk om handelingen en processen inzichtelijk te maken. 

Dit uit zich in de praktijk in het invullen van de DBC’s. Deze diagnose behandelcombinaties brengen een grote 

administratieve last met zich mee voor de artsen en zijn bediscussieerbaar. Het ziekenhuis kan met de 

zorgverzekeraar onderhandelen over de invulling van het DBC. Een respondent vertelde over de DBC’s dat zij 

afhankelijk zijn van de efficiëntie waarmee het ziekenhuis werkt. Tevens vertelde hij dat het marktaandeel en 

de strategische keuzes hieromtrent belangrijk zijn voor een ziekenhuis: “Het is ook zo dat het honorarium van 

de specialist landelijk is vastgesteld, het DBC gedeelte van het ziekenhuis is bediscussieerbaar. Dus dat aspect 
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van de behandeling is in alle ziekenhuizen hetzelfde, alleen werkt het ene ziekenhuis iets efficiënter en heeft 

daardoor een lagere kostprijs dan een ander ziekenhuis die bijvoorbeeld een beetje winst wil maken, of een heel 

populair ziekenhuis. Marktaandeel is een heel belangrijk iets, dat is een deel van je omzet, niet van je winst, dat 

is aandeel in de markt. Dat is heel belangrijk. Er moet een balans in zijn. Als ziekenhuis moet je een aantal heel 

erg winstgevende behandelingen hebben, maar er zijn misschien ook ontwikkel-DBC’s die je als visie van je 

ziekenhuis wil gaan ontwikkelen omdat je denkt dat er toekomst in zit. Dan kan het zijn dat je investeert  om 

daar later weer beter van te worden, dat zijn strategische keuzes die het management maakt. Dan kan het zijn 

dat je kunstmatig je prijs verlaagt, om patiënten aan te trekken en wanneer je weer genoeg patiënten hebt, 

verhoog je de prijs weer. Dit zijn discussies met de verzekeraar”(Resp.4).  

 

De DBC is het meest gehoorde bedrijfmatige techniek. De respondenten vielen hier voornamelijk over omdat 

het hen meer werkt oplevert en de patiënt er niets aan heeft. Ook het geld wat er aan besteed is, had beter 

aan het bed van de patiënt besteed kunnen worden: “(…) ondanks het feit dat de DBC niet deugen. Het is 

namelijk ongelooflijk gecompliceerd geworden. Er zijn veel te veel  DBC’s en veel te veel codes. En dingen waar 

net geen code voor is, moet je weer zoeken… Hele lijsten met nummers en codes. Het heeft weet ik veel hoeveel 

geld gekost en het werkt helemaal niet. Want het blijkt financieel in de gezondheidszorg, dat het helemaal niet 

klopt. Dan heb je slecht je huiswerk gedaan. Ik geloof er wel in dat wanneer je opgenomen wordt je de dokter 

betaalt, het gebruik van de operatiekamer, het eten en de pleister betaalt. Gewoon optellen en dat is uw 

rekening… Want zo ga ik ook de Albert Heijn uit. Maar zo kan dat niet in een ziekenhuis, want dan zeggen ze; 

nee dat is te gecompliceerd. In Zwitserland en Oostenrijk kan het wel, daar tellen ze het gewoon bij elkaar op. 

Ja, hoe veel geld het kost dat is een tweede discussie”(Resp.6). 

 

4.3.8 KOSTENBEHEERSING; WAAROP BEZUINIGEN, WAARIN INVESTEREN? 
Binnen de organisatie is niet echt sprake van bezuiniging; er wordt bijvoorbeeld niet minder geïnvesteerd, 

maar er wordt wel beter gelet op de kosten die gemaakt worden. De vraag is steeds vaker of de gemaakte 

kosten wel zo hoog moeten zijn. Binnen de organisatie wordt er beter nagedacht over de opbrengsten van 

hoog complexe ingrepen. Wellicht is het beter voor de organisatie om dit uit te besteden aan ziekenhuizen die 

er gespecialiseerd in zijn: “Bijvoorbeeld de complexe rugchirurgie. Daar is een dokter een dag mee bezig, maar 

het levert niets op. Dan moet men zich afvragen of het financieel gezien nog wel verstandig is om te doen. Het is 

belangrijk dat er steeds meer met een bedrijfskundige bril naar de organisatie gekeken wordt. Voornamelijk 

moet er serieus gekeken worden naar de kosten; wat levert geld op en wat kost geld. Alle ziekenhuizen moeten 

keuzes maken, het bestaat niet meer dat je alles voor iedereen kan doen. Dat is niet meer te betalen” (Resp.1). 

Een voorbeeld van het letten op de kosten die gemaakt worden, is de campagne “samenwerken aan een 

gezonde instellen”. Dit is een bewustwordingscampagne: “Wat betreft kostenbesparing ben ik nu zelf bezig met 

een campagne “samenwerken aan een gezonde instelling”. Wij geven jaarlijks 60  miljoen aan materiële 

middelen uit en wij zijn er nu mee bezig om men bewust te laten worden hiervan. Als je je daar bewust van 

wordt, dan kun je bijdragen aan een gezondere instelling” (Resp. 2). Het beheersen van de kosten wordt door 

de meesten wel als een logische ontwikkeling gezien. Een ziekenhuis is immers ook een bedrijf waarbij het 

goed is om te letten op de uitgaven.  

 

4.3.9 DE TOENAME VAN DE MANAGERTOP 
Alle respondenten geven aan dat het aantal managers is gegroeid afgelopen jaren. Dit wordt niet als een groot 

probleem gezien, maar er zijn wel eens vraagtekens gezet bij het nut van al deze beroepen: “Of er managers 

zijn in het ziekenhuis die niet nodig zijn is een moeilijke vraag. Ik denk van wel. Er zijn een heleboel mensen die 

prima werken doen, en er zijn een heleboel mensen die prima werk doen, waar wij niet op zitten te wachten. En 

daar gaat het om. En zo komen er veel stopdassen en mantelpakken waarvan ik mij afvraag of die wel nodig 

zijn”(Resp. 6). Tevens wordt aangegeven dat de medisch specialisten en de managers elkaar niet in elke situatie 
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even goed begrijpen. De commercieel manager geeft aan dat zijn beroep in het begin nog heel nieuw was, 

maar al snel werd het nut er van ingezien door zijn collega’s. “De managertop is zeker gegroeid, vijf jaar 

geleden was er geen commercieel manager en  geen marketing manager in de zorg. Ook administratief zijn er 

veel meer kosten gemaakt en er zijn dus ook veel meer mensen daarop gezet. (…). Ik ben gewoon een gevolg 

van het systeem, een middel om een doel te bereiken. Er wordt 330 miljoen euro  omgezet. Kijk eens in het 

bedrijfsleven, er is geen tent van die omvang die geen commercieel directeur heeft. Het is ook helemaal niet 

raar meer in deze tijd. We moeten winst maken om te overleven en om te investeren. In nieuwe apparaten, 

nieuwe opleidingen, betere mensen; dat hebben we gewoon nodig. De een is heel goed in het leveren van zorg. 

De ander is heel goed in het besturen van een bedrijf. En samen ga je de toekomst in. Zo moet je het zien” 

(Resp.1). De commerciële managers maken afspraken over de invulling van de DBC’s met de verzekeraars, 

vervolgens zijn het de medisch specialisten die daar daadwerkelijk mee aan het werk gaan. De medisch 

specialisten moeten er vertrouwen in hebben dat de managers hun werk goed doen en weten waar zij het over 

hebben. Daar wordt het volgende over gezegd: “Tevens is de managertop gegroeid ten opzichte van vorige 

jaren. Op zich is dat helemaal geen probleem. De vraag is alleen in hoeverre zij elkaar begrijpen. De 

commerciële medewerkers maken afspraken over dingen waar wij artsen mee moeten werken. In hoeverre wij 

elkaars werkgebieden helemaal begrijpen is soms niet helemaal duidelijk” (Resp.3); “De manager die beslist 

over wat er ingekocht wordt moet het liefst even een keer meekijken om te zien waar hij het over heeft, maar ik 

ervaar geen groot onbegrip. Eigenlijk is het gek dat zij beslissen over een bepaald product, waar ze zelf niets 

mee doen” (Resp.4). 

4.3.10 GEVOLGEN VOOR DE PATIËNT  
De gevolgen van de marktgerichte aanpak in de zorg heeft verschillende gevolgen voor de patiënt. Eén van de 

positieve gevolgen voor de patiënt het kostenbewustzijn van de organisatie. Dit bewustzijn en de manier 

waarop er naar de kwaliteit van zorg wordt gekeken zijn positieve ontwikkelingen voor de patiënt. “Voor de 

patiënt heeft het indirect voor een aantal positieve effecten geleid, om te beginnen; kostenbewustzijn bij de 

hele organisatie. De budgetfinanciering is er af en nu met de output financiering hebben we heel goed moeten 

kijken naar de kosten van de bedbezetting, van het gebouw, de apparatuur, het personeel, etc. Maar ook de 

kwaliteit is bekeken, niet alleen op prijs, want als je zorg gaan inkopen dan wil je wel weten wat je precies 

koopt. De zorg werd een heel stuk transparanter en er kwamen ineens criteria waarop er bij ons zorg werd 

gekocht. Zoals percentage wondinfecties, doorligwonden, etc. Ineens werd er gepraat over de technieken. Daar 

heeft de patiënt wel baat bij, dat er veel meer wordt gepraat over de prijs en kwaliteit van de zorg door de 

DBC’s. Er worden landelijk afspraken gemaakt, waar iedereen zich aan moet houden. Dat is positief  voor de 

patiënt” (Resp.1).  

Een ander gevolg voor de patiënt is dat er ander gedrag van hen wordt verwacht. Zo benaderen 

zorgverzekeringen hen ineens met adviezen over waar zij het beste zorg kunnen krijgen, maar ook fabrikanten 

van prothesen benaderen direct de patiënt met hun product. Er wordt van de patiënt verwacht dat zij hier mee 

om kunnen gaan en rationele, weloverwogen keuzes kunnen maken. Twee respondenten zeggen hier het 

volgende over: “De tweede ontwikkeling die ik merk en waar ik mij zorgen over maak. Is dat een bevriende 

huisarts van mij in de regio, die gewend is patiënten met een probleem x naar mij te verwijzen, hij stuurt dan 

een verwijsbriefje naar mij, en tot zijn verbazing hoort hij van die ouders dat de zorgverzekeraar heeft gezegd 

“ja, maar voor dat probleem moet u naar een ander ziekenhuis” (Resp. 5); "De fabrikanten van de materialen 

doen tegenwoordig aan “direct to patiënt marketing”. Op die manier proberen zij de dokters over te slaan en 

willen zij juist dat de patiënt direct naar mij toe komt en zegt ik wil ook zo’n knieprothese, net als de koningin 

zo’n zelfde. Zo proberen zij de dokter over te slaan en zich direct op de patiënt te richten om die te laten 

bewegen om naar de dokter te gaan. Dat was vroeger helemaal niet geval” (Resp.4). Wat betreft deze keuzes 

waar de patiënten ineens voor staan; veel respondenten geven aan dat zij niet denken dat patiënten graag 

willen shoppen voor hun zorg.“ Het gros van de patiënten shopt niet voor zijn zorg. De meeste komen en blijven 
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hier. Er gaan er een paar voor een second opinion. Ze moeten wel heel ontevreden zijn, willen ze de volgende 

keer niet terug komen. Ik denk dat het wel mee valt dat geshop” (Resp.6). 

4.3.11 OVERIG 
In de interviews zijn ook onderwerpen aan bod gekomen die geen direct verband houden met de 

probleemstelling maar het wel waard zijn om op te merken en aandacht aan te besteden. In bijlage VI zijn de 

belangrijkste onderwerpen te lezen. 

 

4.4 CONCLUSIE  

Uit de observaties is gebleken dat er veel wordt gedaan aan het bezighouden en tevredenstellen van de patiënt 

gedurende de tijd dat zij moeten wachten. De medewerkers proberen de wachttijden zo kort mogelijk te 

houden bij het in- en uitchecken. Bij drukte wil dit nog wel eens mislukken. Tevens zijn er genoeg 

informatievoorzieningen, ook al zijn er af en toe nog onduidelijkheden aan de kant van de patiënt. In de 

wachtkamer van de kinderpolikliniek zijn er veel mensen, maar de medewerkers blijven vriendelijk lachen. Bij 

orthopedie is de sfeer anders, er zijn minder aanwezigen, maar – wanneer het niet te druk is – worden de 

patiënten gegroet en snel geholpen. Wanneer het wel druk is, vervallen als eerste de beleefdheidhandelingen 

van het personeel. De patiënten worden bijvoorbeeld niet meer gegroet maar aangesproken met “zeg het 

maar” of “een moment alstublieft”. Voor beide wachtkamers geldt dat de patiënt genoeg te doen heeft tijdens 

het wachten en ook de reclames voor Alysis te zien krijgt. 

Aan de hand van de documentanalyse kan de conclusie worden getrokken dat in de documenten met name 

aandacht is voor de bedrijfsmatige aanpak en de patiënt- en vraaggerichte aanpak door middel van de 

manieren waarop Alysis de aandacht van de patiënt kan krijgen en voor manieren waarop zij de patiënt 

tevreden kunnen stellen. Er is een groot bewustzijn dat het belangrijk is voor de organisatie dat de patiënten in 

hun behoeften moeten worden voorzien. De patiënt moet graag naar het Rijnstate willen komen. Om dit te 

realiseren hebben zij verschillende projecten en plannen gemaakt en aanpassingen verricht. Tevens is er veel 

aandacht voor hoe Alysis en het Rijnstate mee kunnen komen in de veranderende omgeving waarin de 

gezondheidszorg zich bevindt. Binnen de organisatie wordt hier op verschillende manier op ingespeeld; de 

kwaliteit wordt meetbaar gemaakt, er komt een beleidsplan in het teken van het vergroten van het 

marktaandeel, samenwerking met andere spelers in het veld wordt verbeterd, de risico’s worden in kaart 

gebracht en zelf in de goede voornemens van het bestuurslid komt naar voren dat zij een grote groep 

patiënten aan zich willen binden. Wat het Rijnstate voor hun patiënten en medewerkers doet komt met name 

naar voren in het magazine “Beter!”. De interne bestuurlijke handelingen, waarvan de resultaten uiteindelijk 

ook bij de medewerkers en patiënten terecht komen, zijn vooral te vinden in het jaarplan. Dat de marktgerichte 

aanpak zijn intrede heeft gedaan bij Alysis mag hieruit geconcludeerd worden. 

 

Ten slotte kan er aan de hand van de interviews geconcludeerd worden dat er een verschil tussen de 

afdelingen kindergeneeskunde en orthopedie op te merken is. Dit komt met name door het feit dat de 

patiënten van orthopedie regelmatig relatief gezond zijn en daardoor meer tijd hebben om te zoeken  naar de 

beste zorgverlener. Daarbij is orthopedie beter te beschrijven in de DBC’s omdat er bij kindergeneeskunde naar 

meer dan alleen naar de medische kwaal van de patiënt wordt gekeken. Kindergeneeskunde hanteert een 

meer holistische blik op de patiënt, dit is nog lastiger te vangen in producttypering die het invullen van de 

DBC’s vereist. Beide specialismen zijn zich sterk bewust van de noodzaak van vraag- en patiëntgericht werken. 

De respondenten zien de marktgerichte aanpak aan de ene kant als een positieve ontwikkeling voor bepaalde 

segmenten in de zorg, maar zien het als een negatieve en soms zelfs gevaarlijke ontwikkeling voor andere 

segmenten. Eén ding staat buiten kijf, dat is de behoeften van de respondenten om zelf in een privésetting te 
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willen werken. Het feit dat het Rijnstate een opleidingsziekenhuis is, is voor de artsen van grote waarde. 

Commercieel denken en opleiden gaat niet samen. Tevens wordt er over het algemeen gedacht dat het leveren 

van kwaliteit en service het belangrijkste is in de gezondheidszorg. 
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5 WELKE FACTOREN VAN ZIJN BELANG VOOR DE TEVREDENHEID VAN DE 

PATIËNTEN VAN DE ALYSIS ZORGGROEP? 
In dit hoofdstuk wordt de data weergegeven die verzameld is voor de vraag: Welke factoren van zijn belang 

voor de tevredenheid van de patiënten van de Alysis Zorggroep? Eerst worden de resultaten van de observaties 

weergegeven, vervolgens van de documentanalyse en ten slotte worden de resultaten van de vragenlijsten 

weergeven. De weergave van de data resulteert uiteindelijk in  een beantwoording van de tweede deelvraag.   

 

5.1 OBSERVATIES 

Deze paragraaf staat in het teken van de observaties die zijn gedaan om informatie op te doen over de 

tevredenheid van de patiënten van de specialisaties kindergeneeskunde en orthopedie. Met betrekking tot het 

concept tevredenheid zijn er drie onderbouwende deelconcepten; kwaliteit, toegankelijkheid en keuzevrijheid. 

Aan de hand van deze deelconcepten wordt de data weergegeven. De data wordt voor kindergeneeskunde en 

orthopedie gescheiden weergegeven. 

5.1.1 KWALITEIT  
Het concept kwaliteit is geoperationaliseerd door middel van de begrippen effectiviteit, vraaggerichtheid en 

innovatie.  Deze drie begrippen zijn op hun beurt ook weer geoperationaliseerd tot meer gedetailleerde 

omschrijvingen (zie § 3.6). De data wordt aan de hand van de drie begrippen weergegeven. 

5.1.1.2 KINDERGENEESKUNDE 

Bij de polikliniek van kindergeneeskunde is het druk. Tijdens de twee observaties van twee uur komen er in 

totaal  tweeëndertig patiënten. Deze patiënten komen met broertjes en zusjes, opa’s en oma’s naar de poli. 

Daarbij is het een kinderpoli, welke automatisch in het teken staat van spelen, lachen, roepen, rennen, vallen 

en huilen. Dit maakt de sfeer licht chaotisch. De zorg op de polikliniek is niet altijd even effectief; er raakt een 

dossier kwijt en een arts weet even niet meer waar zijn patiënt is gebleven. Tevens willen ouders graag dat 

meerdere kinderen op één dag gezien kunnen worden voor controle, of dat twee afspraken voor hetzelfde kind 

op één dag gepland worden. Dit is niet mogelijk (observatie 1, 22 april 2009; observatie 2, 23 april 2009). Ten 

slotte is er verwarring bij de patiënt wanneer blijkt dat zoon door een arts in opleiding wordt bekeken en bij 

andere ouders over de diagnose die gesteld is door de arts (observatie 1, 22 april 2009). 

De medewerkers van de kindergeneeskundepolikliniek proberen aan de vraag van de patiënten te voldoen 

door middel van vermaak tijdens het wachten in de wachtkamer. Speelgoed, tijdschriften en informatiefolders 

zijn er in overvloed. Zowel ouders als kinderen maken hier veelvuldig gebruik van. Niet aan alle vraag kan 

worden voldaan. Een moeder heeft een afspraak gemaakt met de voorwaarde dat zij op tijd klaar is om thuis te 

zijn voor haar andere kinderen. Dit lukt niet; zij is aan de beurt op het moment dat ze thuis had moeten zijn. Al 

wachtend belt ze naar familie/buren/vrienden met de vraag of iemand haar zoontje die uit school komt, kan 

opvangen. De patiënten spreken onvrede over de planning en organisatie een aantal keer uit. Het personeel 

neemt de klachten serieus en geeft zoveel mogelijk duidelijkheid over het ontstaan van de situatie. De 

medewerkers blijven lachen. Ten slotte zouden de innovaties van de kinderpoli nu besproken worden, echter is 

hier vanuit de observaties niets over te zeggen.  

5.1.1.1 ORTHOPEDIE 

Tijdens de observaties in de wachtkamer van de polikliniek van orthopedie zijn de volgende relevantie situaties 

naar voren gekomen. De effectiviteit van de zorg is in de observaties te merken doordat er geen 
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onduidelijkheden ontstonden bij de patiënten. De baliemedewerksters legden aan de patiënten uit waar zij 

plaats konden nemen, hoe lang zij ongeveer moesten wachten en dat de arts hen kwam ophalen. Binnen deze 

observaties zijn er bij de patiënten geen onduidelijkheden geweest. De effectiviteit van de zorg kwam in de 

observaties eenmaal onder druk te staan toen een patiënt klaagde over de complicaties van de ingreep die bij 

haar gedaan was. De patiënt deed haar verhaal bij één van de baliemedewerksters (observaties 3; 28 april 

2009).  

De medewerkers van de polikliniek orthopedie doen verschillende dingen om het de patiënt naar zijn/haar zin 

te maken. Deze handelingen zijn te scharen onder het begrip vraaggericht werken. De patiënten worden snel 

ontvangen; van de vijfentwintig patiënten werden er negentien binnen vijf minuten ontvangen bij de 

aankomstbalie (observatie 3; 28 april 2009, observatie 4; 29 april 2009). Tijdens het wachten in de wachtkamer 

kunnen de patiënten folders en tijdschriften lezen over het menselijke bewegingsapparaat. Een gepast 

onderwerp, gezien het feit dat de patiënten in de wachtkamer van orthopedie zitten. Op een tv-scherm die in 

de wachtkamer hangt worden reclameboodschappen van Alysis en het Rijnstate afgewisseld met het 

weerbericht en raadseltjes. Uit de reclameboodschappen wordt  duidelijk dat het Rijnstate het meest 

patiëntvriendelijke ziekenhuis is van Nederland volgens het VMS (veiligheidsmanagementsysteem), dat 

patiënten nu ook online afspraken kunnen maken bij de polikliniek en dat orthopedie als eerste specialisatie 

voorlichtingsfilmpjes op het internet heeft staan (observatie 3; 28 april 2009, observatie 4; 29 april 2009). De 

patiënten hebben vrijwel allemaal gebruik gemaakt van deze middelen; of zij zaten een boekje te lezen of tv te 

kijken. De patiënten hebben onderling niets uitgesproken wat duidde op ontevredenheid tijdens het wachten. 

Van de vijfentwintig patiënten hebben er tien langer dan een kwartier moeten wachten voordat zij door de arts 

werden opgehaald. Echter hebben de patiënten er niet verveeld uitgezien of zich verveeld gedragen.  

Ten slotte is er op het gebied van innovatie de observatie gedaan dat er een vitrinekast is ingericht met alle 

hulpstukken die gebruikt worden in de orthopedische chirurgie. Denk hierbij aan pinnen die botten geplaatst 

worden bij botbreuken, kunststof schanieren die gewrichten kunnen vervangen in verschillende maten (enkel 

het schanier of met een stuk kunstbot). Voor deze hulpstukken staan bordjes met informatie over de 

desbetreffende prothese. Op de kaartjes staat geschreven waar het voor dient, van wat voor een soort 

materiaal het is gemaakt en wanneer het uitgevonden is. Door middel van deze vitrinekast wordt er 

aangetoond dat zij up-to-date zijn in deze technologie (observatie 3; 28 april 2009, observatie 4; 29 april 2009).  

 

5.1.2 TOEGANKELIJKHEID 
Het concept toegankelijkheid is geoperationaliseerd in financiële- en geografische toegankelijkheid en de 

wachttijden. Met de wachttijden wordt de tijd bedoelt die patiënten moeten wachten voordat zij terecht 

kunnen bij de Rijnstate.  

5.1.2.1 KINDERGENEESKUNDE 

Door middel van observeren is er vrijwel niets op te merken van de situatie rondom de financiële- en 

geografische toegankelijkheid. De financiële toegankelijkheid wordt niet snel besproken in een openbare 

situatie zoals een wachtkamer en ook over de geografische toegankelijkheid heeft niemand zich uitgelaten. 

Wat betreft de wachttijden is er één situatie geweest waarin deze naar voren kwam. Tijdens de eerste 

observatie kwam een moeder haar dochter opgeven bij de poep- en plaskliniek (een kliniek voor kinderen die 

moeilijkheden ondervinden met het zindelijk worden). De moeder kreeg te horen dat zij vier maanden moest 

wachten voordat zij met haar dochter  terecht kon (observatie 1, 22 april 2009). Wat betreft de 

toegankelijkheid is dit de enige informatie die naar voren is gekomen tijdens de observaties. 
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5.1.2.2 ORTHOPEDIE 

Voor de polikliniek orthopedie geldt net als voor de kinderpolikliniek dat financiële- en geografische 

toegankelijkheid moeilijk te observeren zijn. Tevens is er van wachtlijsten niet veel te merken in een 

wachtkamer. Twee situaties hebben zich voorgedaan die noemenswaardig zijn in dit verband. Met betrekking 

tot de financiële toegankelijkheid werd er tijdens de tweede observatie een gebeld naar de poli door een 

patiënt die zijn afspraak wilde afzeggen omdat hij er “niet uitkwam” met de verzekeringsmaatschappij. 

Gesuggereerd kan worden dat meneer zijn behandeling niet vergoed kreeg. De tweede situatie deed zich voor 

toen de medewerkers onderling praatten met elkaar over de nieuwe polikliniek (de polikliniek is in mei 

verhuisd naar een andere verdieping, daar hebben zij een grote, moderne ruimte gekregen). De medewerkers 

spraken met elkaar over de grote verbetering die de nieuwe polikliniek zou zijn. De patiënten zouden 

gemakkelijker hun weg kunnen vinden naar de polikliniek en er zou meer ruimte voor ze zijn bij de 

aankomstbalie en in de wachtkamer.  

 

5.1.3 KEUZEVRIJHEID 
Keuzevrijheid is verder geoperationaliseerd in het vermogen om bewuste keuzes te maken over zorg. Bij het 

bewust keuzes maken over zorg is het van belang dat men zoekt naar informatie over zorg en dat mens de 

mogelijkheid heeft om daadwerkelijk te wisselen van zorgverlener wanneer de keuze op een andere 

zorginstelling is gevallen dan de doorverwezen instelling.  

5.1.3.1 KINDERGENEESKUNDE 

Met betrekking tot keuzevrijheid zijn geen observaties gedaan in de wachtkamer van de 

kindergeneeskundepolikliniek. 

5.1.3.2 ORTHOPEDIE 

Bij orthopedie is er één relevante observatie gedaan met betrekking tot de keuzevrijheid die de patiënt ervaart. 

Tijdens de eerste observatie praatten twee patiënten over de mogelijkheid om zelf de fysiotherapeut uit te 

zoeken. Beide patiënten wisten niet zeker of dat mogelijk was bij hun verzekeraar. Het feit, dat zij zich 

afvroegen of zij zelf een fysiotherapeut mochten uitzoeken, duidt erop dat zij in staat zijn om dit te doen. Wat 

betreft de keuzevrijheid betekent dit dat de twee patiënten graag de hulpverlener zelf zou uitzoeken en hiertoe 

ook in staat zou zijn. 

 

5.2 DOCUMENTANALYSE 

Voor deze deelvraag zijn de documenten vier tot en met veertien gebruikt; twee verslagen van 

spiegelbijeenkomsten van orthopedie (document vijf en zes), vier rapporten van het 

patiënttevredenheidsonderzoek (PTO) van de afdeling kindergeneeskunde van 2008 (document zeven t/m tien 

en vier rapporten van het PTO van de afdeling orthopedie van 2008 (document elf t/m veertien). Op dezelfde 

manier als in de vorige paragraaf worden de concepten kwaliteit, toegankelijkheid en keuzevrijheid besproken. 

 

5.2.1 KWALITEIT  
In deze paragraaf komen de concepten effectiviteit, vraaggerichtheid en innovatie aan bod. De weergave van 

de data gebeurt aan de hand van deze concepten en apart voor kindergeneeskunde en orthopedie. 
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5.2.1.1 KINDERGENEESKUNDE 

Ter beantwoording van de vraag welke factoren patiënten van Alysis belangrijk vinden in de zorg die zij krijgen, 

zijn de PTO’s geanalyseerd op de volgende punten; de top-10 van meest gewaardeerde punten van de afdeling 

en de kritische opmerkingen die de patiënten er zelf bij konden schrijven. Wat betreft de effectiviteit van de 

zorg staan ‘bereikbaarheid van de verpleegkundige’, ‘manier waarop artsen en verpleegkundigen zijn 

omgegaan met pijn’ en ‘de bereikbaarheid van de pedagogisch medewerker’ in de top-10.  Over de effectiviteit 

van zorg zijn ook klachten geuit; men vindt het niet handig als zij de hele dag nuchter moeten zijn, terwijl de 

ingreep veel uur langer op zich laat wachten (Doc. 7 t/m 10). Tevens wordt veelvuldig de gebrekkige 

informatievoorziening en onderlinge uitwisseling genoemd. Hierdoor gaan veel dingen niet in één keer goed, of 

niet naar tevredenheid (Doc. 7 t/m 10).Ten slotte wordt er in de PTO aangegeven dat de coassistenten geregeld 

verkeerde diagnoses stellen, maar dat de arts dit weer rechttrekt. Ouders vragen zich af waarom het niet in één 

keer goed kan (Doc. 7, 8 en 10). 

De medewerkers doen hun best om vraaggericht te werken, maar dit lukt niet altijd. Ouders geven aan in het 

PTO: “de verpleegkundigen willen wel, maar ze kunnen niet; te druk, te weinig tijd” (Doc. 7). De ‘mate waarin u 

serieus werd genomen door de verpleegkundige’ stond in het eerste kwartaal nog in de top-10 van sterke 

punten van de afdeling, maar is daar in de overige drie kwartalen niet terug te vinden (Doc. 7). De ouders 

geven aan dat er te veel van hen verwacht wordt dat zij meewerken; bedje en luier verschonen, voeden en 

troosten (Doc. 7 t/m 10). Opvallend is dat de bejegening van de 

arts/verpleegkundige/voedingsassistente/afdelingssecretaresse/pedagogisch medewerker het hele jaar door 

op de hoogste plaatsen in de top-10 van de sterke punten staat van de afdeling terwijl er tevens het meeste 

kritiek wordt geleverd op deze punten. De ouders geven aan dat zij nooit een arts zien aan het bed van hun 

kind terwijl zij dat wel zouden willen, dat de verpleegkundigen niet altijd aardig zijn tegen de kinderen en op de 

gang hoorbaar patiënten bespreken en uitlachen (Doc. 7 t/m 10). Ten slotte kan wat betreft het vraaggericht 

werken worden opgemerkt dat het eten en drinken niet helemaal naar vraag van de patiënt wordt geregeld. 

Ouders zouden hier liever zelf meer inspraak in willen hebben en zouden ook liever zien dat er meer aandacht 

wordt besteed aan het individuele kind; “Mijn kind lust geen bonen, en kreeg ze vier keer in de week” (Doc. 7).  

Uit deze documentanalyse is niet op te merken in hoeverre de afdeling kindergeneeskunde innovatief is in zijn 

werk en wat de patiënt hiervan vindt.  

5.2.1.2 ORTHOPEDIE  

De kwaliteit van zorg is in dit onderzoek geoperationaliseerd als zijnde effectief, vraaggericht en innovatief. 

Onder effectiviteit van zorg worden de volgende situaties verstaan; de mate waarin de patiënt zich begrepen 

voelt, het aantaal verkeerde intakes en het aantal geslaagde behandelingen. Net als bij kindergeneeskunde zijn 

de top-10 van meest gewaardeerde punten en de kritische opmerkingen geanalyseerd. Uit deze analyse van de 

PTO’s van de afdeling orthopedie is gebleken dat men het hele jaar door “de mate waarin zij serieus genomen 

worden” een plaats in de top-10 waard vinden. In de eerste driekwart jaar staan zowel de punten “de mate 

waarin u serieus werd genomen door de arts(assistent)” als “de mate waarin u serieus werd genomen door de 

verpleegkundige” in de top-10. In het laatste kwartaal staat alleen het punt van de verpleegkundige er nog in. 

Het feit dat de arts uit de top-10 is verdwenen kan in relatie staan met de veelvuldig geuite kritische 

opmerkingen over het niet verschijnen van de arts aan het bed van de patiënt na de operatie (Doc. 11 t/m 14). 

Met betrekking tot het slagen van de behandeling staan er bij de positieve opmerkingen veel lovende 

opmerkingen over de goede zorg en het snelle resultaat. Logischerwijs zijn er ook mensen die deze positieve 

ervaring met het resultaat van hun behandeling niet hebben. Patiënten uiten zich dan vooral negatief over het 

feit dat zij te snel naar huis moesten (D0oc. 11; Doc. 14).  

In de top-10 van meeste gewaardeerde punten van de afdelingen zijn de meeste punten te scharen onder 

vraaggericht werken. Voorbeelden hiervan zijn de omgang van de verpleegkundigen en arts met pijn, de 
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bejegening van de arts/verpleegkundige/afdelingsecretaresse/voedingsassistent, de duidelijkheid van de 

gegeven informatie en de bereikbaarheid van de verpleegkundige. De meeste patiënten beoordelen deze 

punten als beste van de afdeling. Gericht op de vraaggerichtheid worden er ook een aantal klachten geuit. De 

meest genoteerde klacht is de lange tijd waarop een verpleegkundige op zich laat wachten nadat er op de 

hulpbel gedrukt is (Doc. 11 t/m 14). De tweede klacht die veelvuldig in alle documenten voorkomt is de herrie 

op gang ’s nachts. Hierdoor wordt de nachtrust verstoord van de patiënten. Uit de rapporten van de 

spiegelbijeenkomsten blijkt dat de patiënten het vervelend vinden dat zij vier weken moesten wachten op hun 

afspraak (Doc. 5; Doc. 6). De grootste ontevredenheid met betrekking tot vraaggericht werken ligt bij de 

wachttijden en bij de hygiëne van de facilitaire ruimten (met name de toiletten). In zowel de PTO’s als 

spiegelbijeenkomsten komt veelvuldig naar voren dat de toiletten niet schoon zijn.  

Om het concept kwaliteit volledig van data te voorzien, zou ook de innovativiteit van de afdeling orthopedie 

besproken moeten worden. Helaas is uit de PTO’s niets relevants naar voren gekomen. Uit de rapporten van 

spiegelbijeenkomsten blijkt dat het Rijnstate op kleine aanpassingen meer innovatief zou kunnen zijn. De 

patiënten vragen naar rekjes om zeep en shampoo kwijt te kunnen onder de douche, antislip matjes, leuningen 

in de douche en een verhoogd toilet. Kleine aanpassingen die en groot verschil kunnen maken in de beleving 

van de patiënt.  

 

5.2.2 TOEGANKELIJKHEID  

5.2.2.1 KINDERGENEESKUNDE 

Met betrekking tot de financiële- en geografische toegankelijkheid en wachttijden is er geen informatie 

beschikbaar gebaseerd op de PTO’s van de kinderafdeling van 2008. 

5.2.2.2 ORTHOPEDIE 

Met betrekking tot de financiële- en geografische toegankelijkheid is er geen informatie beschikbaar gebaseerd 

op de PTO’s van orthopedie van 2008. Wat betreft de wachttijden wordt er in de spiegelbijeenkomsten wel 

gesproken over de telefonische onbereikbaarheid en de lange wachtlijst voordat men terecht kan voor een 

behandeling (Doc. 5; Doc. 6). Aan het einde van de spiegelbijeenkomst worden de positieve punten en de 

verbeterpunten geformuleerd. Hierin zijn de wachttijden niet terug te vinden. 

 

5.2.3 KEUZEVRIJHEID   

5.2.3.1 KINDERGENEESKUNDE 

Met betrekking tot het in staat zijn om keuze te maken over zorg en het zelfstandig zoeken naar informatie 

over de behandeling en behandelaar is geen informatie beschikbaar gebaseerd op de PTO’s van de 

kinderafdeling van 2008. 

5.2.3.2 ORTHOPEDIE 

In de documenten die geanalyseerd zijn voor orthopedie is tevens geen informatie beschikbaar over het in 

staat zijn om eigen keuzes te maken over zorg en het zelfstandig zoeken naar informatie over de behandeling 

en behandelaar. De documenten zijn er ook niet op ingericht om dit te achterhalen. 
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5.3 VRAGENLIJSTEN 

De vragenlijsten die ontwikkeld zijn voor dit onderzoek zijn geïntegreerd met het lopende PTO van Alysis. In 

totaal zijn er 36  van de 300 (12%) vragenlijsten retour gekomen. Per kwartaal krijgt het Kwaliteitsbureau van 

Alysis tussen de 30 en 60 vragenlijsten terug. Van de respondenten is de meerheid vrouwelijk, met name bij 

orthopedie zijn er meer vrouwen die de vragenlijsten in vullen dan mannen. Deze vragenlijsten zijn slecht 

tweeënhalve week meegegeven aan de patiënten, daarom ligt het respons lager in dit onderzoek. De 

verhouding man/vrouw is representatief in vergelijking met de PTO’s. Over het algemeen geven respondenten 

hoge cijfers in tevredenheidonderzoeken. Het Kwaliteitsbureau hanteert een norm waarbij zij vinden dat zij 

goed bezig zijn, als zij een acht of hoger scoren. 

In de vragenlijsten komen de onder andere de onderwerpen kwaliteit, toegankelijkheid en keuzevrijheid aan 

bod. Deze onderwerpen komen aan bod in vorm “hoe ervaart u dit nu” en “hoe zou u willen dat het zou zijn”. 

Op die manier geven de patiënten aan wat zij goed of minder goed vinden van het Rijnstate én wat zij in het 

algemeen belangrijk vinden. Verschillen hiertussen kunnen voor het Rijnstate van grote waarde zijn voor hun 

beleidsvoering.; misschien richten zij zich niet helemaal op de goede punten wat betreft patiëntgerichtheid. In 

deze paragraaf worden de resultaten van de vragenlijsten weergeven aan de hand van de operationalisatie en 

gescheiden voor kindergeneeskunde en orthopedie. In de onderstaande schema’s zijn de gemiddelden en de 

standaarddeviaties (std.) weergegeven (de standaarddeviatie is de gemiddelde spreiding van het gemiddelde). 

Niet voor alle variabelen was het mogelijk om data te verzamelen, dit is het gevolg van de integratie die plaats 

moest vinden met het PTO en doordat sommige vragen niet gepast waren in de verschillende contexten van de 

vragen (de huidige situatie en de gewenste situatie). Voordat er wordt overgegaan naar de dataweergave 

worden de algemene kenmerken van de respondenten weergegeven in het onderstaande schema. 

 

Variabele Kenmerk Aantal Bereik leeftijd in jaren Gemiddelde leeftijd in 

jaren 

Geslacht     

 Man 8   

 Vrouw 28 

 

  

Opleiding Basisonderwijs/ 

lagere school 

2   

 LBO/MBO 24   

 HBO/WO 10 

 

  

Leeftijd Kindergenees-

kunde 

16 17 – 79 32 

 Orthopedie 20 14 - 91 59 

FIGUUR 8 KENMERKEN RESPONDENTEN VRAGENLIJST 

5.3.1 KWALITEIT 
In de vragenlijsten is er op verschillende manieren kwaliteit gemeten. De respondenten hebben rapportcijfers 

gegeven aan de situatie zoals zij die in het Rijnstate hebben ervaren en mochten aangeven welke punten zij het 

belangrijkst vinden in de gezondheidszorg. Dit hebben zij gedaan aan de hand van stellingen een schaal van 1 

t/m 5 (helemaal oneens tot helemaal eens). Tevens heeft de vragenlijst aandacht besteed aan punten waarop 

zij hebben gekozen voor het Rijnstate. Ten slotte zijn er een aantal stellingen voorgelegd waaruit blijkt hoe de 
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respondenten staan tegenover bepaalde gevolgen van de markgerichte aanpak. De kwaliteit van zorg is in alle 

soorten vragen terug gekomen. De belangrijkste punten worden hierdoor schematisch en verhalend 

gepresenteerd. Te beginnen met het specialisme (polikliniek en afdeling) kindergeneeskunde.  

5.3.1.1 KINDERGENEESKUNDE 

De gemeten kwaliteit is weergegeven per variabele: 

 

 

Variabele effectiviteit 

Vraag 4; rapportcijfer 

voor situatie Rijnstate (1 

t/m 10)  

Gem. -  Std.   

Vraag 7; welke punten in het 

algemeen belangrijk  (5 punt 

Likertschaal) 

Gem. - Std. 

De mate waarin de patiënt begrepen werd dor de 

arts/verpleegkundige 

7,80 (0.834)  4,95 (0.224) 

De mate waarin de patiënt zich serieus genomen 

voelde door arts/verpleegkundige 

7,80 (0.894) 4,85 (0.489) 

De duidelijkheid van de door de arts(en) gegeven 

informatie over uw ziekte/onderzoek/behandeling 

7,32 (0.820) 4,65 (0.587) 

De afstemming van informatie die de patiënt van 

meerdere personen heeft gekregen 

6,94 (1.345) 4,75 (0.444) 

Als de patiënt in het Rijnstate wordt behandeld, heeft 

hij/zij er vertrouwen in dat de behandeling slaagt 

- 4,10 (0.641) 

FIGUUR 9 VARIABELE EFFECTIVITEIT KINDERGENEESKUNDE 

De respondenten van kindergeneeskunde vinden het belangrijk dat de zorg die zij verleend krijgen effectief is. 

Met name de mate waarin de patiënt begrepen wordt en zich serieus genomen voelt vinden zij in het algemeen 

belangrijk. Deze beide punten scoren tevens het hoogst met betrekking tot het Rijnstate, binnen deze 

variabele. De mate waarin de informatie die zij krijgen van verschillende medewerkers op elkaar is afgestemd 

scoort relatief laag voor de situatie binnen het Rijnstate. Deze score staat tegenover een relatief hoge score 

voor hoe belangrijk de patiënten in het algemeen vinden dat informatie op elkaar afgestemd moet zijn. 

 

 

Variabele vraaggerichtheid 

Vraag 4; rapportcijfer 

voor situatie Rijnstate (1 

t/m 10)  

Gem. -  Std.   

Vraag 7; welke punten in het 

algemeen belangrijk  (5 punt 

Likertschaal) 

Gem. – Std. 

De mate waarin de patiënt inspraak had in het besluit 

over de behandeling 

7,37 – 1.012 4,70 (0.685) 

Bejegening van de arts 7,53 (1.429) - 

Bejegening verpleegkundige 7,88 (0.781) -  

De mate waarin het personeel vriendelijk is -  4,70 (0.894) 

De benaderbaarheid van het personeel 7,60 (1.298) 4,45 (0.686)  

De vrijheid die de patiënt heeft om wensen aan te 

geven 

7,88 (0.857) 4,70 (0.571) 

De privacy die de patiënt heeft gekregen 7,44 (1.381) 4,75 (0.444) 

De mate waarin de patiënt informatie kon vinden over 

de behandeling 

7,31 (0.704) 4,40 (0.681) 

De mate waarin de patiënt informatie kon vinden over 

de behandelaar 

6,80 (1.317) 4,15 (0.933) 
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Hygiëne algemeen 7,36 (2.021) 4,70 (0.967) 

De temperatuur op de verpleegkamer 7,41 (1.839) 4,40 (0.681) 

De rust op afdeling/gang/ruimte 7,27 (1.100) 4,40 (0.754) 

Het uiterlijk van het Rijnstate (binnen en buiten) 7,60 (0.883) 4,00 (0.973) 

De reputatie van het Rijnstate 7,16 (1.259) 4,55 (0.605) 

Reputatie van de specialist 7,38 (1.088) 4,50 (0.688) 

De mate waarin het Rijnstate gecertificeerd is voor 

kwaliteit 

6,93 (1.328) 4,45 (0.759) 

FIGUUR 10 VARIABELE VRAAGGERICHTHEID KINDERGENEESKUNDE 

Met betrekking tot de vraaggerichtheid van de specialisatie kindergeneeskunde blijkt dat de respondenten de 

bejegening van de verpleegkundige en de vrijheid die zij ervaren om hun wensen aan te geven het meest 

waarderen. In het algemeen vinden de respondenten privacy het belangrijkste. Daarop volgend komen de 

punten hygiëne, de mate waarin zij inspraak hebben in het besluit over de behandeling, de vriendelijkheid van 

het personeel en de vrijheid die zij hebben om wensen aan te geven. Hieruit blijkt dat de respondenten privacy 

heel belangrijk vinden in de zorg die zij ontvangen, terwijl zij het Rijnstate hier een 7.44 voor geven. De laagste 

cijfers zijn uitgedeeld aan de mate waarin de patiënt informatie kon vinden over de behandelaar en de mate 

waarin het Rijnstate gecertificeerd is voor kwaliteit. Het kunnen vinden van informatie over de behandelaar 

wordt over het algemeen ook niet als heel belangrijk ervaren, de mate van kwaliteitscertificering wordt iets 

belangrijker gevonden. Ten slotte beoordelen de respondenten het uiterlijk van het Rijnstate met een 7.6, 

terwijl zij in het algemeen het uiterlijk van een ziekenhuis het minst belangrijk vinden als het gaat om 

vraaggerichtheid. 

 

 

Variabele innovatie 

Vraag 4; rapportcijfer 

voor situatie Rijnstate (1 

t/m 10)  

Gem. -  Std.   

Vraag 7; welke punten in 

het algemeen belangrijk  (5 

punt Likertschaal) 

Gem. – Std. 

De mate waarin het Rijnstate modern is 7,53 (0.842) 3,80 (0.696) 

Het gebruik van ICT ondersteuning 7,11 (1.269) 3,95 (0.759) 

Het up-to-date zijn wat t.o.v. Europa 6,85 (0.899) 4,65 (0.587) 

FIGUUR 11 VARIABELE INNOVATIE ORTHOPEDIE 

De innovativiteit van het Rijnstate wordt redelijk goed beoordeelt, terwijl de respondenten aangeven dat zij dit 

niet zo belangrijk vinden. Zij vinden dit zelf het minst belangrijk van alle punten waarna gevraagd is met 

betrekking tot de kwaliteit van zorg. Het up-to-date zijn van een ziekenhuis vinden zij daarentegen wel 

belangrijk, maar daar scoort het Rijnstate niet hoog op. De kanttekening die hierbij gemaakt moet worden is 

dat veel mensen deze vragen open hebben gelaten, omdat zij niet wisten hoe de positie is van het Rijnstate ten 

opzichte van andere zorginstellingen in Europa.  

5.3.1.2 ORTHOPEDIE 

 

 

Variabele effectiviteit 

Vraag 4; rapportcijfer 

voor situatie Rijnstate (1 

t/m 10)  

Gem. -  Std.   

Vraag 7; welke punten in het 

algemeen belangrijk  (5 punt 

Likertschaal) 

Gem. – Std. 

De mate waarin de patiënt begrepen werd dor de 

arts/verpleegkundige 

8,30 (1.138) 4,67 (0.651) 

De mate waarin de patiënt zich serieus genomen 8,56 (1.031) 4,85 (0.405) 
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voelde door arts/verpleegkundige 

De duidelijkheid van de door de arts(en) gegeven 

informatie over uw ziekte/onderzoek/behandeling 

8,31 (1.493) 4,50 (0.798) 

De afstemming van informatie die de patiënt van 

meerdere personen heeft gekregen 

7,67 (1.371) 4,45 (0.688) 

Als de patiënt in het Rijnstate wordt behandeld, heeft 

hij/zij er vertrouwen in dat de behandeling slaagt 

- 4,42 (0.669) 

FIGUUR 12 VARIABELE EFFECTIVITEIT ORTHOPEDIE 

De respondenten van de specialisatie orthopedie vinden de mate waarin zij serieus genomen worden het 

belangrijkste punt van effectieve zorg. De mate waarin zij serieus genomen worden ervaren zij bij het Rijnstate 

goed; zij beoordelen dit punt met een 8.56. De afstemming van informatie wordt als minste beoordeelt. Uit de 

vragen wat zij in het algemeen belangrijk vinden, blijkt dat zij de afstemming van informatie minder belangrijk 

vinden dat de mate waarin zij worden begrepen – en serieus genomen en de duidelijkheid van de informatie 

die zij krijgen. Tot slot scoort het vertrouwen dat de respondenten hebben in een goede afloop van de 

behandeling het laagste. De scores op deze punten liggen niet ver uit elkaar, gezien de standaardafwijking. 

Over het algemeen zijn de patiënten het met elkaar eens. 

 

 

 

Variabele vraaggerichtheid 

Vraag 4; rapportcijfer 

voor situatie Rijnstate (1 

t/m 10)  

Gem. -  Std.   

Vraag 7; welke punten in het 

algemeen belangrijk  (5 punt 

Likertschaal) 

Gem. - Std. 

De mate waarin de patiënt inspraak had in het besluit 

over de behandeling 

8,19 (1.167) 4,33 (0.651) 

Bejegening van de arts 8,19 (1.109) - 

Bejegening verpleegkundige 8,20 (1.146) - 

De mate waarin het personeel vriendelijk is - 4,42 (0.669) 

De benaderbaarheid van het personeel 8,17 (1.115) 4,36 (0.674) 

De vrijheid die de patiënt heeft om wensen aan te 

geven 

8,57 (1.158) 4,73 (0.467) 

De privacy die de patiënt heeft gekregen 8,50 (1.019) 4,60 (0.516) 

De mate waarin de patiënt informatie kon vinden over 

de behandeling 

7,82 (1.250) 4,36 (0.674)  

De mate waarin de patiënt informatie kon vinden over 

de behandelaar 

7,09 (2.166) 4,09 (0.832) 

Hygiëne algemeen 7,63 (1.623 4,25 (1.215) 

De temperatuur op de verpleegkamer 7,60 (1.298) 4,17 (0.835) 

De rust op afdeling/gang/ruimte 7,73 (1.486) 4,45 (0.688) 

Het uiterlijk van het Rijnstate (binnen en buiten) 7,93 (1.668) 3,83 (1.030) 

De reputatie van het Rijnstate 8,38 (0.961) 4,55 (0.688) 

Reputatie van de specialist 8,50 (1.401) 4,50 (0.798) 

De mate waarin het Rijnstate gecertificeerd is voor 

kwaliteit 

7,62 (1.121) 4,36 (0.924) 

FIGUUR 13 VARIABELE VRAAGGERICHTHEID ORTHOPEDIE 
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De hoogste cijfers met betrekking tot de vraaggerichtheid van de zorgverlening zijn gegaan naar de vrijheid die 

de patiënt ervaart om zijn/haar wensen aan te geven, de privacy die de patiënt heeft gekregen en de reputatie 

van de specialist. De drie punten die de respondenten in het algemeen het belangrijkst vinden zijn tevens de 

vrijheid en privacy die zij ervaren, maar niet de reputatie van de specialist. Zij geven aan dat de reputatie van 

het ziekenhuis op zichzelf iets belangrijker is. De laagste score, met een relatief grote afstand van de 

eerstvolgende (0,53 punt), is behaald door de mate waarin de patiënt informatie kon vinden over de 

behandelaar. Overigens wordt dit punt in het algemeen niet als heel belangrijk gezien. In het algemeen vinden 

de respondenten de vrijheid die zij krijgen om hun wensen aan te geven het meest belangrijk. 

 

 

Variabele innovatie 

Vraag 4; rapportcijfer voor 

situatie Rijnstate (1 t/m 10)  

Gem. -  Std.   

Vraag 7; welke punten in 

het algemeen belangrijk  (5 

punt Likertschaal) 

Gem. - Std. 

De mate waarin het Rijnstate modern is 7,93 (1.592) 4,00 (0.894) 

Het gebruik van ICT ondersteuning 7,63 (1.408) 3,91 (0.831) 

Het up-to-date zijn wat t.o.v. Europa 7,50 (1.446) 4,50 (0.527) 

FIGUUR 14 VARIABELE INNOVATIE ORTHOPEDIE 

Tot slot wordt de innovativiteit van de specialisatie orthopedie besproken. De respondenten vinden het meest 

belangrijk dat het Rijnstate up-to-date is wat betreft de medische ontwikkelingen in Europa, echter krijgt dit 

punt het laagste cijfer in vergelijking met de andere twee punten over innovatie. De andere twee punten, de 

mate waarin het Rijnstate modern is en het gebruik van ICT- ondersteuning, krijgen hogere punten wat betreft 

de situatie in het Rijnstate, maar men vindt het in het algemeen iets minder belangrijk.  

 

5.3.2 TOEGANKELIJKHEID 
In tegenstelling tot de vorige paragraaf wordt de data in deze paragraaf in één schema weer gegeven. De data 

verzameld over dit onderwerp is van minder grote omvang, hierdoor kan zij in één schema worden 

weergegeven zonder dat het onoverzichtelijk wordt.  

5.3.2.1 KINDERGENEESKUNDE 

 

 

Variabele toegankelijkheid 

Vraag 4; rapportcijfer 

voor situatie Rijnstate (1 

t/m 10)  

Gem. -  Std.   

Vraag 7; welke punten in het 

algemeen belangrijk  (5 punt 

Likertschaal) 

Gem. - Std. 

Financiële toegankelijkheid   

Het is belangrijk voor de patiënt dat de verzekering 

het hele bedrag vergoed 

- 4,65 (0.489) 

Geografische toegankelijkheid   

De beoordeling van de afstand tussen het Rijnstate en 

thuis 

7,65 (1.309) 4,05 (0.999) 

De bereikbaarheid van het Rijnstate met het 

openbaar vervoer 

6,88 (2.416) 3,80 (0.894) 

De parkeergelegenheid van het Rijnstate 7,50 (1.000) 4,50 (0.946) 

De bewegwijzering in het Rijnstate 6,60 (2.729) 4,55 (0.605) 

Wachttijden   

De tijd die de patiënt moest wachten voordat hij/zij 6,40 (2.037) 4,30 (0.865) 
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terecht kon bij het Rijnstate 

De tijd die de patiënt in de wachtkamer moest 

wachten 

7,40 (1.759 4,25 (1.070) 

FIGUUR 15 VARIABELE TOEGANKELIJKHEID KINDERGENEESKUNDE 

Het hoogste cijfer met betrekking tot de toegankelijkheid gaat naar de afstand tussen het Rijnstate en het huis 

van de respondenten. Direct daar opvolgend zijn de parkeergelegenheid bij het Rijnstate en de tijd die de 

respondenten moesten wachten in de wachtkamer. In het algemeen vinden de respondenten het erg belangrijk 

dat de behandeling volledig vergoed wordt door de verzekeraar. Als tweede punt vinden zij het in het 

algemeen belangrijk dat de bewegwijzering in een ziekenhuis duidelijk is. De bewegwijzering krijgt in het 

Rijnstate slechts een 6,4 gemiddeld; het laagste cijfer behaald met betrekking tot de toegankelijkheid van de 

zorg.  

5.3.2.2 ORTHOPEDIE 

 

 

Variabele toegankelijkheid 

Vraag 4; rapportcijfer 

voor situatie Rijnstate (1 

t/m 10)  

Gem. -  Std.   

Vraag 7; welke punten in 

het algemeen belangrijk  (5 

punt Likertschaal) 

Gem. - Std. 

Financiële toegankelijkheid   

Het is belangrijk voor de patiënt dat de verzekering het 

hele bedrag vergoed 

- 4,33 (0.651) 

Geografische toegankelijkheid   

De beoordeling van de afstand tussen het Rijnstate en 

thuis 

7,60 (1.242) 3,25 (1.138) 

De bereikbaarheid van het Rijnstate met het openbaar 

vervoer 

7,17 (1.946) 3,67 (1.073) 

De parkeergelegenheid van het Rijnstate 7,80 (1.207) 4,45 (0.934) 

De bewegwijzering in het Rijnstate 7,81 (1.424) 4,58 (0.669) 

Wachttijden   

De tijd die de patiënt moest wachten voordat hij/zij 

terecht kon bij het Rijnstate 

7,73 (1.534) 4,33 (0.492) 

De tijd die de patiënt in de wachtkamer moest wachten 7,47 (1.407) 4,33 (0.651) 

FIGUUR 16 VARIABELE TOEGANKELIJKHEID ORTHOPEDIE 

Bij orthopedie is het iets minder belangrijk in het algemeen dat de verzekeraar de behandeling vergoed of dat 

het ziekenhuis dichtbij huis is dan bij kindergeneeskunde. De respondenten van orthopedie vinden tevens de 

bewegwijzering het belangrijkst. Eén van de hoogste cijfers gaat ook naar de bewegwijzering in het Rijnstate en 

het daaropvolgende hoogste cijfer gaat naar de parkeergelegenheid voor het Rijnstate. De afstand tussen 

ziekenhuis en huis wordt als minst belangrijk gezien en de bereikbaarheid met het openbaarvervoer vindt men 

ook niet heel belangrijk.  

5.3.3 KEUZEVRIJHEID 
Onder het vermogen om bewuste keuze te maken over zorg, worden de volgende punten verstaan; hoe vaak – 

en of, men zelfstandig zoekt naar informatie over zorg, of men het prettig vindt om te wisselen van 

zorgverlener en ten slotte of men het een goede ontwikkeling vindt dat er meer concurrentie is ontstaan in de 

gezondheidszorg. Deze variabelen worden in één schema weergegeven. Over de vragen is geen rapportcijfer 

bekend, aangezien dit niet gepast is voor het soort vragen waarmee we te maken hebben. De respondenten 

hebben aangegeven in hoeverre zij het eens zijn met de geformuleerde stellingen op een vijf puntschaal.  
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5.3.3.1 KINDERGENEESKUNDE 

 

 

Variabele keuzevrijheid 

Vraag 7; stellingen  (5 punt 

Likertschaal) 

Gem. - Std. 

De patiënt beschikt over voldoende kennis om met de 

behandelaar in gesprek te gaan 

4,00 (0.562) 

De verzekeraar maakt het mogelijk om te wisselen 

van zorgverlener 

3,85 (0.933) 

De patiënt maakt graag gebruik van de mogelijkheid 

om te wisselen van zorgverlener 

3,00 (1.257) 

De patiënt zoekt zelf actief naar de beste zorg 3,42 (1.071) 

De patiënt vindt concurrentie in de zorg een goede 

ontwikkeling 

3,26 (0.991) 

FIGUUR 17 VARIABELE KEUZEVRIJHEID KINDERGENEESKUNDE    

Uit het onderzoek is gebleken dat de respondenten die de vragenlijsten hebben ingevuld na een ervaring met 

de specialisatie kindergeneeskunde gemiddeld neutraal tegenover het wisselen van zorgverlener staan; 25% 

van de respondenten heeft het antwoord neutraal ingevuld. Het belangrijkste punt van de variabele 

keuzevrijheid is dat de patiënt zelf beschikt over voldoende kennis; niet één respondent was het hier mee 

oneens, 70% koos voor het antwoord eens. De overige stellingen zijn heel verschillend beantwoord, maar zijn 

wel meer dan neutraal – richting het positieve – beantwoord. 

5.3.3.2 ORTHOPEDIE 

 

 

Variabele keuzevrijheid 

Vraag 7; stellingen  (5 punt 

Likertschaal) 

Gem. - Std. 

De patiënt beschikt over voldoende kennis om met de 

behandelaar in gesprek te gaan 

3,91 (1.044) 

De verzekeraar maakt het mogelijk om te wisselen 

van zorgverlener 

4,10 (0.876) 

De patiënt maakt graag gebruik van de mogelijkheid 

om te wisselen van zorgverlener 

3,20 (1.135) 

De patiënt zoekt zelf actief naar de beste zorg 3,90 (1.197) 

De patiënt vindt concurrentie in de zorg een goede 

ontwikkeling 

3,70 (1.059) 

FIGUUR 18 VARIABELE KEUZEVRIJHEID ORTHOPEDIE   

Bij orthopedie schipperen de antwoorden over keuzevrijheid net als bij kindergeneeskunde tussen de optie 

“neutraal” en “eens”. Respondenten weten niet goed wat zij vinden van de stellingen. De antwoorden bij deze 

stellingen zijn het meest leeg gelaten in vergelijking met de andere vragen uit de vragenlijst. Als meest 

belangrijk wordt gezien dat de verzekeraar het mogelijk maakt om te wisselen van zorgverlener en als minst 

belangrijk wordt de mogelijkheid gezien om daadwerkelijk te wisselen. Men wilt dus wel kunnen wisselen, 

maar wilt niet perse wisselen. Dat de respondenten niet perse willen wisselen van zorgverlener kan 

veroorzaakt worden doordat het Rijnstate veel specialisaties in huis heeft en het blijkt dat de respondenten 

over het algemeen niet ontevreden zijn over de specialisatie orthopedie.  
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5.4 CONCLUSIE 

De observaties met betrekking tot welke factoren van belang zijn voor de tevredenheid van de patiënten van 

de specialisaties kindergeneeskunde en orthopedie maken duidelijk dat de patiënten graag vermaakt worden 

tijdens het wachten. De patiënten maakten veelvuldig gebruik van de mogelijkheden die aanwezig waren om 

de tijd door te komen. Zij lazen tijdschriften, keken televisie en de kinderen speelden. Wat betreft effectief 

werken, is bij kindergeneeskunde vaker dan bij orthopedie naar voren gekomen dat dit niet altijd lukt zoals het 

bedoelt is. Bijvoorbeeld doordat patiënten klachten uiten, of artsen dossier kwijt waren. Bij orthopedie is er 

ook meer aandacht voor innovatief werken dan bij kindergeneeskunde. Dit komt mede doordat orthopedie zich 

daar meer voor leent als specialisme; zij werken met prothesen en hulpstukken die kunnen variëren in 

moderniteit. Bij kindergeneeskunde is hier geen sprake van. Daarbij moet geconcludeerd worden dat de 

observaties in mindere mate geschikt is om iets te weten te komen over de toegankelijkheid en keuzevrijheid 

die de patiënten ervaren.  

De (ouders van) de patiënten van de kindergeneeskunde afdeling vinden met name de bereikbaarheid van de 

verschillende medewerkers een goed punt van de afdeling, zo blijkt uit de documentanalyse. De mate waarin 

zij serieus genomen worden door de verpleegkundige stemt hen ook tevreden in het eerste kwartaal van 2008, 

in de overige drie kwartalen komt dit punt niet naar voren als een positieve ervaring. Als kritische opmerkingen 

wordt veelal het ontbreken van aandacht van de arts genoemd. Tevens ervaren de (ouders van) patiënten van 

de afdeling kindergeneeskunde de afdeling als druk; te veel werk, te weinig personeel. Dit kan in verband staan 

met de bejegening van de medewerkers, die in tegenstelling tot de afdeling orthopedie niet standaard in de 

top-10 staat. Slechte planningen en een slechte hygiëne kan hier tevens mee in verband gebracht geworden. In 

situaties waarbij er te veel te doen is, maar te weinig mensen om alles gedaan te krijgen, zijn misplanning geen 

uitzondering en heeft hygiëne waarschijnlijk niet meer de hoogste prioriteit. Over het algemeen scoort de 

afdeling kindergeneeskunde in het jaar 2008 een acht gemiddeld over alle in het PTO opgenomen punten.  

De afdeling orthopedie scoort eveneens een acht gemiddeld in het PTO van 2008. Deze acht is wel op andere 

punten opgebouwd als bij de afdeling kindergeneeskunde. Bij orthopedie staat “de mate waarin men serieus 

genomen wordt door de verpleegkundige” het hele jaar door in de top-10, de mate waarin de arts zijn 

patiënten serieus neemt staat er bij het laatst gemeten PTO van 2008 niet meer in. Net als bij 

kindergeneeskunde wordt hier de arts of de chirurg gemist aan het bed na de behandeling. De bejegening van 

alle medewerkers wordt ook constant als positief ervaren, in tegenstelling tot de afdeling kindergeneeskunde. 

Een overeenkomst tussen de kinderafdeling en de afdeling orthopedie is kritische opmerking over de slechte 

hygiëne. Op de afdeling orthopedie is er tevens ontevredenheid over de tijd die patiënten moeten wachten op 

een verpleegkundige als zij op de hulpbel hebben gedrukt en dat zij te snel naar huis gestuurd worden. Deze 

kritische noten zijn ook deels te verklaren uit de doelgroep van de afdeling orthopedie. De meeste patiënten 

zijn van middelbare leeftijd en hebben waarschijnlijk het gevoel dat zij niet meer zo goed voor zichzelf kunnen 

zorgen. Het ziekenhuis biedt dan een uitkomst, maar naar huis gaan en de zorg weer zelfstandig dragen is 

waarschijnlijk niet prettig. 

Uit de vragenlijsten is vrijuit de meeste informatie verzameld met betrekking tot de factoren die van belang zijn 

voor de tevredenheid van de patiënten. Uit de analyse is gebleken dat de respondenten die de vragenlijst 

hebben ingevuld naar aanleiding van hun ervaring(en) met het specialisme kindergeneeskunde veel waarde 

hechten aan de mate waarin zij serieus genomen worden en de mate waarin zij begrepen worden. Onder het 

kopje vraaggerichtheid waarderen de respondenten de bejegening van de verpleegkundige, de vrijheid om 

eigen wensen aan te geven en privacy het beste binnen het Rijnstate. Belangrijke waarden voor tevredenheid 

zijn voor kindergeneeskunde in het algemeen dat de afstand tussen ziekenhuis en huis niet te groot en dat de 
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verzekeraar de behandeling helemaal vergoed. Met betrekking tot het wisselen van zorgverlener weet de 

respondent niet goed wat te antwoorden; velen kozen voor de optie “neutraal”. Alle respondenten zijn zich er 

wel bewust van dat ze medische kennis nodig hebben om goed te kunnen praten met de behandelaar. 

Een aantal discrepanties zijn in deze resultaten van kindergeneeskunde gevonden. Drie situaties zijn er naar 

voren gekomen waarbij de respondenten aangeven dat zij dit belangrijk vinden, maar dat het Rijnstate er niet 

hoog op scoort. Ten eerste is dat het afstemming van informatie die de patiënten krijgen van meerdere 

personen. Deze afstemming gebeurt regelmatig niet naar tevredenheid, terwijl de patiënt dit wel heel 

belangrijk vindt. Ten tweede heeft de patiënt graag privacy, maar krijgt deze niet altijd genoeg. Ten slotte vind 

de patiënt het prettig als hij/zij gemakkelijk de weg kan vinden in het ziekenhuis. De bewegwijzering scoort bij 

kindergeneeskunde het op één na laagst en bij orthopedie gemiddeld. De wachttijden voordat de 

respondenten terecht konden bij het Rijnstate staat helemaal onderaan in de cijferlijst specifiek voor het 

Rijnstate. Twee andere komen we tegen bij de innovaties en het uiterlijk van het Rijnstate; beide scoren relatief 

hoog, terwijl de respondenten aangeven dit niet bijzonder belangrijk te vinden. 

De respondenten van de specialisatie orthopedie vinden net als de respondenten van kindergeneeskunde heel 

belangrijk dat zij serieus genomen worden door de arts/verpleegkundige. Dit punt ervaren zij bij het Rijnstate 

beter dan de respondenten van kindergeneeskunde (een 8,56 voor orthopedie tegenover een 7,80 van 

kindergeneeskunde). Net als bij kindergeneeskunde wordt de afstemming van informatie niet goed 

beoordeeld. Met betrekking tot vraaggerichtheid scoorden de vrijheid die de patiënten ervoeren, de privacy 

die zij kregen en de reputatie van de specialist het hoogst. De eerste twee punten vinden de patiënten ook in 

het algemeen het belangrijkst. De laagste score van het hele onderzoek  bij orthopedie is behaald door het 

kunnen vinden van informatie over de behandelaar (7,09). Bij kindergeneeskunde scoorde dit punt ook niet 

hoog (6,8). Uit de resultaten van orthopedie komt één discrepantie naar voren met betrekking tot het 

innovatief zijn van het Rijnstate. De respondenten geven aan dat zij het belangrijk vinden dat hun specialisatie 

up-to-date is wat betreft medische ontwikkelingen ten opzichte van Europa. Van alle vragen over innovaties 

gaven zij de vraag over up-to-date het laagste cijfer, terwijl zij dit wel het belangrijkste vinden. 

De afstand tussen het Rijnstate en het huis van de patiënt wordt bij orthopedie als iets minder goed ervaren. 

De mate waarin zij dat belangrijk vinden verschilt relatief veel van elkaar; bij orthopedie scoort dit punt een 

3,25 en bij kindergeneeskunde een 4,05. Overeenkomsten zijn er daarentegen te vinden bij de beoordeling 

over keuzevrijheid. Respondenten van beide specialismen geven veelal een neutraal antwoord. De antwoorden 

van orthopedie neigen iets meer naar een positief antwoord als de antwoorden gegeven bij 

kindergeneeskunde. Zowel bij kindergeneeskunde als bij orthopedie wordt de mogelijk om zelf te wisselen van 

zorgverlener als minst belangrijk beoordeelt. 
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6 WAT IS DE RELATIE TUSSEN DE MARKTGERICHTE AANPAK EN DE 

TEVREDENHEID VAN DE PATIËNT? 
In dit hoofdstuk worden de data weergegeven die verzameld zijn voor de vraag: Wat is de relatie tussen de 

marktgerichte aanpak en de tevredenheid van de patiënt? Deze vraag combineert de twee onderzochte 

concepten marktgerichte aanpak en tevredenheid van de patiënt. Daarbij ligt de nadruk op vraag of 

marktwerking een positieve, negatieve of neutrale invloed heeft op de tevredenheid van de patiënt. In dit 

hoofdstuk worden de specialismen kindergeneeskunde en orthopedie apart behandeld en vergeleken. 

 

6.1 INLEIDING IN HOOFDSTUK ZES 

De observaties, documentanalyse en interviews hebben invulling gegeven aan de omschrijving van de 

marktgerichte aanpak van het Rijnstate. De marktgerichte aanpak is tweeledig opgedeeld; de patiënt- en 

vraaggerichte aanpak en de bedrijfmatige aanpak. De patiënten van het Rijnstate merken relatief weinig van de 

bedrijfsmatige aanpak in vergelijking met de patiënt- en vraaggerichte aanpak; wat immers ook de bedoeling is. 

Het is belangrijk voor het Rijnstate dat de patiënten het gevoel hebben dat er op hun vraag wordt ingespeeld 

en dat zij centraal staan in het zorgproces. Het feit dat de organisatie aan het veranderen is en steeds meer 

waarde hecht aan de bedrijfsmatige aanpak heeft ook effect op de patiënten. In het ziekenhuis werken 

bijvoorbeeld steeds meer managers en spreken de medewerkers onderling op een andere manier met elkaar, 

namelijk over kostenbeheersing, patiëntgerichtheid en investeringen. Het is ook niet alleen het ziekenhuis dat 

verandert. De rol van de huisarts, de verzekeraar én die van de arts zijn veranderd door de ontstane 

concurrentie. De patiënt merkt dat zijn verzekeraar voorkeuren heeft met betrekking tot zorginstellingen, de 

patiënt kan zelf gedetailleerde informatie vinden waardoor de doorverwijzing van de huisarts niet meer 

definitief is. Ten slotte heeft het ziekenhuis een andere rol gekregen omdat zij niet meer als vanzelfsprekend 

patiënten krijgen; ze moeten hun best doen om de patiënten binnen te halen en binden. Dit doen zij door te 

dingen om de gunst van de patiënt, het zorgaanbod scherp af te stellen op de zorgvraag en de patiënt goed te 

voorzien van informatie. De marktgerichte aanpak heeft de cultuur in de zorgsector veranderd en daarmee ook 

de patiënten. In dit hoofdstuk wordt bekeken op welke manier de marktgerichte aanpak wordt ervaren door de 

patiënten.  

Het concept tevredenheid van de patiënt heeft invulling gekregen door de uitgevoerde observaties, 

documentanalyse en vragenlijsten. Tezamen hebben deze onderzoekmethoden gezorgd voor de resultaten die 

gebruikt kunnen worden om te bekijken in hoeverre de marktgerichte aanpak tevredenheid veroorzaakt. 

Tevredenheid van de patiënt is onderzocht op de onderwerpen kwaliteit, toegankelijkheid en keuzevrijheid. 

Zowel bij de specialisatie orthopedie als bij kindergeneeskunde zijn er factoren gevonden die bijzonder 

belangrijk zijn, en die minder belangrijk zijn voor de tevredenheid van de patiënt. De verschillen tussen de 

beide specialismen met betrekking tot tevredenheid zijn duidelijk aanwezig. Voor dit onderzoek worden de 

factoren, die door de marktwerking worden bepaald, vergeleken met andere factoren ten opzichte van 

tevredenheid. Door middel van dit onderzoek wordt duidelijk wat de patiënt belangrijk vindt in de zorg en wat 

de patiënt tevreden stelt. De relatie tussen beide concepten wordt uiteengezet in dit hoofdstuk door de vraag 

te stellen wat de inspanning vanuit het Rijnstate, met betrekking tot de marktgerichte aanpak, heeft 

opgeleverd aan tevredenheid van de patiënt.  
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6.2 DE BEDRIJFSMATIGE AANPAK 

De bedrijfsmatige aanpak wordt door de patiënten minder ervaren dan de patiënt- en vraaggerichte aanpak. 

Wat het Rijnstate doet in haar beleidvoering aan marktwerking blijft vaak achter de schermen; de patiënt 

merkt en weet hier niets van. Een aantal bedrijfmatige handelingen zijn echter wel te merken door de patiënt. 

Zoals de het gebruik ven bedrijfsmatige technieken, mate waarin er sprake is van contracteervrijheid en de 

manieren van kosten beheersing. Deze drie concepten worden in deze paragraaf besproken. De overige twee 

geoperationaliseerde concepten (de mate van bedrijfmatige terminologie en de toename van de managertop- 

en taken) worden in deze paragraaf achterwege gelaten, omdat er geen uitspraken worden gedaan over de 

tevredenheid van de patiënt met betrekking tot deze concepten.  

6.2.1 HET GEBRUIK VAN BEDRIJFSMATIGE TECHNIEKEN  
De analyse van het gebruik van bedrijfsmatige technieken door het rijnstate liet zien dat voornamelijk het 

werken met DBC’s werd gezien als belangrijke ontwikkeling – waar indirect ook de patiënten mee te maken 

krijgen. Binnen het werken met DBC’s vallen ook bedrijfsmatige technieken zoals het meetbaar maken van 

handelingen, het werken met protocollen, de producttyperingen en productprijzen. Het invullen van DBC’s 

houdt al deze handelingen in. De gesproken artsen vinden dat de DBC tijd wegneemt van de patiënt. Wanneer 

de arts met de patiënt in gesprek is, moet hij/zij tegelijkertijd bezig zijn op zijn computer, namelijk; de DBC 

invullen. De artsen geven aan dit vervelend te vinden, zij willen graag alleen naar de patiënt kijken. Tevens 

wordt de mening geuit dat het geld dat besteed is aan deze DBC’s beter aan h et bed van de patiënt terecht 

had kunnen komen. De vraag is of de patiënten deze klacht van de artsen op dezelfde manier ervaren; hebben 

zij het gevoel dat zij slecht worden begrepen, niet netjes bejegend en niet serieus genomen?  

6.2.1.2 KINDERGENEESKUNDE 

De respondenten die de vragenlijsten hebben ingevuld na hun ervaring met de polikliniek of afdeling 

kindergeneeskunde beoordelen de drie bovengenoemde relatief goed; alle drie de punten staan in de top-10 

(zie onderstaand schema). 

Variabele Cijfer Plek in de top-10 best 

beoordeelde punten 

Mate waarin de patiënt zich begrepen voelt 7,80 4 

De bejegening van de arts/verpleegkundige 7,53 7 

Mate waarin zij serieus genomen wordt 7,80 4 

FIGUUR 19 GEVOLG VAN BEDRIJFSMATIGE TECHNIEKEN KINDERGENEESKUNDE 

Hieruit blijkt dat de patiënt zich vrij goed begrepen en serieus genomen voelt. De bejegening van de arts is iets 

minder ten opzichte van de twee andere punten. Wellicht voelen de artsen het juist aan dat zij de patiënt het 

liefst op een andere manier willen bejegenen, maar niet anders kunnen in verband met de DBC. Uit de 

vragenlijst is tevens gebleken dat de patiënten het punt van bejegening in het algemeen niet heel belangrijk 

vinden. De punten begrip en serieus genomen worden staan respectievelijk op de eerste en tweede plek van de 

top-10 wat men in het algemeen belangrijk vind in de gezondheidszorg. De bejegening van de arts komt niet in 

de top-10 voor (voor de gehele top-10 overzichten: zie bijlage).  

6.2.2.3 ORTHOPEDIE 

De drie behandelde punten in de voorgaande paragraaf zijn bij het specialisme orthopedie ook onderzocht en 

behoeven aandacht in verband met de uitingen van de artsen over de aandacht die zij nog hebben voor de 

patiënt na de invoering van de DBC. De respondenten van orthopedie beoordelen de drie punten op de 

volgende wijze. 
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Variabele Cijfer Plek in de top-10 best 

beoordeelde punten 

Mate waarin de patiënt zich begrepen voelt 8,30 6 

De bejegening van de arts/verpleegkundige 8,19 9 

Mate waarin zij serieus genomen wordt 8,56 2 

FIGUUR 20 GEVOLG VAN BEDRIJFSMATIGE TECHNIEKEN ORTHOPEDIE 

In overeenkomst met kindergeneeskunde komen de drie punten voor in de top-10 van best beoordeelde 

punten van het Rijnstate en wordt de bejegening van de arts als minst van de drie beoordeeld. In de top-10 van 

meest belangrijke onderwerpen in het algemeen staat de mate waarin de patiënt zich serieus genomen voelt 

op de eerste plek. Op de derde plek staat de mate waarin de patiënt zich begrepen voelt. De bejegening van de 

arts wordt niet belangrijk genoeg gevonden om een plek in de top-10 te krijgen. Hieruit blijkt dat de patiënten 

van beide specialismen inderdaad de bejegening van de arts iets minder goed beoordelen als de andere drie 

punten, maar die punt ook duidelijk minder belangrijk vinden. Het feit dat de arts niet anders kan dan zowel 

naar zijn computerscherm als naar de patiënt kijken, is geen verschilmakend probleem voor de tevredenheid 

van de patiënt.  

6.2.2 IN HOEVERRE IS ER SPRAKE VAN CONTRACTEERVRIJHEID? 
Contracteervrijheid is een feit en wordt mogelijk gemaakt door de zorgverzekeraars en de ziekenhuizen, zo ook 

het Rijnstate. Het feit dat er contracteervrijheid bestaat heeft onder andere voor de onderlinge concurrentie 

gezorgd tussen zorginstellingen. De patiënten zijn vrij om zelf te kiezen waar zij hun zorg willen ontvangen. Dit 

is mogelijk bij hun zorgverzekeraar, welke het in sommige gevallen zelfs stimuleert. De vraag is of de patiënten 

dit wel willen? Zoeken zij zelf actief naar informatie over hun zorgverlener en maken zij gebruik van de mogelijk 

om te kunnen wisselen van zorgverlener? In de vragenlijst zijn hierover stellingen opgenomen. Aan de 

respondenten is voorgelegd of hun verzekeringsmaatschappij het mogelijk maakt om te wisselen tussen 

ziekenhuizen, of de respondenten graag gebruik maken van deze mogelijkheid om te wisselen, of zij zelf actief 

zoeken naar zorg en ten slotte, of zij het een goede ontwikkeling vinden dat er concurrentie bestaat binnen de 

gezondheidszorg. In de schema’s hieronder is weergegeven in hoeverre de patiënten het hiermee (on)eens zijn.  

6.2.2.1 KINDERGENEESKUNDE 

Het schema met de percentages waarin de meningen over de stellingen, met betrekking tot 

contracteervrijheid, verdeeld zijn, staan hier aangegeven voor de specialisatie kindergeneeskunde. 

Stelling Helemaal 

oneens 

Oneens Neutraal Eens Helemaal 

eens 

Mijn zorgverzekeraar maakt het mogelijk om te 

wisselen van ziekenhuis 

0 5 35 30 30 

Ik maak graag gebruik van de mogelijkheid om 

te wisselen van ziekenhuis 

15 20 25 30 10 

Ik zoek zelf actief naar de beste zorg, ongeacht 

wat de doorverwijzing van de arts 

5 10 35 30 15 

Ik vind het een positieve ontwikkelingen dat er 

meer concurrentie in de gezondheidszorg 

bestaat 

5 10 45 25 10 

FIGUUR 21 RESULTAAT STELLINGEN IN PERCENTAGES VOOR KINDERGENEESKUNDE 
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Van de vier vragen zijn er drie veruit het meest beantwoord met het antwoord neutraal. Bij de stelling of men 

graag gebruik maakt van de mogelijkheid om te wisselen zijn de meningen iets meer verdeeld als bij de andere 

stellingen. 30% geeft aan toch wel graag gebruik te maken van de mogelijkheid om te wisselen. Het feit dat 

men op deze vragen veelvuldig neutraal heeft geantwoord, duidt er op dat de mening van de respondent kan 

verschillen per situatie. Wellicht zoeken patiënten wel naar informatie en willen zij wel wisselen van ziekenhuis 

wanneer zij worden geconfronteerd met een levensbedreigende situatie, maar niet voor een 

standaardbehandeling. Deze resultaten laten zien dat de respondenten er nog niet helemaal uit zijn, of zij blij 

zijn met de gevolgen van de marktwerking. Zij neigen wel meer naar een positieve reactie, wellicht ook omdat 

de vrijheid om te kunnen kiezen niet onaantrekkelijk klinkt, maar niet altijd nodig is. In de volgende paragraaf 

wordt aangetoond hoe dit bij het specialisme orthopedie is. 

6.2.2.2 ORTHOPEDIE 

Het schema met de percentages van orthopedie is hieronder weergegeven. 

Stelling Helemaal 

oneens 

Oneens Neutraal Eens Helemaal 

eens 

Mijn zorgverzekeraar maakt het mogelijk om te 

wisselen van ziekenhuis 

0 0 30 30 40 

Ik maak graag gebruik van de mogelijkheid om te 

wisselen van ziekenhuis 

0 30 40 10 20 

Ik zoek zelf actief naar de beste zorg, ongeacht 

wat de doorverwijzing van de arts 

0 20 10 30 40 

Ik vind het een positieve ontwikkelingen dat er 

meer concurrentie in de gezondheidszorg 

bestaat 

0 10 40 20 30 

FIGUUR 22 RESULTAAT STELLINGEN IN PERCENTAGES ORTHOPEDIE 

In het schema met percentages hierboven is te zien dat geen van respondenten het oneens is met stellingen, 

zoals dat bij kindergeneeskunde wel eens het geval is. Bij twee stellingen is het antwoord neutraal wel het 

meest aangekruist. Opvallend is dat de respondenten van kindergeneeskunde aangeven dat zij meer bereid zijn 

om gebruik te maken van de mogelijkheid om te wisselen van ziekenhuis dan de respondenten van orthopedie. 

Dit is opvallend omdat de respondenten van orthopedie meer waarde hechten aan de reputatie van het 

ziekenhuis/de specialist/het specialisme, dan de respondenten van kindergeneeskunde. Een verklaring kan het 

leeftijdsverschil zijn tussen de beide respondentengroepen; deze ligt hoger bij orthopedie. Wellicht zijn 

ouderen mensen minder bereid om te wisselen van ziekenhuis, omdat dit te veel energie kost. Echter is het 

niet te veel werk om actief te zoeken naar informatie over zorg. Zelf naar informatie zoeken doen 

respondenten van orthopedie vaker dat respondenten van kindergeneeskunde. Ten slotte vinden de 

respondenten het over het algemeen geen negatieve ontwikkeling dat er meer concurrentie is ontstaan in de 

zorgsector.  

6.2.3 MANIEREN VAN KOSTENBEHEERSING; WAAR WORDT OP BESPAARD, WAAR WORDT IN GEÏNVESTEERD? 
In hoofdstuk vier is naar voren gekomen dat het Rijnstate op verschillende manieren aan kostenbeheersing 

doet. Zij organiseren projecten voor het personeel om bewuster om te gaan met de materialen (project werken 

aan een gezonde instelling), maar bedenken ook goed hoe investeringen in apparatuur en marketing haar 

vruchten kan afwerpen in de toekomst. In de vragenlijsten is er door middel van bepaalde onderwerpen 

indirect aandacht besteed aan manieren van kostenbeheersing. Gedacht kan worden aan het investeren in het 

uiterlijk van het ziekenhuis, de koffie en thee mogelijkheden, het parkeergeld en de ICT-ondersteuningen. Het 

gaat hier met name over de investeringen die gedaan worden en niet zozeer over de besparingen die gedaan 
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worden. In de vragenlijst is aandacht uit gegaan de situatie zoals deze is bij het Rijnstate en naar wat de 

patiënten in het algemeen belangrijk vinden in de gezondheidszorg. Allereerst wordt het specialisme 

kindergeneeskunde besproken en vervolgens het specialisme orthopedie. 

6.2.3.1 KINDERGENEESKUNDE 

De respondenten van kindergeneeskunde beoordeelden de onderwerpen als volgt: 

Variabele Rapportcijfer zoals de situatie 

beoordeeld wordt bij het 

Rijnstate 

Mate van belangrijkheid (1 t/m 5) 

in het algemeen in de 

gezondheidszorg 

Het uiterlijk van het 

Rijnstate/ziekenhuis 

7,53 3,80 

Gratis koffie/thee  6,93 3,75 

Het parkeergeld 7,50 4,50 

De ICT- ondersteuning 7,11 3,95 

FIGUUR 23 KOSTENBEHEERSING EN DE TEVREDENHEID VAN DE PATIËNTEN VAN KINDERGENEESKUNDE 

Deze getallen laten zien dat de respondenten van kindergeneeskunde deze onderwerpen niet bijzonder hoog 

beoordelen en ze tevens niet heel belangrijk vinden. De koffie en thee die het ziekenhuis schenkt wordt niet 

goed beoordeeld, maar ook als meest onbelangrijk gezien. In het algemeen vinden de patiënten het belangrijk 

dat zij geen, of niet te veel, parkeergeld moeten betalen. De inspanningen van het Rijnstate om te investeren in 

de instelling, ten behoeve van de tevredenheid van de patiënt op deze punten, lijkt voor de patiënt niet zo 

belangrijk. 

6.2.3.2 ORTHOPEDIE 

In het onderstaande schema staan de resultaten van de respondenten van orthopedie. 

Variabele Rapportcijfer zoals de situatie 

beoordeeld wordt bij het 

Rijnstate 

Mate van belangrijkheid (1 t/m 5) 

in het algemeen in de 

gezondheidszorg 

Het uiterlijk van het 

Rijnstate/ziekenhuis 

7,93 4,00 

Gratis koffie/thee  7,29 3,91 

Het parkeergeld 7,80 4,45 

De ICT- ondersteuning 7,63 3,91 

FIGUUR 24 KOSTENBEHEERSING EN DE TEVREDENHEID VAN DE PATIËNTEN VAN ORTHOPEDIE 

De respondenten beoordelen de situatie bij het Rijnstate structureel hoger dan de respondenten van 

kindergeneeskunde. De respondenten van orthopedie vinden het uiterlijk en de koffie en thee iets belangrijker 

in het algemeen, maar het parkeergeld en de ICT- ondersteuning iets minder belangrijk. Voor alle punten geld 

dat zij relatief laag worden beoordeeld, zowel als de situatie bij het Rijnstate als in het algemeen. De 

investeringen van Rijnstate kunnen wellicht, gezien deze cijfers, beter op een ander onderwerp worden 
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gedaan. In het vervolg van de paragraaf komt aan bod waarin wel geïnvesteerd kan worden, ten behoeve van 

de tevredenheid van de patiënt.   

6.3 DE PATIËNT- EN VRAAGGERICHTE AANPAK  

De vrije concurrentie in de gezondheidszorg heeft er voor gezorgd dat de patiënt meer als klant wordt 

behandeld. De patiënt mag immers ook zelf kiezen in welk ziekenhuis hij/zij zich laat behandelen. Voor de 

ziekenhuizen betekent behandelen omzet en is het daarom zaak dat patiënten graag willen komen. Om dit te 

realiseren moet de patiënt het gevoel hebben centraal te staan in het zorgproces. In dit onderzoek is de 

patiënt- en vraaggerichte aanpak onderbouwd door drie concepten. In  hoofdstuk vier is uiteengezet in 

hoeverre het Rijnstate handelt naar deze concepten, in hoofdstuk vijf is bekeken welke factoren van belang zijn 

voor de tevredenheid van de patiënt en in deze paragraaf wordt de relatie hiertussen gelegd.  De drie 

concepten (kwaliteit, toegankelijkheid en keuzevrijheid) die samen de tevredenheid van de patiënten 

onderbouwen worden verdeeld besproken binnen de driedelige verdeling van concepten van de patiënt- en 

vraaggerichte aanpak. 

6.3.1 MANIEREN WAAROP MEN DINGT OM DE AANDACHT VAN DE PATIËNT  
Beide specialismen geven aan dat zij bewust bezig zijn met het aantrekken van patiënten. Dit doen zij door 

middel van het organiseren van verschillende projecten. Bij orthopedie is het fast trackproject daar een 

voorbeeld van; patiënten die relatief gezond zijn en alleen een kijkoperatie nodig hebben, hoeven nooit lang te 

wachten. Kindergeneeskunde heeft een speciale poep en plas polikliniek opgericht voor kinderen met 

zindelijkheidsproblemen. Daarbij zijn de medewerkers zich er van bewust dat de privéklinieken hun opmars 

doen en zij daarmee moeten concurreren. Het is belangrijk dat de instelling er mooi uitziet, dat het personeel 

vriendelijk is en dat het ziekenhuis/de specialist een goede reputatie heeft. Een goede reputatie ontstaat onder 

andere doordat het ziekenhuis up-to-date is met betrekking tot de medische ontwikkelingen in Europa.  

6.3.1.1 KINDERGENEESKUNDE 

De resultaten aan kindergeneeskunde zijn hieronder schematisch weergegeven. 

Variabele Rapportcijfer zoals de situatie 

beoordeeld wordt bij het 

Rijnstate  

Mate van belangrijkheid (1 t/m 5) 

in het algemeen in de 

gezondheidszorg 

De bejegening van de 

arts/verpleegkundige 

7,53 - 

De bejegening van 

afdelingssecretaresse 

7,53 - 

Het uiterlijk van het 

Rijnstate/ziekenhuis 

7,60 4,00 

De mate waarin het ziekenhuis 

gecertificeerd is voor kwaliteit 

6,93 4,45 

De mate waarin het ziekenhuis up-

to-date is  

6,85 4,65 

De reputatie van het ziekenhuis 

 

7,16 4,55 

De reputatie van de specialist 

 

7,38 4,50 

FIGUUR 25 DINGEN OM DE AANDACHT EN DE TEVREDENHEID VAN DE PATIËNTEN VAN KINDERGENEESKUNDE 
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Dit schema laat twee opvallende discrepanties zien. De eerste is de beoordeling van het uiterlijk van het 

ziekenhuis en de mate waarin de respondenten dit in het algemeen belangrijk vinden. Het uiterlijk van het 

Rijnstate wordt als beste beoordeelt met betrekking tot het Rijnstate in deze lijst, maar wordt als minst 

belangrijk gezien door de respondenten als het gaat om wat er in het algemeen toe doet. De tweede wrijving 

tussen de huidige situatie en de situatie zoals de respondent hem in het algemeen het liefst zien, is de mate 

waarin het ziekenhuis up-to-date is met betrekking tot de medische ontwikkelingen in Europa. De 

respondenten geven aan dit relatief belangrijk te vinden, maar geven de situatie van het Rijnstate er slecht een 

6.85 voor. Deze twee belangrijkste bevindingen leiden tot de conclusie dat het Rijnstate zich niet in het 

bijzonder hoeft te bekommeren om het uiterlijk van de instellingen, maar meer zou moeten doen aan het 

transparant maken van hun positie ten opzichte van Europa aangezien de respondenten aangeven dat zij dat 

belangrijk vinden en nu niet goed (kunnen) beoordelen. 

6.3.1.2 ORTHOPEDIE 

In het schema hieronder zijn de bevindingen van orthopedie weergegeven met betrekking tot de manier 

waarop het Rijnstate dingt om de aandacht van de patiënt.  

Variabele Rapportcijfer zoals de situatie 

beoordeeld wordt bij het 

Rijnstate  

Mate van belangrijkheid (1 t/m 5) 

in het algemeen in de 

gezondheidszorg 

De bejegening van de 

arts/verpleegkundige 

8,19 - 

De bejegening van 

afdelingssecretaresse 

8,23 - 

Het uiterlijk van het 

Rijnstate/ziekenhuis 

7,93 3,83 

De mate waarin het ziekenhuis 

gecertificeerd is voor kwaliteit 

7,62 4,36 

De mate waarin het ziekenhuis up-

to-date is  

7,50 4,50 

De reputatie van het ziekenhuis 8,38 

 

4,55 

De reputatie van de specialist 

 

8,50 4,50 

FIGUUR 26 DINGEN OM DE AANDACHT EN DE TEVREDENHEID VAN DE PATIËNTEN VAN ORTHOPEDIE 

In tegenstelling tot de beoordelingen van de respondenten van kindergeneeskunde, beoordelen de 

respondenten van orthopedie het uiterlijk van het Rijnstate niet als hoogste in de rij, maar overeenkomstig wel 

als minst belangrijke. De respondenten vinden het reputatie van het ziekenhuis het belangrijkste, 

daaropvolgend met geringe afstand volgen de reputatie van de specialist en de mate waarin het ziekenhuis up-

to-date is. De reputatie van het ziekenhuis en van de specialist worden als de tweede beste beoordeeld. Het 

up-to-date zijn komt echter als slechtste uit de bus. Net als bij kindergeneeskunde kan hier ook geconcludeerd 

worden dat er meer aandacht besteed moet worden aan het duidelijk maken van de positie van het Rijnstate 

ten opzichte van het Rijnstate. Wanneer de bejegening van de medewerkers van kindergeneeskunde wordt 

vergeleken met de medewerkers van orthopedie is er een duidelijk verschil zichtbaar. De medewerkers zouden 

in dat licht meer moeten denken aan hun wijze van bejegening en hoe de (ouders van) de patiënt dit ervaart.   
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6.3.2 IN HOEVERRE WORDT HET ZORGAANBOD AFGESTEMD OP DE VRAAG VAN DE PATIËNT  
Het Rijnstate is op verschillende gebieden bezig met het afstemmen van het aanbod op de vraag van de 

patiënt. Om er achter te komen wat de patiënt wenst, zijn er spiegelbijeenkomsten, exitgesprekken en een 

cliëntenraad. De gesproken respondenten geven aan dat de vraag van de patiënt sterk afhankelijk is van het 

soort zorg dat de patiënt nodig is. Wanneer deze zorg dringend is, wil de patiënt snel en goed geholpen 

worden. Heeft de patiënt tijd om te kiezen, dan wil hij/zij veel goede informatie tot zijn/haar beschikking. De 

artsen geven aan dat er een aantal basiswaarden zijn, die voor iedere patiënt belangrijk zijn, namelijk de 

service en de kwaliteit. De zorg moet snel geleverd worden, de medewerkers moeten vriendelijk zijn en de 

behandeling moet slagen. Behalve de  afstemming van zorg op een specifieke vraag van de patiënt, zijn er ook 

algemene punten opgenomen in de vragenlijst en analyse, zoals de hygiëne van de facilitaire ruimtes en de 

ervaren privacy.   

6.3.2.1 KINDERGENEESKUNDE 

In het onderstaande schema is weergegeven hoe de respondenten van kindergeneeskunde, onderwerpen 

inherent aan zorgafstemming, beoordelen en wat zij in het algemeen belangrijk vinden. 

Variabele Rapportcijfer zoals de 

situatie beoordeeld wordt 

bij het Rijnstate  

Mate van belangrijkheid (1 

t/m 5) in het algemeen in de 

gezondheidszorg 

Samen met arts besluit nemen over 

behandeling 

7,37 4,70 

De benaderbaarheid van het personeel 7,60 4,45 

De vrijheid om eigen wensen aan te geven 7,88 4,70 

Privacy 7,44 4,75 

De algemene hygiëne 7,25 4,70 

De afstand tussen ziekenhuis en huis 7,65 4,05 

De bereikbaarheid van het ziekenhuis met het 

openbaarvervoer  

6,88 3,80 

De wachtlijst voor terecht kunnen in het 

ziekenhuis 

6,40 4,30 

De wachttijd in de wachtkamer 7,40 4,25 

FIGUUR 27 ZORGAFSTEMMING EN DE TEVREDENHEID VAN DE PATIËNTEN VAN KINDERGENEESKUNDE 

De cijfers die de respondenten hebben gegeven aan de situatie van het Rijnstate laten zien dat de vrijheid om 

weken aan te geven bij de medewerkers het beste ervaren wordt. In het algemeen scoort dit punt tevens als 

een van de hoogste. De wachtlijst voordat men terecht kan bij het Rijnstate krijgt het laagste cijfer; de 

respondenten vinden dat zij lang moeten wachten voordat zij in het Rijnstate terecht kunnen voor een 

behandeling. Dit punt wordt echter niet als het meest belangrijk in het algemeen gezien. Dat is de privacy die 

de respondenten krijgen tijdens hun bezoek in het Rijnstate, maar ook de manier waarop er met persoonlijke 

gegevens wordt omgegaan.  De respondenten vinden het niet bijzonder belangrijk dat het ziekenhuis goed 

bereikbaar is met het openbaarvervoer. De aandacht die het Rijnstate besteed aan het centraal stellen van de 

patiënt, door hem/haar vrijheid te bieden om eigen wensen aan te geven, om inspraak te hebben in het 

verloop van de behandeling en door de medewerkers zich bereikbaar op te laten stellen, wordt relatief 

belangrijk gevonden. Echter scoort niet één van deze punten boven de 7.88. Hier zou het Rijnstate zich meer op 

kunnen richten, wat betreft de specialisatie kindergeneeskunde.  

De observaties hebben uitgewezen dat de patiënten zich in de wachtkamer niet hoeven te vervelen, zowel 

ouders als kinderen niet. Het personeel is bijzonder vriendelijk, lacht veelvuldig en stelt zich met de voornaam 
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voor. Er wordt een sfeer gecreëerd waarin de patiënten het niet moeilijk hoeven te vinden om hun wensen aan 

het geven. Uit de documentanalyse kwam tevens naar voren dat de respondenten het heel belangrijk vinden 

om begrepen- en serieus genomen te worden. In de interviews vertellen de artsen dat zij met name waarde 

hechten aan begrip en service voor de patiënt. De patiënten en het Rijnstate zitten op één lijn met betrekking 

tot dit onderwerp. 

6.3.2.2 ORTHOPEDIE 

Het schema dat hieronder is weergegeven geeft de resultaten weer van het specialisme orthopedie. 

Variabele Rapportcijfer zoals de 

situatie beoordeeld wordt 

bij het Rijnstate  

Mate van belangrijkheid (1 

t/m 5) in het algemeen in de 

gezondheidszorg 

Samen met arts besluit nemen over 

behandeling 

8,19 4,33 

De benaderbaarheid van het personeel 8,17 4,36 

De vrijheid om eigen wensen aan te geven 8,57 4,73 

Privacy 8,50 4,60 

De algemene hygiëne 7,27 4,25 

De afstand tussen ziekenhuis en huis 7,60 3,25 

De bereikbaarheid van het ziekenhuis met het 

openbaarvervoer  

7,17 3,67 

De wachtlijst voor terecht kunnen in het 

ziekenhuis 

7,73 4,33 

De wachttijd in de wachtkamer 7,47 4,33 

FIGUUR 28 ZORGAFSTEMMING EN DE TEVREDENHEID VAN DE PATIËNTEN VAN ORTHOPEDIE 

Wat betreft de bovenstaande variabelen zijn de beoordelingen relatief anders als bij orthopedie. De cijfers die 

zijn gegeven voor de situatie bij het Rijnstate zijn structureel hoger, en de mate waarin de respondenten de 

variabelen in het algemeen belangrijk vinden liggen lager dan bij kindergeneeskunde. Hieruit is op te merken 

dat de respondenten van kindergeneeskunde wellicht kritischer zijn dan de respondenten van orthopedie. De 

respondenten van kindergeneeskunde beoordelen immers lager en vinden de onderwerpen over het algemeen 

belangrijker. 

Uit het bovenstaande schema blijkt dat de respondenten van orthopedie de vrijheid die zij ervaren om zelf 

wensen aan te geven als best waarderen van het Rijnstate, dit vinden zij tevens het belangrijkst in het 

algemeen. Het Rijnstate doet het goed op dit punt in de ogen van de patiënten van orthopedie. De 

bereikbaarheid met het openbaarvervoer en de afstand tussen ziekenhuis en huis wordt als minst beoordeelt, 

maar ook als onbelangrijkst gezien.  

 

6.3.3 MANIEREN WAAROP ER AAN PATIËNTVOORLICHTING WORDT GEDAAN 
Een onderdeel van de patiënt- en vraaggerichte aanpak is de wijze waarop er aan patiëntenvoorlichting wordt 

gedaan. Niet is de patiënt alleen mondiger en kritischer geworden, maar het nieuwe zorgstelsel waarin de 

patiënt zijn zorg kan kiezen, vereist van de ziekenhuizen dat informatie aanbieden. Uit de analyse eerder 

gemaakt, blijkt dat patiënten veel en gedetailleerde informatie wenst. Het Rijnstate komt de patiënt onder 

andere tegemoet door een uitgebreide website, het veelvuldig uitdelen van voorlichtingsfolders en 

voorlichtingsfilmpjes op internet.  
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6.3.3.1 KINDERGENEESKUNDE 

In het onderstaande schema wordt duidelijk dat de respondenten van kindergeneeskunde het in het algemeen 

het meest belangrijk vinden dat de informatie die zij ontvangen op elkaar is afgestemd. Dit onderwerpen krijgt 

tegelijkertijd het laagste cijfer in de rij. 

Variabele Rapportcijfer zoals de 

situatie beoordeeld wordt 

bij het Rijnstate  

Mate van belangrijkheid (1 

t/m 5) in het algemeen in de 

gezondheidszorg 

Mate waarin er informatie is te vinden over de 

behandelaar 

6,80 4,15 

Mate waarin er informatie te vinden is over de 

behandeling 

7,31 4,40 

Mate waarin de informatie, verkregen door 

verschillende personen, op elkaar is afgestemd 

6,94 4,75 

FIGUUR 29 PATIËNTVOORLICHTING EN DE TEVREDENHEID VAN DE PATIËNTEN VAN KINDERGENEESKUNDE 

6.3.3.2 ORTHOPEDIE 

Net als bij de resultaten van kindergeneeskunde blijkt dat de respondenten van orthopedie liever informatie 

willen hebben over de behandeling dan over de behandelaar. Het maakt niet zoveel uit wie de behandeling 

uitvoert, maar wel welke behandeling er wordt uitgevoerd. De informatievoorziening vanuit het Rijnstate 

wordt voor de toegang tot informatie over de behandeling beter beoordeelt dan de informatie over de 

behandelaar. Daarbij geldt ook voor beide dat zij het in het algemeen het meest belangrijk vinden dat de 

informatie goed op elkaar afgestemd wordt. De respondenten vinden het fijn als zij van alle betrokkenen 

hetzelfde te horen krijgen, zodat er geen verwarring of onzekerheid ontstaat.  

Variabele Rapportcijfer zoals de 

situatie beoordeeld wordt 

bij het Rijnstate  

Mate van belangrijkheid (1 

t/m 5) in het algemeen in de 

gezondheidszorg 

Mate waarin er informatie is te vinden over de 

behandelaar 

7,09 4,09 

Mate waarin er informatie te vinden is over de 

behandeling 

7,82 4,36 

Mate waarin de informatie, verkregen door 

verschillende personen, op elkaar is afgestemd 

7,67 4,45 

FIGUUR 30 PATIËNTVOORLICHTING EN DE TEVREDENHEID VAN DE PATIËNTEN VAN ORTHOPEDIE 

Het Rijnstate scoort op de punten over informatievoorziening niet boven de acht. Aangezien er gezegd wordt 

vanuit Alysis dat als je een acht scoort pas goed bezig bent, kan er meer aandacht worden besteed aan deze 

punten. De respondenten van orthopedie zijn meer tevreden dan de respondenten van kindergeneeskunde 

over de informatievoorziening. Dit kan te maken hebben met de mate waarin orthopedie een beter 

afgebakend zorgsegment is, waardoor de informatievoorziening als gevolg daarvan ook beter te organiseren is.  
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6.4 DE KEUZE TOP-10 

In het onderstaande schema is voor beide specialismen de top-10 weergegeven van variabelen waarop de 

respondenten hun keuze voor het Rijnstate hebben gebaseerd. Sinds het zorgstelsel in 2005 het karakter heeft 

gekregen van de vrije markt, is het noodzaak voor zorginstellingen om patiënten aan te trekken en aan zich te 

binden. Het Rijnstate hanteert daarom de patiënt- en vraaggerichte aanpak, waarin zij proberen de patiënt van 

alle gemakken te voorzien. Interessant is het om te bekijken waarom de patiënten kiezen voor het Rijnstate. Op 

die manier kan het Rijnstate inzicht krijgen in de onderwerpen waarop zij moeten inspelen, willen zij hun 

patiënten behouden en nieuwe patiënten aantrekken. In het onderstaande schema is de top-10 weergegeven. 

Variabele waarop keuze voor Rijnstate is 

gemaakt 

Kindergeneeskunde 

(1=meest belangrijke – 10 minst 

belangrijke) 

Score Variabele waarop keuze voor Rijnstate 

is gemaakt 

Orthopedie 

(1=meest belangrijke– 10 minst 

belangrijke) 

Score 

1.Duidelijkheid van de gegeven informatie 1,73 1. Duidelijkheid van de gegeven 

informatie 

1,75 

2.Hygiene 2,13 2. Hygiëne 2,00 

3.Rust op de afdeling 2,27 3.Rust op de afdeling 2,13 

4. De duidelijk van de informatie over de 

medicatie 

2,46 4. Samen met arts besluit nemen m.b.t. 

behandeling 

2,22 

5.Mate waarin men begrepen wordt door 

arts/verpleegkundige 

2,47 5. Mate waarin men begrepen wordt 

door de arts/verpleegkundige 

2,25 

6. Informatie over de behandeling 2,79 6. Informatie over de behandeling 2,43 

7. Wachtlijst 2,93 7. Temperatuur 2,50 

8. Doorverwijzing 3,06 8. Reputatie van het specialisme 2,80 

9. Afstand van huis naar Rijnstate 3,28 9. Parkeermogelijkheid  2,86 

10. De wachttijd in de wachtkamer 3,47 10. Reputatie ziekenhuis 2,88 

FIGUUR 31 DE KEUZE TOP-10 VAN KINDERGENEESKUNDE EN ORTHOPEDIE 

In het schema is te zien dat veel variabelen waarop de respondenten hun keuze hebben gebaseerd om naar het 

Rijnstate te komen voor kindergeneeskunde en orthopedie hetzelfde zijn. De eerste drie variabele zijn 

hetzelfde, de vierde verschilt: de respondenten van kindergeneeskunde komen naar het Rijnstate omdat zij 

duidelijke informatie krijgen over de medicatie. De respondenten van orthopedie zetten op de vierde plaats de 

mate waarin zij samen met de arts een besluit kunnen nemen met betrekking tot de behandeling. Dit verschil 

kan met een logische redenering wellicht worden geduid. De ouders van de patientjes van kindergeneeskunde 
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zijn afhankelijk van de informatie die zij krijgen van anderen; hun eigen kind kan dit nog niet vertellen of 

uitleggen. Bij orthopedie gaat het over oudere patiënten die graag zelf de touwtjes een beetje in handen 

hebben en zelf kunnen nadenken over wat hen mankeert en hoe dat opgelost kan worden. De respondenten 

van kindergeneeskunde zitten wat dat betreft in een geheel andere situatie. 

  

De nummers vijf en zes zijn hetzelfde voor beide specialismen; de mate waarin men begrepen wordt door de 

arts/verpleegkundige en de informatie over de behandeling. Vanaf nummer zeven verschillen de beide 

specialisme van elkaar. Bij kindergeneeskunde ligt de nadruk meer op de toegankelijkheid (wachtlijst, 

doorverwijzing, afstand, wachttijd) en bij orthopedie ligt de nadruk meer op de reputatie (specialisme en 

ziekenhuis) en aangename omstandigheden zoals makkelijk kunnen parkeren en een aangename temperatuur 

op de behandelkamer. Hieruit blijkt dat de bevindingen die eerder zijn gedaan worden bevestigd. De patiënten 

van kindergeneeskunde willen het liefst makkelijk en snel geholpen worden, terwijl de patiënten van 

orthopedie zeker willen zijn dat zij heel goed geholpen worden.  

 

Met betrekking tot de marktgerichte aanpak is de nadruk die orthopedie legt op de reputatie van het 

ziekenhuis en het specialisme in lijn met de marktwerking. Het is belangrijk dat het ziekenhuis een goed imago 

heeft nu patiënten zelf hun zorg mogen kiezen. De patiënten vinden het ook belangrijk dat zij weten hoe het 

ziekenhuis bekend staat. Bij kindergeneeskunde zijn de punten wachtlijst en wachttijden ook belangrijke 

factoren in het marktdenken van het ziekenhuis. Als de patiënt te lang moet wachten, gaat hij/zij wel ergens 

anders heen. Opvallend is dat deze punten niet als hoogste in de lijst staan, maar wel bij de tien belangrijkste 

punten horen. Het Rijnstate kan op deze punten er dus voor zorgen dat patiënten naar hun toekomen. De 

hoogste plaatsen in de lijst worden ingenomen door meer algemene punten van zorg. De patiënt krijg goede 

informatie, het schoon en rustig in het ziekenhuis. Om die drie redenen komen de meeste patiënten naar het 

Rijnstate.  

 

6.3.3 RESPONDENTKENMERKEN, DE MARKTGERICHTE AANPAK EN TEVREDENHEID 
De vragenlijst werd afgesloten met een aantal vragen (in de vorm van stellingen) over de persoonlijke mening 

van de respondent over een aantal marktgerichte ontwikkelingen. Voorbeelden van vragen zijn of de 

respondent zelf actief op zoek gaat naar zorg, of hij/zij graag gebruik maakt van de mogelijkheid om te wisselen 

van zorginstelling en of de respondent vindt dat hij/zij genoeg kennis in huis heeft om goed in gesprek te 

kunnen gaan met de zorgverlener. Deze vragen zijn in verband gebracht met het totaalcijfer dat de 

respondenten aan het Rijnstate geven, om op die manier het verband tussen de vragen te kunnen zien. Een 

samenvatting van deze analyse is hieronder schematisch weergegeven. 

 

Stelling  Oneens Eens 

 

 Gem. gegeven 

rapportcijfer 

  

Mijn verzekeringsmaatschappij maakt het mogelijk 

dat ik kan wisselen van ziekenhuis wanneer ik dat 

wens 

 9 7,78 

Ik maak graag gebruik van de mogelijkheid om van 

ziekenhuis te wisselen 

 8,33 7,71 

Ik zoek zelf actief naar zorg die het best bij mij 

past, ongeacht de doorverwijzing van de huisarts 

 8 7,89 

Ik vind het een positieve ontwikkeling dat er meer  8 7,71 
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concurrentie binnen de gezondheidszorg bestaat 

Ik heb voldoende kennis om met mijn behandelaar 

in gesprek te gaan over mijn medische situatie 

 8 8.13 

Ik zoek zelf actief naar informatie over mijn 

behandeling 

 7,67 7,78 

Ik zoek zelf actief naar informatie over mijn 

behandelaar 

 7,50 8 

FIGUUR 32 RESPONDENTKENMERKEN IN VERBAND MET HET GEGEVEN TOTAALCIJFER 

In het schema is te zien dat verschillen klein zijn tussen de verschillende meningen en het gemiddeld gegeven 

rapportcijfer. Het grootste verschil in totaalcijfer is te zien bij de stelling; mijn verzekeraar maakt het mogelijk 

dat ik kan wisselen van ziekenhuis wanneer ik dat wens. Respondenten waarbij de verzekeraar dit niet mogelijk 

maakt beoordelen het Rijnstate relatief hoger dan de respondenten waarbij de verzekeraar dit wel mogelijk 

maakt. Een verklaring hiervoor kan zijn dat wanneer men de mogelijkheid heeft om verder te kijken dan het 

ziekenhuis waar hij/zij uit gewoonte al naar toegaat, begint te twijfelen over dit ziekenhuis. De respondent 

heeft immers vergelijkingsmateriaal.  

De gearceerde cijfers geven aan dat zij hoger zijn beoordeeld dan de niet-gearceerde cijfers in dezelfde rij. 

Wanneer de respondenten het eens zijn met de eerste vier stellingen beoordelen zij het Rijnstate hoger dan 

wanneer zij het oneens zijn. Voor de laatste drie stellingen geldt dat wanneer de respondenten het oneens zijn 

met de stelling, het Rijnstate hoger beoordeelt wordt. Bij de laatste drie stellingen betekent dit dat wanneer de 

respondent zelf actief op zoekt gaat naar informatie over de behandeling en behandelaar en zelf voldoende 

kennis in huis heeft, hij/zij het Rijnstate hoger beoordeelt. Waarschijnlijk omdat de respondent bewust voor 

bepaalde kwaliteiten van het Rijnstate heeft gekozen. Hierbij moet wel rekening gehouden worden het feit dat 

31% van respondenten het antwoord neutraal gaf bij de vraag of hij/zij zelf actief op zoek gaat naar informatie 

(12.5% zoekt nooit zelf naar informatie, 18.8% zoekt wel zelf en 6.3% zoekt heel actief naar informatie). Over 

de eerste vier stelling kan gezegd worden dat wanneer de respondenten niet graag willen wisselen, niet graag 

naar informatie zoeken en concurrentie geen goede ontwikkeling vinden voor het de zorgsector, zij het 

Rijnstate relatief hoog beoordelen – hoger dan de respondenten die het wel eens zijn met deze stellingen. Het 

feit dat zij niet willen wisselen van zorginstelling geeft eigenlijk al aan dat zij tevreden zijn over de zorg die zij 

krijgen in het Rijnstate. Het feit dat zij het Rijnstate hoger beoordelen is een logische stap. Het feit dat zij geen 

behoefte hebben om zelf op zoek te gaan informatie over andere zorgverleners en concurrentie geen goed 

ontwikkeling vinden, betekent tevens dat zij goed zitten op de plek waar zij nu hun zorg krijgen en dus tevreden 

zijn. De verschillen zijn klein, maar aanwezig. 

 

6.4 CONCLUSIE VAN DE ANALYSE VAN DE RELATIE TUSSEN DE MARKTGERICHTE AANPAK EN DE 

TEVREDENHEID VAN DE PATIËNT 

In dit hoofdstuk is naar voren gekomen dat er wel degelijk een relatie bestaat tussen de marktgerichte aanpak 

en de tevredenheid van de patiënt. Hierbij gaat het met name over de patiënt- en vraaggerichte aanpak die de 

marktgerichte aanpak onder andere inhoud. De patiënten van zowel kindergeneeskunde als orthopedie 

worden beide graag goed begrepen en wensen beide serieus genomen te worden. Wanneer het ziekenhuis een 

patiëntgecentreerd beleid voert – wat inmiddels noodzakelijk is in verband met de concurrentie – voldoen zij 

aan deze vragen van de patiënt. Beide wensen worden overigens goed beoordeeld door de respondenten met 

betrekking tot het Rijnstate.  
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Het verschil tussen kindergeneeskunde en orthopedie is het volgende. De respondenten van 

kindergeneeskunde hechten meer waarde aan de wachttijden, de wachtlijsten en de afstand naar het 

ziekenhuis toe. Bij orthopedie is er meer aandacht voor de reputatie van het ziekenhuis, de specialist en het 

specialisme. Deze verschillen zijn voorspeld in de theorie door de geïnterviewde respondenten. 

Kindergeneeskunde is een facet van zorg wat kenmerken heeft van de spoedeisende hulp; ouders willen het 

snel en goed. Terwijl de patiënten van orthopedie meer tijd hebben en nemen om zorg uit te zoeken, daarom 

willen zij graag een ziekenhuis en arts met een goede reputatie. Opvallend is wel dat deze waarde in de 

hiërarchie van men het belangrijkste vindt, niet bovenaan staan. Voor beide specialismen geldt dat zij het 

allerliefste duidelijke informatie krijgen, dat de hygiëne goed is en dat het rustig is op de afdeling. Tevens 

vinden zij het belangrijk dat het ziekenhuis up-to-date is in vergelijking met Europa. 

De marktgerichte aanpak kan de tevredenheid van de patiënten beïnvloeden, maar niet op de punten die de 

patiënten als het meest belangrijk zien. Ongeacht de keuzevrijheid, de vrije toegang tot zorginstellingen, de 

concurrentie, de reputatie van de arts, etc., wilt de patiënt rust, hygiëne en duidelijke informatie. De patiënten 

zien marktgerichte ontwikkeling ondergeschikt aan de basiswaarden van zorg die hen tevreden maken. 

Desondanks deze onderschikking, vinden de respondenten het wel belangrijk dat de mogelijkheden er zijn om 

te wisselen van zorgverlener, om informatie te kunnen vinden over de zorg, etc. Maar de respondenten maken 

zelf relatief weinig gebruik van al deze mogelijkheden.  
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7 DE AFSLUITING 
In het laatste hoofdstuk van dit onderzoek worden de conclusies van de algemene vraag geformuleerd. Deze 

conclusies worden vergeleken met de conclusie die zijn getrokken uit het literatuuronderzoek, zoals 

weergegeven in hoofdstuk twee. Vervolgens worden de sterke en zwakke punten van het onderzoek besproken 

en wordt de discussie over de verwachte relatie uiteengezet. Ten slotte worden er aanbevelingen gedaan aan 

het Rijnstate, gebaseerd op de conclusies. 

 

7.1 CONCLUSIE  

Het onderzoek heeft uitgewezen dat voor zowel kindergeneeskunde als orthopedie de marktgerichte aanpak 

invloed heeft op de tevredenheid van de patiënt. Deze invloed is positief op punten die de respondenten 

aangeven als gemiddeld belangrijk. De punten die de respondent als belangrijkst zien in de gezondheidszorg, 

staan buiten de invloed van de marktgerichte aanpak. Oftewel: de marktgerichte aanpak heeft een positieve 

invloed op de tevredenheid van de patiënt met betrekking tot punten die zij van lage- tot gemiddelde waarden 

schatten. Bij kindergeneeskunde hebben deze punten met name betrekking tot de wachtlijsten- en tijden, de 

dekking van de verzekeraar en de informatieverschaffing. Het specialisme orthopedie hecht meer belang aan 

de reputatie van het ziekenhuis en de specialist en de parkeermogelijkheid bij het ziekenhuis. 

Het literatuuronderzoek toonde dat marktwerking in de gezondheidszorg veelal door middel van vraag- en 

aanbodafstemming, patiëntgecentreerde systemen, verzakelijking en onderlinge concurrentie vormt krijgt (van 

Hout & Putters, 2004; Noordegraaf, 2004; IOM, 2008). In het empirische onderzoek naar de manieren waarop 

de marktgerichte aanpak zich heeft gemanifesteerd in het beleid van het Rijnstate zijn deze onderwerpen 

allemaal aan bod gekomen. De artsen en de managers (commercieel manager en communicatie manager) zijn 

zich er allemaal van bewust dat de er een opmars komt van private klinieken en dat patiënten mogen kiezen 

waar zij naar toe gaan voor hun hulpverlening. Hulp verlenen betekent voor het Rijnstate omzet draaien. Dit is 

onder andere belangrijk voor de continuïteit die het Rijnstate kan bieden aan haar werknemers. Oftewel er 

moet gezorgd worden dat patiënten graag naar het Rijnstate willen komen. Zoals voorspeld in de literatuur 

ontwikkelen zorginstellingen een patiëntgecentreerd beleid, met korte wachttijden, snelle service en 

kwalitatief goede zorg. Het bewustzijn onder de medewerkers heeft zich geuit in de documentanalyse, de 

interviews en de observaties. De patiënt is klant geworden en mag ook zo genoemd worden. Een positieve 

ontwikkelingen volgens de één, omdat de kwaliteit van zorg wordt verhoogd en de arts niet zomaar overal mee 

weg kan komen en een negatieve ontwikkeling voor de ander. Het gaat immers niet om de façade van service 

maar om de kwaliteit van zorg. Evelien Tonkens (2008) schreef over de beloften van de marktwerking in de 

zorg en de mate waarin deze beloften terecht zijn gekomen. Zij is van mening dat er weinig van terecht is 

gekomen en dat het ook niet nodig is voor de patiënt. In overeenstemming met Tonkens geeft Margo 

Trappenburg (2005) aan dat patiënten niet zitten te wachten op keuzevrijheid, zij willen gewoon goede zorg. 

Daarbij geeft zij aan dat patiënten behoorlijk op elkaar lijken als het gaat om hun wensen met betrekking tot 

gezondheidszorg en dat deze helemaal niet zo ingewikkeld zijn, namelijk effectieve zorg, geen nare 

bijwerkingen, goede informatie en vriendelijke medewerkers. De patiënten zouden hier niet zo veel in 

verschillen, ondanks de toegenomen individualisering van de patiënt (Putters, 2001). Door deze 

individualisering van de patiënt is ziek zijn ook een individuele aangelegenheid geworden, waarbij het de 

patiënt zijn keuze is of er een behandeling wordt gestart, hoe en wanneer. Om dit te kunnen bepalen als 

patiënt, moet een patiënt in staat zijn om alles te leren wat nodig is om hierin goede keuze te kunnen maken. 
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Het empirische onderdeel van het onderzoek heeft uitgewezen dat het inderdaad allemaal niet zo ingewikkeld 

is, zoals Trappenburg (2005) reeds voorspelde.  

De patiënten van beide specialismen zijn bijzonder duidelijk in wat zij belangrijk vinden in de gezondheidszorg. 

Van minder waarde zijn de punten die te maken hebben met keuzevrijheid en toegankelijkheid. Het onderzoek 

bevestigd twee van de drie verwachtte relaties (positieve invloed, neutrale invloed, negatieve invloed). De 

marktgerichte aanpak van het Rijnstate heeft een neutrale invloed op de punten die door de patiënten als 

belangrijk worden gezien en een positieve invloed op de punten die minder belangrijk worden gezien. 

Onderlinge concurrentie vinden de patiënten over het algemeen een positieve ontwikkeling en de patiënten 

houden er wel van om de mogelijkheid te hebben om zelf een zorgverlener te kiezen of om te kunnen wisselen 

van hun zorgverlener. Dit stukje vrijheid wat hen wordt aangeboden, nemen zij graag aan. Echter handelen 

relatief weinig patiënten naar deze vrijheid. Veelal zien zij de noodzaak niet echt om te wisselen van 

zorgverlener, vinden zij dit te veel werk of hebben ze in het Rijnstate een prima zorgverlener gevonden. 

 

7.2 AANBEVELINGEN  

Aan de hand van het onderzoek zijn er een aantal aanbevelingen te formuleren ten aanzien van de 

beleidvoering van het Rijnstate. De belangrijkste aanbeveling is een gevolg van de conclusie waaruit bleek dat 

patiënten drie algemene punten het belangrijkste vinden in de zorg (rust, hygiëne en duidelijke informatie). De 

aanbeveling is om er voor te zorgen dat deze punten goed worden gewaarborgd. Dat er genoeg aandacht naar 

uit gaat, zodat de patiënten deze punten positief ervaren. Wat betreft het marktgericht werken, zijn er een 

aantal aanbevelingen te doen omdat uit de analyse bleek dat er een aantal tekortkomingen worden ervaren. 

Eén daarvan is het inzichtelijk maken van de positie van het Rijnstate ten opzichte van andere zorginstellingen 

in Europa met betrekking tot medische ontwikkelingen. De respondenten geven aan dat zij dit heel belangrijk 

vinden, maar er geen informatie over kunnen vinden. In de lijn van de aanbeveling is het ook van belang dat er 

meer informatie wordt aangeboden over de behandeling, de behandelaar en de medicatie. Daarbij moet ook 

gelet worden op de afstemming van de informatie. Met name bij het specialisme kindergeneeskunde werd 

hierover onvrede geuit. Het specialisme kindergeneeskunde zou in kwaliteit vooruitgaan wanneer zij meer rust 

kunnen creëren op de polikliniek en op de afdeling. Natuurlijk is een beetje onrust inherent aan kinderen, maar 

het te druk zijn van de medewerkers heeft hier niets mee te maken. Uit de documentanalyse bleek dat veel 

ouders moeite hebben met de onrust en tijdens de observaties was deze onrust ook duidelijk te merken.  

De marktgerichte aanpak mag de patiënt dan niet beïnvloeden op de punten die door hen als het meest 

belangrijk worden gezien, de aanpak beïnvloedt wel de daaropvolgende punten. Deze punten dragen tezamen 

ook bij aan tevredenheid van de patiënt. De patiënten hebben aangegeven dat zij het wel heel belangrijk 

vinden om de vrijheid te hebben om te kunnen kiezen, ongeacht of zij dit daadwerkelijk gaan doen. De patiënt 

moet wel de keuzevrijheid en toegankelijkheid ervaren en weten dat er mogelijkheden zijn om te kunnen 

veranderen van zorgverlener. De patiënten moeten dus wel bewust gemaakt worden van de mogelijkheden die 

de marktwerking in de zorg met zich meebrengt. Met betrekking tot bewustzijn is er over de gesproken 

medewerkers ook iets te zeggen. Zoals eerder omschreven, hebben zij allemaal een zin uitgesproken 

aanverwant aan “Het klinkt allemaal lekker commercieel”. Het klinkt commercieel, maar dat is het eigenlijk 

niet? Wellicht is er een aarzeling op te merken met betrekking tot de zakelijke en bedrijfmatige kant in 

combinatie met de zorgsector. Echter is deze combinatie een feit. Het klinkt dus niet alleen commercieel, het is 

commercieel. Hiermee wil ik aangegeven dat het bewustzijn er wel is bij de medewerkers, maar wellicht nog 

niet genoeg. Daarbij moet opgemerkt worden dat het ook de vraag is of dit wel nodig is, aangezien de patiënt 

in de zorgsector het liefst goede basis zorg ontvangt. Desalniettemin is de zorgsector aan verandering 
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onderhevig en is het noodzaak te weten wat er gebeurd in de omgeving om zelf als zorginstelling goed te 

presteren.  

Niet alleen is het noodzaak om te weten wat in de omgeving gebeurd, het is ook van belang te weten hoe de 

patiënten van het Rijnstate denken over marktwerking en wat voor soort wensen zij hebben met betrekking tot 

keuzevrijheid en toegankelijkheid. In de huidige vragenlijsten worden er vragen gesteld aan de patiënten over 

de kwaliteit van zorg, de hygiëne en informatievoorziening. Om een meer volledig beeld te kunnen schetsen 

van de patiënt – en de patiënt op die manier ook beter te kunnen bedienen – is het goed om vragen op te 

nemen in de vragenlijst met betrekking tot marktwerking. Wanneer het Rijnstate meer zicht heeft op de 

wensen en behoeften van de patiënten weten zij beter waar ze op moeten letten om de patiënt tevreden te 

stellen.  

 

7.3 REFLECTIE 

Dit onderzoek naar de relatie tussen de marktgerichte aanpak en de tevredenheid van de patiënt kent zijn 

sterke en zwakke punten. Sterke punten zijn de gestructureerde aanpak en de mate van triangulatie. De 

structuur komt tot stand door een gedetailleerde operationalisatie, waar vervolgens de observaties, 

documentanalyse, interviews en vragenlijsten op gebaseerd zijn. De verschillende uitvoeringen van dezelfde 

onderzoeksmethoden zijn strikt op dezelfde manier gebeurd en de vragenlijsten zijn gestructureerd opgezet. 

De vragenlijsten hebben een vergelijkend karakter tussen wat de respondenten vinden van de huidige situatie 

van het Rijnstate en wat zij in het algemeen vinden van dezelfde punten. Een extra verdiepingsslag is er 

gemaakt door kenmerken van de patiënten te betrekking in de analyse. Het twee sterke punten zijn de 

verschillende onderzoeksmethoden om het onderwerp te bekijken. Vanuit verschillende oogpunten is er naar 

hetzelfde onderwerp gekeken om op die manier een analyse te kunnen uitvoeren die rekening houdt met 

verschillende visies.  

Het onderzoek kent ook zwakke punten. Eén daarvan is het feit dat de verzamelde data onevenredig is 

verdeeld over de concepten. Veel meer informatie is er beschikbaar over de bedrijfmatige aanpak en de 

patiënt- en vraaggerichte aanpak, dan over wat de patiënt hiervan vindt. Deze onevenredige verdeling is in de 

loop van het onderzoek ontstaan toen bleek dat er geen patiënten waren die geïnteresseerd waren in het 

bijwonen van een focusgroepbijeenkomst. In de focusgroepbijeenkomsten had ik door middel van een 

gestuurde discussie er achter willen komen hoe patiënten denken over marktwerking. Een tweede zwak punt is 

dat er geen onderscheid is gemaakt tussen de poliklinieken en afdelingen van de twee specialisatie. Wanneer 

er bijvoorbeeld in het onderzoek wordt gesproken over het specialisme orthopedie, wordt daar de polikliniek 

en de afdeling mee bedoelt. Bij een grote respons op de vragenlijsten was dit wel mogelijk geweest. Wat 

overigens nog een zwak punt is: van de 300 meegegeven vragenlijsten zijn er slechts 36 retour gekomen. 

Oorzaken hiervan zijn gebaseerd op speculaties, misschien was de vragenlijst te lang, niet interessant genoeg of 

was de retourdatum al verstreken voordat patiënten er tijd voor hadden. 

Het onderzoek heeft geen grote tegenslagen gekend. In een vroeg stadium werd duidelijk wie er wilde 

meewerken en op welke manier. Het verloop van het onderzoek is op te delen in drie fasen. De eerste fase 

bestond uit het oriënteren binnen het onderwerp, het creëren van een theoretisch kader en het opstellen van 

een plan van aanpak. De tweede fase stond in het teken van het verzamelen van data en in de derde fase zijn 

de resultaten weergegeven en geanalyseerd en is de scriptie tot stand gekomen. Terugkijkend moet ik 

constateren dat ik geen moment met tegenzin aan dit onderzoek heb gewerkt en blij ben dat ik de kans heb 

gekregen om mijn studie af te ronden door middel van deze scriptie. 
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Bezochte websites in de periode van 01-02-09 t/m 30-06-09: 

� Alysis Zorggroep; www.alysis.nl   

� Institute of Medicine;  www.IOM.nl  

� Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen; www.NVZ.nl 

� Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid; www.wrr.nl  

 

Documenten Alysis: 

� Document 1: BETER! Alles was Alysis doet, beweegt en beter maakt! Editie 6: november en december 

2008. 

� Document 2: BETER! Alles wat Alysis doet, beweegt en beter maakt! Editie 1: januari en februari 2008. 

� Document 3: BETER! Alles wat Alysis doet, beweegt en beter maakt! Editie 2: maart en april 2008. 

� Document 4: Jaardocument 2007; Alysis Zorggroep: www.alysis.nl  
� Document 5: verslag spiegelbijeenkomst orthopedie 10 januari 2006. Alysis Zorggroep, Arnhem 

� Document 6: verslag spiegelbijeenkomst orthopedie 15 januari 2006. Alysis Zorggroep, Arnhem 

� Document 7: PTO 2008 1
e
 kwartaal Zorggroep D (Kindergeneeskunde) 

� Document 8: PTO 2008 
2e

 kwartaal Zorggroep D (Kindergeneeskunde) 

� Document 9: PTO 2008 3
e
 kwartaal Zorggroep D (Kindergeneeskunde) 

� Document 10: PTO 2008 4
e
 kwartaal Zorggroep D (Kindergeneeskunde) 

� Document 11: PTO 2008 1
e
 kwartaal Zorggroep A (Orthopedie) 

� Document 12: PTO 2008 2
e
 kwartaal Zorggroep A (Orthopedie) 

� Document 13: PTO 2008 3
e
 kwartaal Zorggroep A (Orthopedie) 

� Document 14: PTO 2008 4
e
 kwartaal Zorggroep A (Orthopedie) 

 

 

 

 

 



 

 

77 

 

BIJLAGE I: INDICATORENLIJST VOOR OBSERVATIES 
Datum:                             
Tijd: 
Afdeling: 
Aantal patiënten: 
 
De patiënt- en vraaggerichte aanpak 

Manieren waarop men dingt om de aandacht van de patiënt  

Snel ontvangst (binnen 5 min.) 
 

 

Gebruik van koffie/thee/water 
mogelijkheid 

 

Gebruik van entertainment 
(kinderspeelgoed, tijdschriften, etc.) 

 

Korte wachttijd voor patiënt (max. 15 min.)  

Opgeruimd en netjes  
 

Reclame/ promotie eigen 
ziekenhuis/afdeling 

 
 

Kwaliteitskeurmerken zichtbaar 
 

 

Bij depart; informatie/groet 
 

 

Anders, nl: 
 

 

Afstemming vraag en aanbod  

Mogelijkheid om mening te geven ( ja / nee 
); zo ja; hoe vaak gebruik van gemaakt 

 

Vraag naar wens van patiënt  
 

 

Vraag naar tevredenheid patiënt 
 

 

Anders, nl: 
 

 

Manieren van patiëntvoorlichting  

Informatie bij ontvangst 
 

 

Onduidelijkheid bij patiënt  
 

 

(gebruik van) extra informatie 
mogelijkheden (folders, flyers, etc.)  
 

 

Informatie bij depart 
 

 

Anders, nl: 
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Bedrijfseconomische technieken 

Bedrijfsmatige terminologie  

Spreken over tijd/aantal patiënten  
 

 

Spreken over geliefd proberen zijn 
 

 

Spreken patiëntgerichtheid 
 

 

Anders, nl: 
 

 

Bedrijfmatige technieken 

Handelen naar tijd/aantal patiënten 
 

 

Handelen om geliefd te zijn 
 

 

Handelen naar (extra)  patiëntgerichtheid  

Handelen naar kostenbesparing 
 

 

Anders, nl: 
 

 

Managertop  

Manager(s) aanwezig 
 

 

Manager(s) inspraak 
 

 

Merkbare managers invloed zonder 
aanwezigheid 

 

Anders, nl: 
 

 

Contracteervrijheid (onder de patiënt) 

Gewisseld, voor het eerst nieuw, 
vergelijkend… 
 

 

Anders, nl:  
 

 

Discussie binnen de organisatie, over… 

Tijd/geld 
 

 

Administratielast 
 

 

Manager 
 

 

Anders, nl: 
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Discussie onder de patiënt, over… 

Wachttijden 
 

 

Vriendelijkheid 
 

 

Voorzieningen 
 

 

Anders, nl: 
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BIJLAGE II: INDICATORENLIJST DOCUMENTANALYSE 
 

1 De patiënt- en vraaggerichte aanpak 

 

1.1 Manieren waarop men dingt om de gunst van de patiënt 

 

1.2 Aandacht voor reclame en promotie 

 

1.3 Manieren waarop zorg wordt afgestemd op vraag van patiënt 

 

1.4 De patiëntvoorlichting  (inhoudelijk en beschikbaarheid) 

 

1.5 Veranderende patiënten  

 

1.6 Onderscheid in type patiënt  

 

1.7 Opkomst privéklinieken  

 

 

2 Bedrijfseconomische technieken 

 

2.1 Manier en mate van bedrijfsmatige terminologie 

 

2.2 Mate waarin bedrijfsmatige technieken worden gebruikt (protocollen, certificeren, 2.3   

       standaardiseren, prestatie-indicatoren, productprijzen, kostenbaten, etc.) 

 

2.3 Toename van managertop 

 

2.4 Kostenbeheersing (manieren waarop, bezuinigingen, investeringen) 

 

2.5 Discussie binnen de organisatie 

 

2.6 Toekomstbeeld 
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BIJLAGE III: TOPICLIJST INTERVIEWS 
Introductie 

Goedendag, bedankt voor de medewerking.  

Ik ben Myrthe Heerink en ik studeer Bestuur- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht.  In 

verband met mijn afstuderen dit jaar doe ik onderzoek naar marktwerking in de gezondheidszorg. Ik onderzoek 

in hoeverre patiënten tevreden zijn met de marktgerichte aanpak waarmee zij te maken krijgen.  

Het interview zal ongeveer een half uurtje duren en wordt anoniem behandeld. Als u het goed vindt, wil ik het 

interview opnemen om het naderhand goed uit te kunnen werken. 

Specifieke introductie 

In dit gesprek zou ik graag bepaalde dingen bespreken, maar mocht u iets willen toevoegen, dan graag. Ik heb 

marktwerking geconceptualiseerd als beleid waarbij een vraaggerichte aanpak wordt gehanteerd en waarbij 

men gebruik maakt van bedrijfseconomische technieken; daar wil ik het met u graag over hebben.  

 Maar nu eerst iets over u: 

Wat doet u, hoe lang al en hoe bent u daar terecht gekomen?  

De onderwerpen 

� De patiënt en vraaggerichte aanpak 

� Wat verstaat u daaronder? 

� Hoe wordt dit gerealiseerd? 

� In hoeverre wordt het aanbod afgestemd op de vraag? (Hoe gebeurt dit, wat zijn de 

voordelen?) 

� Welke afdelingen zijn hier verder of juist minder ver in? En waarom? 

� Op welke manier wordt er aan patiëntvoorlichting gedaan? (Wat is de inhoud van de 

informatie, makkelijk te vinden?) 

� Wordt er om de aandacht van keuze van de patiënt ‘gevochten’? 

� Op wat voor een manier? 

� Bedrijfseconomische technieken 

� De terminologie 

� Hoe praat men met elkaar? Worden er woorden gebruikt als kostenbeheersing, prijs-

kwaliteitverhouding, consumenten, doelmatigheid, etc. Sinds wanneer is dat gekomen? 

Verandert dat de omgang met elkaar? 

� Welke bedrijfsmatige technieken worden er allemaal gebruikt? 

� Protocollering, certificering, standaardisering, producttypering, productprijzen, prestatie-

indicatoren 

� In hoeverre is er sprake van contracteervrijheid?  

� Wat houdt dat precies in? Wat voor een gevolgen voor werkzaamheden en voor de 

patiënten? Merkt u dat patiënten dat graag willen? 

� Manieren van kostenbeheersing binnen de organisatie 

� Worden de kosten teruggedrongen? Waarop wordt bezuinigd? Waarom daarop? Wat heeft 

de patiënt er aan? Waar wordt juist in geïnvesteerd? I 



 

 

82 

 

� Is de managertop gegroeid sinds de opkomst van marktwerking?  

� Welke discussie wordt er gevoerd onderling? 

� Wat vind u? Is het goed voor de patiënt? Of juist niet? Hoe merkt u dat/waarom denkt  u dat? 

� Afsluiting 

  

Hartelijk dank voor uw tijd en medewerking.  

 

Heeft u er behoefte aan om een samenvatting van dit gesprek goedkeuring te geven voor gebruik? 

Wilt u op de hoogte gehouden worden? 

Mag ik bij vragen nog eens contact opnemen? 
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BIJLAGE IV: DE VRAGENLIJST 
Introductie van de bijgesloten vragenlijst 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Wat vindt u belangrijk in de zorg? En hoe tevreden bent u met de aan u geleverde zorg? De antwoorden hierop 

zijn erg belangrijk voor de Alysis Zorggroep om de kwaliteit van zorg te verbeteren. In deze brief introduceer ik 

een tevredenheidsonderzoek naar marktwerking in de gezondheidszorg. 

 

Dit tevredenheidsonderzoek is in samenwerking met het Kwaliteitsbureau van de Alysis Zorggroep tot stand 

gekomen. Het Kwaliteitsbureau zet zich in voor een verbetering van service en kwaliteit van zorg door te 

luisteren naar uw mening via het patiënttevredenheidsonderzoek. Ditmaal is het 

patiënttevredenheidsonderzoek uitgebreid en richt zich ook op uw mening over de gevolgen van de 

marktgerichte aanpak van het Rijnstate ziekenhuis.  

 

Door het invullen van de vragenlijst kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan het onderzoek, waardoor de 

service en kwaliteit van het Rijnstate verder verbeterd kan worden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het 

kader van een afstudeeronderzoek. 

Heeft u vragen over het onderzoek, het onderwerp of de resultaten, dan kunt u gebruik maken van het e-

mailadres en telefoonnummer welke op de laatste pagina zijn weergegeven. 

 

Bij voorbaat dank voor het invullen. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Myrthe Heerink 

Studente Bestuur- en Organisatiewetenschappen  

Universiteit Utrecht 

 

Mirjam Harmsen 

Onderzoeker Kwaliteitsbureau 

Alysis Zorggroep 
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Een vragenlijst over wat u belangrijk vindt in de zorg 

Ter afsluiting van het bezoek van u en uw kind aan de polikliniek kindergeneeskunde van het ziekenhuis 

Rijnstate vragen wij u vriendelijk deze vragenlijst in te vullen. Het is de bedoeling dat u de vragenlijst invult 

gebaseerd op uw laatste ervaringen met de polikliniek kindergeneeskunde. U kunt deze vragenlijst opsturen in 

de envelop waarin u hem heeft ontvangen (postzegel niet nodig, uiterlijk opsturen voor 15 mei 2009 a.u.b.). 

Met uw hulp kunnen wij de zorg aan u verbeteren.  

Boven elke vraag staat een korte uitleg hoe de vraag beantwoord dient te worden. Graag per vraag één vakje 

aankruisen of ‘zwart’ maken met een blauwe of zwarte balpen. Wanneer een vraag niet voor u van toepassing 

is, kunt u deze overslaan.  

De door u ingevulde vragenlijst wordt anoniem behandeld en wordt alleen door de onderzoeker gezien. Het 

invullen van de vragenlijst vraagt ongeveer 10 min van uw tijd.  

Heeft u deze vragenlijst de afgelopen week/weken al eens ingevuld? Dan hoeft u dat geen tweede keer te 

doen. 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 

             

 

1. Wat is uw geslacht?  O man  O vrouw 

 

2. Wat is uw geboortejaar?   Jaartal: . . . . 

 
3. Wat is uw hoogst afgeronde opleiding?  

O basisonderwijs/lagere school    

O lager beroepsonderwijs/middelbaar beroepsonderwijs    

O hoger beroepsonderwijs/wetenschappelijk onderwijs 
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4. Bij de deze vraag is het de bedoeling dat u uw mening geeft over uw laatste bezoek aan de polikliniek 

kindergeneeskunde van het Rijnstate ziekenhuis. Daarvoor vragen wij u een rapportcijfer te geven tussen de 1 

(zeer slecht) en de 10 (uitmuntend).       

 

4.1 Klantgerichtheid 

 

Hoe beoordeelt u… 

Rapportcijfer: 

 

1   2   3   4    5    6   7   8   9   10 

a. de mate waarin u werd begrepen door de arts/verpleegkundigen?  

O  O   O   O   O   O   O   O   O   O 

b. de mate waarin u inspraak had in het besluit over het verloop van 

de behandeling? 

 

O  O   O   O   O   O   O   O   O   O 

c. de bejegening van de arts(assistent)? O  O   O   O   O   O   O   O   O   O 

d. de bejegening van de verpleegkundige/verzorgende? O  O   O   O   O   O   O   O   O   O 

e. de bejegening van de afdelingssecretaresse? O  O   O   O   O   O   O   O   O   O 

f. de bejegening van de voedingsassistent(diegene die o.a. het eten 

rondbrengt)? 

 

O  O   O   O   O   O   O   O   O   O 

g. de mate waarin u zich serieus genomen voelde door de 

arts/verpleegkundigen? 

 

O  O   O   O   O   O   O   O   O   O 

h. de benaderbaarheid van de arts/verpleegkundige (met bijv. een 

vraag over wachttijden, koffie/thee, etc.)? 

 

 

O  O   O   O   O   O   O   O   O   O 

i. de vrijheid die u voelde om uw wensen aan te geven bij de 

arts/verpleegkundige? 

 

O  O   O   O   O   O   O   O   O   O 

j. de privacy die u en uw kind hebben gekregen tijdens de behandeling 

(bijv. tijdens artsenvisite, omgang met uw dossier, lichamelijk 

onderzoek)? 

 

 

O  O   O   O   O   O   O   O   O   O 

 

4.2 Toegankelijkheid 

 

Hoe beoordeelt u… 

 

 

1   2   3   4    5   6    7   8   9   10 

a. de afstand tussen het Rijnstate en uw huis? O  O   O   O   O   O   O   O   O   O 

b. de bereikbaarheid van het Rijnstate met het openbaar vervoer? O  O   O   O   O   O   O   O   O   O 

c. de parkeergelegenheid van het Rijnstate? O  O   O   O   O   O   O   O   O   O 

d. de bewegwijzering in het Rijnstate? O  O   O   O   O   O   O   O   O   O 

e. de tijd die u en uw kind moesten wachten voordat u in het Rijnstate 

terecht kon (wachtlijst)?  

 

O  O   O   O   O   O   O   O   O   O 

f. de tijd die u en uw kind moesten wachten in de wachtkamer?  

O  O   O   O   O   O   O   O   O   O 

 

4.3 Informatie 

 

Hoe beoordeelt u… 

 

 

1   2   3   4    5   6    7   8   9   10 

a. de informatie die u kon vinden over de behandeling, voordat u voor 

de behandeling koos (informatie via de huisarts, het internet, 

telefonisch, etc.)? 

 

 

O  O   O   O    O   O   O   O   O   O 

b. de informatie die u kon vinden over de behandelaar, voordat u voor 

hem/haar koos (informatie via de huisarts, het internet, telefonisch, 
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etc.)? O  O   O   O    O   O   O   O   O   O 

c. de duidelijkheid van de door de arts(en) gegeven informatie over 

uw ziekte, eventuele onderzoeken en de behandeling? 

 

O  O   O   O    O   O   O   O   O   O 

d. de duidelijkheid van de door de arts(en) gegeven informatie over 

de te verwachten gevolgen en risico’s van de eventuele onderzoeken 

en de behandeling? 

 

 

O  O   O   O    O   O   O   O   O   O 

e. de duidelijkheid van de door de arts(en) gegeven informatie over 

andere mogelijkheden voor de behandeling? 

 

O  O   O   O    O   O   O   O   O   O 

f. de afstemming van informatie die u van meerdere personen heeft 

ontvangen (bijv. van artsen en verpleegkundigen)? 

1   2   3   4    5   6    7   8   9   10 

O  O   O   O    O   O   O   O   O   O 

g. de duidelijkheid van de informatie over de medicatie (tijdens de 

opname)? 

O   O   O   O   O   O   O   O   O   O 

h. de duidelijkheid van de informatie over de leefregels ten aanzien 

van eten, drinken, rusten en werken? 

 

O   O   O   O   O   O   O   O   O   O 

i. de duidelijkheid van de informatie over het gebruik van medicijnen 

die u meekrijgt naar huis? 

 

O   O   O   O   O   O   O   O   O   O 

 

4.4 De ruimtelijke omgeving 

 

Hoe beoordeelt u… 

 

 

1   2   3   4    5   6    7   8    9   10 

a. de hygiëne van de tioletten? O   O   O   O   O   O   O   O   O   O 

b. de hygiene van de behandelkamer? O   O   O   O   O   O   O   O   O   O 

c. de temperatuur op de verpleegkamer? O   O   O   O   O   O   O   O   O   O 

d. de rust die op de afdeling heerste? O   O   O   O   O   O   O   O   O   O 

e. het uiterlijk van het Rijnstate (zowel binnen als buiten)? O   O   O   O   O   O   O   O   O   O 

 

4.5 Overig 

 

Hoe beoordeelt u… 

 

 

1   2   3   4    5   6    7   8   9   10 

a. de mate waarin het Rijnstate modern is? O  O   O   O   O   O   O   O   O   O 

b. de reputatie van het Rijnstate? O  O   O   O   O   O   O   O   O   O 

c. de reputatie van de specialist? O  O   O   O   O   O   O   O   O   O 

d. het gebruik van ICT ondersteuning (bijv. online afspraken maken, 

draadloos internet op de kamers, etc.) van het Rijnstate? 

 

 

O  O   O   O   O   O   O   O   O   O 

e. de smaak van de koffie/thee die in het Rijnstate wordt geschonken? O  O   O   O   O   O   O   O   O   O 

f. de mate waarin het Rijnstate gecertificeerd is voor kwaliteit? O  O   O   O   O   O   O   O   O   O 

g. de mate waarin het Rijnstate up-to-date is wat betreft de medische 

ontwikkelingen in Europa? 

 

O  O   O   O   O   O   O   O   O   O 

 

5. Hoe beoordeelt u de polikliniek kindergeneeskunde in zijn totaal?  

Rapportcijfer                                                                             1   2   3   4   5   6    7   8   9  10 

                                                                                                O   O  O   O   O   O   O   O   O   O 
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6. Welke factoren zijn doorslaggevend geweest om voor de polikliniek kindergeneeskunde van het Rijnstate 

ziekenhuis te kiezen? 

Let op: bij deze vraag is het de bedoeling dat u in totoaal zeven cijfers (1 t/m 7) neerzet op de stippellijn vóór 

de eigenschap in de tabel. Het cijfer 1 staat voor de belangrijkste factor, het cijfer 2 staat voor de tweede 

belangrijkste factor waarop u uw keuze heeft gemaakt, en het cijfer 3 voor de daaropvolgende, enzovoorts. (Op 

de volgende pagina vindt u het vervolg van deze vraag.) 

Eigenschap Uitleg 

 

Klantgerichtheid 

 

 

 

……  Begrip 

 

In het ziekenhuis word ik goed begrepen 

 

……  Samenwerking 

Het ziekenhuis biedt de mogelijkheid om samen met de arts/verpleegkundigen 

het verloop van de behandeling te bepalen 

 

……  Service 

 

Het personeel in het ziekenhuis is vriendelijk 

 

……  Benaderbaarheid 

 

Ik kan makkelijk personeel benaderen in het ziekenhuis 

 

……  Oprechtheid 

 

In het ziekenhuis word ik serieus genomen 

 

……  Patiëntcentraal  

 

In het ziekenhuis voel ik mij vrij om mijn wensen aan te geven 

 

……  Privacy 

Ik en mijn kind krijgen genoeg privacy tijdens de behandeling (bijv. tijdens 

artsenvisite, omgang met het dossier, lichamelijk onderzoek) 

 

Toegankelijkheid 

 

 

 

……  Afstand 

 

Het ziekenhuis is dicht bij mijn huis 

 

……  Openbaar Vervoer 

 

Het ziekenhuis is goed te bereiken met het openbaar vervoer 

 

……  Bewegwijzering  

 

Ik kan binnen het ziekenhuis makkelijk de weg vinden 

 

……  Parkeren 

 

Het ziekenhuis heeft voldoende parkeergelegenheid 

 

……  Parkeergeld 

 

Het is niet duur om bij het Rijnstate te parkeren 

 

……  Wachtlijst 

 

Het ziekenhuis heeft geen wachtlijst voor de behandeling 

 

……  Wachttijd 

 

Ik hoef niet lang te wachten in de wachtkamer 

 

Informatie 

 

 

 

……  Info behandeling 

 

Ik kan duidelijke informatie vinden over de behandeling in het ziekenhuis 
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……  Info behandelaar 

 

Ik kan duidelijke informatie vinden over de behandelaar van het ziekenhuis 

 

……  Duidelijkheid 

 

De informatie gegeven door de arts/verpleegkundigen is duidelijk 

 

……  Afstemming 

 

De informatie die ik van meerdere personen krijg is op elkaar afgestemd 

 

De ruimtelijke omgeving 

 

 

 

……  Hygiëne 

 

Het ziekenhuis houdt de facilitaire ruimtes (toiletten, douches, etc) schoon 

 

……  Temperatuur 

 

De temperatuur op de verpleegkamers van het ziekenhuis is aangenaam 

 

……  Rust 

 

In het ziekenhuis heerst er rust op de afdelingen 

 

……  Uiterlijk 

 

Het ziekenhuis ziet er aantrekkelijk uit (van binnen en/of van buiten) 

 

Overig 

 

 

 

……  Reputatie 

 

Het ziekenhuis staat als goed bekend onder familie en vrienden 

 

…… Specialist 

 

De goede reputatie van de specialist 

 

……  Modern 

 

Het ziekenhuis is modern 

 

……  Dekking 

 

De behandeling wordt in zijn geheel vergoed door de (basis)verzekering 

 

……  Doorverwijzing 

 

Mijn huisarts heeft mij doorverwezen naar het ziekenhuis 

 

……  ICT-ondersteuning 

Het ziekenhuis maakt gebruik van ICT-ondersteuning (online afspraken maken, 

draadloos internet op de kamer, etc.) 

 

……  Kwaliteit 

 

Het ziekenhuis heeft bewezen goede kwaliteit 

 

……  Advies 

Het ziekenhuis geeft altijd een persoonlijk consult, ook bij het geven van uitslagen 

van onderzoek 

 

……  Gewoonte 

 

Ik ga al mijn hele leven naar dit ziekenhuis 

 

……  Specialisatie 

 

Het ziekenhuis is gespecialiseerd in de zorg die ik nodig heb 

 

……  Up-to-date 

Het ziekenhuis is up-to-date wat betreft de medische ontwikkelingen in Europa 

 

…… Anders 

 

Namelijk: 
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7. De volgende vraag richt zich op wat u in het ALGEMEEN belangrijk vindt in de gezondheidszorg. Bij deze 

vraag gaat het dus niet om uw directe ervaringen met het Rijnstate, maar om uw mening over de 

gezondheidszorg en over ziekenhuizen in het algemeen. Graag per vraag één rondje duidelijk aankruisen of 

zwart maken. 

Hoe beoordeelt u de volgende punten? (Op de volgende pagina vindt u het vervolg van deze vraag.) 

1 = helemaal oneens,  
2 = oneens, 3 = neutraal, 

4 = eens, 5 = helemaal eens 
 

 

7.1 Klantgerichtheid 

 

Ik vind het belangrijk dat… 

 

 

1   2   3   4    5     

a. ik goed word begrepen door de arts/verpleegkundigen O   O  O   O   O      

b. ik samen met de arts/verpleegkundigen het verloop van de behandeling kan besluiten O   O  O   O   O    

c. de medewerkers van een ziekenhuis vriendelijk zijn O   O  O   O   O    

d. ik mij serieus genomen voel door de arts/verpleegkundigen O   O  O   O   O    

e. ik gemakkelijk een arts/verpleegkundige kan benaderen met een vraag (over bijv. 

wachttijden, koffie/thee, etc.) 

O   O  O   O   O    

f. ik mij vrij voel om mijn wensen aan te geven bij een arts/verpleegkundige O   O  O   O   O    

g. ik en mijn kind genoeg privacy krijgen tijdens een behandeling (bijv. tijdens artsenvisite, 

omgang met uw dossier, lichamelijk onderzoek) 

O   O  O   O   O    

 

7.2 Toegankelijkheid 

 

Ik vind het belangrijk dat… 

 

 

1   2   3   4    5     

a. mijn ziekenhuis dicht bij mijn huis is O   O  O   O   O   

b. mijn ziekenhuis goed bereikbaar is met het openbaar vervoer O   O  O   O   O   

c. ik bij mijn ziekenhuis makkelijk kan parkeren O   O  O   O   O   

d. binnen een ziekenhuis gemakkelijk de weg te vinden is O   O  O   O   O    

e. ik niet hoef te wachten op mijn behandeling O   O  O   O   O   

f. de wachttijd in de wachtkamer kort is O   O  O   O   O    

7.3 Informatie 

 

Ik vind het belangrijk dat… 

 

 

1   2   3   4    5     

a. ik informatie kan vinden over een behandeling, voordat ik voor de behandeling kies 

(informatie via de huisarts, het internet, telefonisch, etc.) 

O   O   O   O   O    

b. ik informatie kan vinden over een behandelaar, voordat ik voor hem/haar kies (informatie 

via de huisarts, het internet, telefonisch, etc.) 

O   O   O   O   O    

c. de informatie die door de arts/verpleegkundigen wordt gegeven duidelijk is O   O   O   O   O    

d. er afstemming is in de informatie die ik ontvang van meerdere personen (bijv. van artsen 

en verpleegkundigen) 

O   O   O   O   O    

 

 

7.4 De ruimtelijke omgeving 

 

 

 

1   2   3   4    5    
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Ik vind het belangrijk dat… 

a. de hygiëne van de facilitaire ruimtes (toiletten, douches, etc.) goed is O  O   O   O   O    

b. de temperatuur op de verpleegkamer aangenaam is O  O   O   O   O    

c. er rust op de afdeling is O  O   O   O   O   

d. het uiterlijk van een ziekenhuis aantrekkelijk is O  O   O   O   O   

 

7.5 Overig 

 

Ik vind het belangrijk dat… 

 

 

1   2   3   4    5   

a. het ziekenhuis modern is ingericht O   O  O   O   O    

b. mijn verzekering de behandeling in zijn geheel vergoed O   O  O   O   O    

c. de reputatie van een ziekenhuis goed is O   O  O   O   O    

d. de reputatie van de individuele specialist goed is O   O  O   O   O    

e. de reputatie van het specialisme goed is O   O   O   O   O    

f. een ziekenhuis gebruik maakt van ICT ondersteuning (bijv. online afspraken maken, 

draadloos internet op de kamers, etc.) 

 

O   O   O   O   O    

g. de koffie en thee die het ziekenhuis schenkt lekker smaakt O   O   O   O   O    

h. de koffie en thee die het ziekenhuis schenkt gratis is O   O   O   O   O    

i. het parkeren bij het ziekenhuis gratis is O   O   O   O   O    

j. het ziekenhuis gecertificeerd is voor kwaliteit O   O   O   O   O    

k. het ziekenhuis up-to-date is wat betreft de medische ontwikkelingen in Europa O   O   O   O   O    

 

8. Ten slotte worden er nu een aantal stellingen aan u voorgelegd, waarbij u mag aangeven in hoeverre u het 

(on)eens bent met de stelling. 

1=helemaal oneens,  
2=oneens, 3= neutraal,  

4=eens, 5=helemaal eens 

          1       2        3        4       5 

a. Als ik in het Rijnstate word behandeld, heb ik er 

vertrouwen in dat de behandeling slaagt 
           O         O         O         O         O 

b. Ik heb voldoende kennis om met mijn behandelaar in 

gesprek te gaan over mijn medische situatie 
           O         O         O         O         O 

c. Mijn verzekeringsmaatschappij maakt het mogelijk dat 

ik kan wisselen van ziekenhuis wanneer ik dat wens 
           O         O         O         O         O 

d. Ik maak graag gebruik van de mogelijkheid om van 

ziekenhuis te wisselen 
           O         O         O         O         O 

e. Ik zoek zelf actief naar zorg die het best bij mij past, 

ongeacht de doorverwijzing van de huisarts 
           O         O         O         O         O 

f. Ik vind het een positieve ontwikkeling dat er meer 

concurrentie binnen de gezondheidszorg bestaat 
           O         O         O         O         O 
 

g. Ik zou het Rijnstate aanbevelen bij mijn 

vrienden/familie en kennissen 
           O         O         O         O         O 
 

h. Ik zoek zelf actief naar informatie over mijn behandeling             O         O         O         O         O 
 

i. Ik zoek zelf actief naar informatie over mijn behandelaar            O         O         O         O         O 
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Ruimte voor opmerkingen/suggesties voor verbetering, of opmerkingen over de marktgerichte aanpak: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Uitnodiging                                                                                      

Geachte heer/mevrouw,  

 
Zojuist heeft u de vragenlijst ingevuld die gebruikt zal worden bij een onderzoek naar marktwerking in de gezondheidszorg en 
uw tevredenheid, specifiek binnen het Rijnstate ziekenhuis te Arnhem. Ten behoeve van het onderzoek en het verbeteren 
van service en kwaliteit worden er niet alleen vragenlijsten verspreid, maar streven wij er ook naar enkele patiënten 
persoonlijk over dit onderwerp te spreken. Wanneer u hier interesse in heeft, nodig ik u van harte uit om mee te doen aan 
een groepsbijeenkomst. Deze bijeenkomst zal in het teken staan van uw ervaringen met en mening over de veranderingen in 
de gezondheidszorg. Wij zijn zeer geïnteresseerd in uw mening en uw mening is hard nodig. 
Hieronder kunt u enkele gegevens noteren van uzelf en een keuze maken voor een datum die u het  
beste schikt (om weer contact met u te kunnen opnemen, hebben wij in ieder geval of een telefoonnummer of een e-
mailadres nodig). De locatie van de groepsbijeenkomst wordt nog bepaald. Te zijner tijd komt daar meer informatie over 
naar u toe. Wanneer u vragen heeft kunt u contact opnemen d.m.v. het onderstaand e-mailadres of telefoonnummer. 
 
O Ja, ik doe graag mee aan de groepsbijeenkomst 

 Naam: 

 Adres: 

 Woonplaats: 

 Telefoonnummer: 

 E-mailadres: 

 
 Ervaring met het Rijnstate ziekenhuis:  O <-1 jaar    O 1 – 5 jaar    O 5 -10 jaar    O >-10 jaar 

 
 Geef hieronder aan op welke data u zou kunnen (indien mogelijk meerdere data invullen):  

 O maandagavond 25 mei 2009                                            O donderdagavond 28 mei 2009 

 O dinsdagavond 26 mei 2009       O vrijdagavond 29 mei 2009 

 O woensdagavond 27 mei 2009    

 
De bijeenkomst zal ongeveer twee uur duren, waarbij koffie en thee wordt verzorgd. 
De vragenlijst en deze uitnodiging worden van elkaar losgekoppeld; de door u ingevulde antwoorden worden niet gebruikt in 
de groepsbijeenkomst. U kunt deze uitnodiging met de vragenlijst meesturen in de antwoordenvelop. 
 
Hartelijk dank voor uw medewerking! Binnenkort zal ondergetekende contact met u opnemen. 
Met vriendelijke groet,  
 
Myrthe Heerink      Mevr. Dr. Mirjam Harmsen 
Studente Bestuur- en Organisatiewetenschappen   Onderzoeker Kwaliteitsbureau 
Universiteit Utrecht         Alysis Zorggroep 
E: M.Heerink@students.uu.nl     E: M3Harmsen@alysis.nl; T: 088 005 5950 
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BIJLAGE V: RESPONDENTENLIJST INTERVIEWS 
 

1. Martin Kirch Commercieel manager 4 maart 2009 

2. Janneke Brink Manager marketing en communicatie en lid 

van het management team van Alysis 

23 maart 2009 

3. Jan Verhage Kinderarts, specialisatie in kinder gastro-

enterologie en voorzitter van de vakgroep  

30 maart 2009 

4. Jaap Mulder Kinderarts; specialisatie in diabetes en 

adoptiekinderen en doet de visitaties 

28 mei 2009 

5. Corné van Loon Orthopedisch chirurg en specialist manager 

orthopedie 

2 april 2009 

6. Geert-Jan Boog † 
Orthopedisch chirurg 23 april 2009 
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BIJLAGE VI: OVERIGE ONDERWERPEN INTERVIEWS 
Onderwerp Respon-

dent 

Uitspraak 

Veranderende 

patiënten 

3 De zorg is intensiever geworden omdat de inhoudelijke ziektebeelden zijn 

veranderd (ADHD, overgewicht, etc.) en de ouders mondiger zijn geworden. 

Daarbij hebben ook de kinderen tegenwoordig inspraak. 

 4 De patiënt is veeleisend en heel meer voorkeuren 

 6 Mensen willen steeds meer weten en zijn steeds kritischer 

 5 Mensen willen vaker een second opinion en stellen zich onafhankelijk en 

zakelijk op 

Opkomst 

privéklinieken 

  

 1 Er komen steeds meer privéklinieken met uitstekende service 

 4 Bepaalde zorg kun je nooit uit een ziekenhuis halen en privé gaan 

organiseren, zoals dialyse en de intensive care. Daarbij zijn er ook veel artsen 

die nooit in een privékliniek willen werken omdat zij daar geen lerende 

functie kunnen vervullen 

 6 Het is een gevaar dat er in privéklinieken operaties worden uitgevoerd die 

niet echt nodig zijn voor de patiënt. Ik werk in een lerende organisatie, ik zou 

nooit in een privékliniek kunnen werken 

 5 Belangrijk is dat er kennis wordt overgedragen, dat kan privé nooit gebeuren 

De discussie 

onder de 

medewerkers 

  

 2 Onderling wordt er veel over gesproken; het wordt gezien als een 

donderwolk die optrekt vanuit het Westen 

 3 De meningen zijn verdeeld 

 4 Het bewustzijn is, maar het verschil van mening is erg groot. De jongeren 

artsen zien het voordeel er nog wel eens in 

 6 Iedereen weet dat het belangrijk is, maar commercieel denken past niet bij 

een lerende organisatie 

Het toekomst- 

beeld 

  

 1 We (managers en specialisten) gaan samen de toekomst in 

 2 Er zal meer specialisatie ontstaan in de zorg 

 3 In het ene segment zal het verder treden, als in het andere 

 4 Het moet niet gaan om de façade, maar om de zorg; daar moeten we op 

blijven letten 

 6 Over tien jaar zijn er heel veel privéklinieken; de commercialisering gaat door 
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BIJLAGE VII: DE UITNODIGING 
 

 

 


