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Voor de afronding van mijn bacheloropleiding heb ik gedurende zes maanden
kwalitatief onderzoek gedaan in het Diakonessenhuis Utrecht, op de verpleegafdeling
3c/d (interne geneeskunde en Maag- Darm en Leverziekten, MDL) en de polikliniek
Interne & MDL. Dit onderzoek heb ik uitgevoerd in het kader van de leerkring
‘Nieuwe Uitdagingen aan Culturen van Organisaties’ van de opleiding Bestuurs- en
Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht.
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1 Managementsamenvatting
Dienstverlenende organisaties zijn de laatste jaren onderhevig aan veel
veranderingen. Een veel voorkomende verandering is de omslag van een
aanbodgestuurde organisatie naar een meer vraaggestuurde organisatie. Deze
ontwikkeling is zichtbaar in veel ziekenhuizen, waarbij de vraag van de patiënt als
klant voorop komt te staan. In de literatuur is het klantperspectief van de patiënt,
hoe divers die ook is, al aardig goed beschreven. Er is ook al veel bekend over de
invloed van deze veranderende sturing op het ‘managen’ van dienstverlenende
organisaties. Dit lijkt vaak spanning op te leveren in professionele organisaties,
vooral tussen professionals en bestuurders van een organisatie. Ik ben echter nog
weinig kwalitatieve onderzoeken tegengekomen over de relatie tussen de werkvloer
in brede zin en het (hoger) management met betrekking tot dergelijk ingrijpende
veranderingsprocessen in dienstverlenende organisaties. Dat is voor mij aanleiding
geweest om een onderzoek te doen in het Diakonessenhuis in Utrecht naar de
volgende vraag: Hoe verhoudt de beleidsdoelstelling van het centraal stellen van de
patiënt in het Diakonessenhuis zich tot de betekenisgeving die de medewerkers op
de afdeling 3c/d en polikliniek Interne geneeskunde & MDL hier aan geven?
Dit onderzoek heb ik uitgevoerd door gesprekken te voeren met verschillende
medewerkers, observaties te doen op de verpleegafdeling en de polikliniek en door
documenten met betrekking tot bovengenoemd organisatiebeleid te bestuderen.
Hieruit is het volgende naar voren gekomen. De patiënt centraal lijkt een ambigue
begrip: er wordt door de diverse subgroepen (artsen, verpleegkundigen,
ondersteunend personeel en bestuurders/managers) op een verschillende manier
betekenis aan gegeven.
Voor de bestuurders en managers in de organisatie lijkt het centraal stellen van de
patiënt een onderdeel van het meer bedrijfsmatig werken. Artsen gaven aan dat ze
het centraal stellen van de patiënt niet als een omslag of verandering zien, maar iets
wat al jaren zo is in het ziekenhuis. Artsen in opleiding, verpleegkundigen en een
zorgassistent geven aan dat voor hen de patiënt centraal vooral gaat om de
behoeften en benodigdheden van de patiënt. Opvallend is dat de werkvloer weinig
tot geen verandering ervaart met betrekking tot de zorg voor patiënten. Bij de
formulering van de beleidsdoelstelling ‘de patiënt centraal’ en in de begeleiding van
het veranderingsproces lijkt weinig tot geen aandacht te zijn besteed aan de
diversiteit van invulling die gegeven wordt aan het centraal stellen van de patiënt.
Bij het centraal stellen van de patiënt spelen verschillen in belangen een rol. Dit
verschil lijkt het sterkst merkbaar tussen de medisch specialisten en de Raad van
Bestuur. De medisch specialisten hebben met hun maatschap een zekere
zelfstandige positie in de organisatie. Het operationaliseren van de patiënt centraal
wordt niet vergemakkelijkt door deze zelfstandige positie van de internisten en MDL
artsen. Dit is inherent aan het Nederlandse ziekenhuissysteem. Want zolang de
medische verantwoordelijkheid vooral bij de medisch specialisten ligt en de
organisatorische en financiële verantwoordelijkheden vooral bij de Raad van Bestuur
(en in mindere mate bij de managers), zullen de belangen tegengesteld blijven. Het
ziekenhuis lijkt zich hier wel bewust van te zijn. Door het instellen van zogeheten
zorgduo’s, waarbij een zorgondernemer (manager) en medisch manager (arts)
samen een patiëntgroep ‘beheren’, probeert het bestuur dit te ondervangen.
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2 Voorwoord
Met veel enthousiasme en inzet heb ik een half jaar onderzoek gedaan in het
Diakonessenhuis in Utrecht. Het was interessant om de organisatie, waar ik sinds
drie jaar werkzaam ben, ook eens met ‘een andere bril’ te bekijken. Ik heb ervaren
dat het soms moeilijk is om onderscheid te maken tussen de ‘werkbril’ en de
‘onderzoeksbril’. Met behulp van de medewerkers van de onderzochte afdeling en
polikliniek is dit grotendeels wel gelukt. Het bleek ook een voordeel dat ik al bekend
was in de organisatie, omdat er deels al een vertrouwensband was en dit het leggen
van contact met mensen in de organisatie gemakkelijker maakte.
Dat de zorg een sector is die aan veel verandering en ontwikkeling onderhevig is,
heb ik zelf van erg dichtbij waargenomen in het Diakonessenhuis. Dat maakte het
ook lastig om een focus in het onderzoek te vinden, omdat er zoveel dingen spelen
die met elkaar te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan de toenemende vraag naar
zorg, marktwerking en de toenemende vraag naar transparantie omtrent
organisatieprocessen. Maar deze complexe context heeft mijn interesse in deze
sector alleen maar vergroot en ik acht de kans dan ook groot dat de zorgsector
voorlopig nog niet van mij af is…
Dan zijn er nog verschillende mensen die ik graag zou willen bedanken voor het
mogelijk maken van dit onderzoek. Allereerst de mensen in het Diakonessenhuis. Ik
wil Hans Bongers bedanken voor het bieden van de kans om onderzoek te doen in
het ziekenhuis. Ook wil ik graag Annelies van Gent en Joke Drijver bedanken voor de
begeleiding bij het zoeken naar respondenten en voor de verschillende feedback
momenten die we gehad hebben. Alle respondenten wil ik hartelijk danken voor hun
bereidheid en interesse om mee te werken aan het onderzoek. Daarnaast wil ik
personen in de universitaire context bedanken. Allereerst zijn dat Jeroen Vermeulen
en Marianne Dortants die de studenten begeleid hebben in het opzetten en uitvoeren
van het onderzoek en altijd bereid waren feedback te geven. Ook mijn
intervisiegroep zou ik willen bedanken voor het kritisch bevragen en input leveren op
mijn aangeleverde stukken. Ten slotte mag ik mijn directe familieleden en vrienden
niet vergeten te bedanken voor hun luisterend oor en motiverende woorden wanneer
de complexiteit me even te groot werd.

Utrecht, april
Tessa Wouda
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3 Introductie onderzoek & organisatie
“Voor ons [Oogziekenhuis Rotterdam] kwam ruimte voor innovatie. Door het
bedrijfsmatiger te maken, kan je dat betalen. Ons voortbestaan stond lange tijd ter
discussie. Dan wil je wel klantgerichter en efficiënter werken.” – NRC Handelsblad
zaterdag 17 april & zondag 18 april 2010
Bovenstaand citaat geeft treffend weer hoe dynamisch de ziekenhuiswereld is: er
wordt gesproken over innovatie en bedrijfsmatiger, klantgerichter en efficiënter
werken. Alle ontwikkelingen die de laatste jaren gaande zijn, denk bijvoorbeeld aan
de invoering van marktwerking, hebben veel invloed op de manier waarop
zorginstellingen als ziekenhuizen georganiseerd worden. In ziekenhuizen zie je
bijvoorbeeld steeds vaker de kreet “de patiënt centraal” opduiken, wat vaak gepaard
gaat met structuurveranderingen in de organisatie.1
Zo is er een aantal jaar geleden een cultuuromslag in gang gezet in het
Diakonessenhuis (Utrecht, Zeist en Doorn). Hierbij is het de bedoeling dat het
ziekenhuis verandert van een aanbodgestuurde naar een vraaggestuurde organisatie:
het ‘specialisme denken’ wordt losgelaten, waardoor de patiënt centraal komt te
staan. Waar voorheen de patiënt voor verschillende onderzoeken meerdere keren
terug moest komen naar het ziekenhuis, streeft het Diakonessenhuis er nu naar dat
de patiënt met zijn/haar klachten ‘soepel door het ziekenhuis kan stromen’ en niet
voor elk onderzoek apart hoeft terug te komen. Het uiteindelijke doel van de
cultuuromslag is dat de patiënt op een aangenamere manier wordt geholpen. Dit
werkt prettiger voor medewerker en verkort de opnameduur van de patiënt.2
Met dit onderzoek heb ik geprobeerd de relatie tussen de beleidsdoelstelling,
waarin de patiënt centraal moet komen te staan in het Diakonessenhuis, en de
invulling en betekenisgeving op het niveau van de afdeling 3c/d en polikliniek Interne
Geneeskunde & Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) inzichtelijk te maken.
Een persoonlijke doelstelling was leren om zelfstandig een succesvol
onderzoek te doen bij een organisatie. Ik kan zeggen dat ik er in ieder geval erg veel
van geleerd heb, onder andere dat kwalitatief onderzoek een ontzettend intensieve
vorm van onderzoek doen is. Daarnaast heb ik ook ontdekt dat ik nog heel veel kan
leren op het gebied van onderzoek doen!
Het ziekenhuis waar ik onderzoek gedaan heb is het oudste Diakonessenhuis van
Nederland, opgericht in 1844. De Hoogleraar B.F. Suerman nam destijds de
medische behandeling van patiënten op zich en gaf tegelijkertijd de diakonessen die
er werkten les. Op de huidige website van het ziekenhuis is te lezen dat het ontstaan
en de ontwikkeling van het Diakonessenhuis onlosmakelijk verbonden is met de inzet
en toewijding van de diakonessen. Zonder hen zou het Diakonessenhuis vandaag
niet de instelling zijn die het nu is. Het huidige Diakonessenhuis heeft drie locaties:
Utrecht, Zeist en Doorn. Utrecht en Zeist hebben zowel poliklinieken als
verpleegafdelingen. Doorn heeft alleen poliklinieken. Het stadsziekenhuis in Utrecht
is de grootste locatie. Het exacte aantal bedden op locatie Utrecht heb ik niet kunnen
achterhalen. De onderzochte afdeling 3c/d heeft in totaal 38 bedden. Een aantal jaar
geleden is de organisatiestructuur van de gehele organisatie aangepast. Sinds die
tijd werken ze met tien patiëntencategorieën. De patiëntencategorie waarnaar ik
onderzoek gedaan heb is interne geneeskunde & MDL. Hier horen onder andere de
afdeling 3c/d en de polikliniek interne geneeskunde en MDL in Utrecht bij. Delen van
1

2

Rhijnhuysen (2008)
http://www.erasmusmc.nl/overerasmusmc/depatientprominent/, bezocht op 30-12-2009
Rhijnhuysen (2008)
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de locaties Zeist en Doorn vallen ook onder deze patiëntencategorie, maar deze heb
ik vanwege methodologische redenen niet bij dit onderzoek betrokken.
In een dienstverlenende organisatie als een ziekenhuis zie je dat de (wensen van de)
klanten meer leidend worden voor de keuzes die dergelijke organisaties maken. In
de literatuur ben ik veel tegengekomen over de verandering van aanbodsturing naar
vraagsturing die zichtbaar is in veel dienstverlenende organisaties. Hierbij is het
klantperspectief van de patiënt, hoe divers die ook is, goed beschreven. Er is ook
veel bekend over de invloed die deze veranderende sturing heeft op het ‘managen’
van dienstverlenende organisaties. De spanning die dit vooral in professionele
organisaties vaak op lijkt te leveren is ook rijkelijk beschreven. Ik ben echter weinig
kwalitatieve onderzoeken tegengekomen over de relatie tussen de werkvloer in
brede zin en het (hoger) management met betrekking tot dergelijk ingrijpende
veranderingsprocessen in dienstverlenende organisaties. Dit is waar ik met dit
onderzoek in het Diakonessenhuis meer inzicht in heb willen geven.
Gedurende het verzamelen en opschrijven van de data is naar voren gekomen
dat dit onderzoek twee componenten kent. Aan de ene kant de beleidsdoelstelling
van patiëntgericht werken vanuit de bestuurders op centraal niveau in de organisatie.
Aan de andere kant gaat het om de betekenisgeving van patiëntgericht werken voor
professionals en medewerkers op de werkvloer. Ik spreek hier over betekenisgeving,
omdat het centrale idee in dit onderzoek is dat iedere persoon een invulling geeft
vanuit zijn of haar eigen referentiekader en in de context waarin hij of zij werkzaam
is. De volgende vraag is leidend geweest in dit onderzoek:
Hoe verhoudt de beleidsdoelstelling van het centraal stellen van de patiënt in het
Diakonessenhuis zich tot de betekenisgeving die de medewerkers op de afdeling 3c/d
en polikliniek Interne geneeskunde & MDL hier aan geven?
In het hoofdstuk vier is meer te lezen over de methodologische keuzes en de
waarborging van de kwaliteit van het onderzoek. In hoofdstuk vijf worden de
theoretische concepten en uitgangspunten die de uitkomsten van dit onderzoek
helpen verklaren besproken. Vervolgens worden in hoofdstuk zes de bevindingen
gepresenteerd en wordt in hoofdstuk zeven de literatuur aan de bevindingen
gekoppeld voor de analyse. In hoofdstuk acht zijn de conclusies en aanbevelingen
opgenomen.
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4 Methodologie
4.1 Wetenschapsfilosofie
Als wetenschapper kun je op verschillende manieren over onderzoek denken. De
positie die je hierin kiest, is van invloed op (de uitkomsten van) je onderzoek. Elke
wetenschappelijke positie heeft verschillende aannames en tradities. Om mijn positie
als wetenschapper toe te lichten maak ik gebruik van ‘the contrasting dimensions
from metatheory of representational practices’ van Deetz. 3 Hierbij worden twee
dimensies onderscheiden: ‘zoeken naar ‘consensus – dissensus (verschillen)’ en
‘local/emergent - elite/a priori’.
De eerste dimensie gaat over de positie van de onderzoeker zelf, ook wel
ontologie genoemd. Het gaat om de samenhang tussen onderzoek en de sociale
context. Wanneer een onderzoeker van consensus uitgaat, gaat hij/zij uit van
samenhang en ‘rust’ in een sociaal systeem, bijvoorbeeld in een organisatie.
Wanneer de nadruk echter op het zoeken naar verschillen ligt gaat de onderzoeker
uit van strijd, conflict en spanning als natuurlijk verschijnsel in een sociaal systeem.
Bij de tweede dimensie local/emergent en elite/a priori gaat het om de vraag waar
en hoe onderzoeksconcepten ontstaan. De keuze bij deze dimensie is van invloed op
de invulling van het onderzoek, vooral bij de keuze voor bepaalde
onderzoeksmethoden. De onderzoeker die een elite/a priori kijk hanteert heeft een
sterke focus op theorie. Theorievorming vindt met name voor het veldwerk plaats.
Daarbij formuleert de onderzoeker vaak assumpties en/of hypotheses over de
mogelijke uitkomsten van het onderzoek. Hierbij hanteert de onderzoeker vaak één
constant taalsysteem. Dit betekent dat de ervaringen en verhalen van de
onderzoeksobjecten ‘vertaald’ worden door de onderzoeker, zodat ze binnen dit
systeem passen. Een onderzoeker met een local/emergent kijk hanteert een meer
open taalsysteem. Hierbij zijn de ervaringen en verhalen van de onderzoeksobjecten
veel meer leidend voor de uitkomsten van het onderzoek. Literatuur heeft bij dit
perspectief vóór het veldwerk een verkennende rol en zal gedurende het onderzoek
een (iets) meer sturende rol krijgen.
De relatie tussen de twee dimensies zoals hierboven uitgelegd is
weergegeven in figuur 1.1 hieronder. Op basis van bovenstaande uitleg en figuur 1.1
kan ik mijn positie als onderzoeker als volgt toelichten. Ik zie cultuur als metafoor
voor organisatieleven; cultuur is de organisatie, niet een onderdeel of variabele van
de organisatie. Daarbij zal ik de organisatie bestuderen en proberen weer te geven in
het onderzoeksrapport zoals die ‘daadwerkelijk is’. Wanneer je kijkt naar de
interpretatieve manier van onderzoek doen, is het doel van een onderzoeker om een
eenduidige manier van leven in een organisatie weer te geven, met al zijn
complexiteit en contradictie. 4 Hieruit kan geconcludeerd worden dat ik als
onderzoeker meer uit ga van consensus dan dissensus.
Gedurende het onderzoek stonden de ervaringen, verhalen en gedragingen
van de ‘onderzoeksobjecten’ centraal. Vervolgens is met behulp van de literatuur het
onderzoek in een kader geplaatst om de verzamelde data te kunnen verklaren. Dit
sluit aan bij het local/emergent perspectief. Wanneer je de perspectieven van de
twee dimensies die passen bij dit onderzoek samenbrengt, komt daar ‘interpretative
studies’ uit, zoals hieronder in figuur 1.1 (in het rood) is te zien.

3
4

Alvesson & Deetz (2000)
Alvesson & Deetz (2000), p. 34
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Relation to dominent
social discourse
Dissensus

(dialogic studies)
(postmodern,
deconstructionist)

(Critical studies)
(late modern,
reformist)

Local/emergent
(Interpretive
studies)
(premodern,
traditional)

Elite/a priori

Origin of
concepts and
problems

(Normative
studies) (modern,
progressive)

Consensus

Figuur 1.1 contrasting dimensions from metatheory of representational practices
(Adapted from Deetz (1994a).5
4.2 Kwalitatief onderzoek
Het onderzoek dat ik uitgevoerd heb is een kwalitatief onderzoek. Dit houdt in dat ik
onderzoek heb gedaan naar betekenisgeving van betrokkenen in het
Diakonessenhuis. Ik heb gekeken op wat voor manier zij (al dan niet) invulling geven
aan de cultuuromslag van een aanbodgestuurde naar een vraaggestuurde
organisatie. Met behulp van een kwalitatief onderzoek heb ik ‘dieper kunnen graven’
in de achterliggende reden en vooral de uitwerking van deze cultuuromslag. Omdat
mijn uitgangspunt als onderzoeker is dat mensen betekenis geven aan verschijnselen,
zoals deze cultuuromslag, en dat ze die betekenissen onderling uitwisselen in hun
alledaagse interacties, zodanig dat ze gezamenlijk een werkelijkheid construeren,
heb ik voor de interpretatieve variant van kwalitatief onderzoek gekozen. Daarbij heb
ik de cultuuromslag binnen een selectief deel van het ziekenhuis onderzocht,
namelijk de afdeling 3/d en de poli Interne Geneeskunde in Utrecht. De andere twee
locaties zijn bewust uitgesloten van dit onderzoek, omdat de verschillen tussen de
locaties, ondanks dat het dezelfde organisatie is, dusdanig groot zullen zijn dat dit de
resultaten van het onderzoek had kunnen beïnvloeden, bijvoorbeeld door externe
factoren als verschillen tussen grote en kleine stad, de soort patiënten en de
verschillende medewerkers die op de locaties werken. Dat maakt dat dit onderzoek
een gevalsstudie is. Het gevolg is wel dat, ook door een bewuste afbakening van het
onderzoeksveld, de uitspraken die ik doe in dit rapport niet per definitie
organisatiebreed zullen gelden. De uitkomsten zouden wel herkenbaar voor andere
afdelingen en poliklinieken kunnen zijn, waardoor zij de inzichten kunnen vertalen
naar de eigen situatie.

5

Alvesson & Deetz (2000), p. 24
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4.3 Toegang tot het veld
Bijna drie jaar ben ik werkzaam in het Diakonessenhuis. Hier werk ik als
ondersteuning voor de verpleging en ook als afdelingssecretaresse. De ervaring die
ik hier en ook tijdens mijn studie heb opgedaan, heeft mijn interesse in de zorg en
specifiek voor ziekenhuizen gewekt. De contacten voor mijn onderzoek zijn gelegd
door een extern persoon, iemand die mijn opdrachtgever als voormalig ad-interim
hoofd PO&O van het Diakonessenhuis heeft gekend. Mijn begeleider, momenteel
zorgondernemer in het ziekenhuis, heeft aangegeven mijn verzoek voor een
onderzoek in te willigen omdat ik een medewerker van het ziekenhuis ben. Dat heeft
aan de ene kant een soort druk op mijn rol als medewerker gelegd, je hebt toch het
gevoel dat je een goed onderzoek ‘af wilt leveren’, omdat je een goede reputatie
hebt opgebouwd in de organisatie. Aan de andere kant heeft het ook druk op mijn rol
als onderzoeker gelegd, omdat je het positieve beeld over medewerkers in dit
ziekenhuis van je opdrachtgever niet wilt ‘beschadigen’.
Het is een echter een voordeel gebleken dat ik een ‘insider’ in (een deel van) de
organisatie ben. Het heeft de bereidheid van respondenten om mee te werken aan
het onderzoek vergroot, omdat er vaak al een basis van vertrouwen aanwezig was.
Dit bleek vooral een voordeel op de verpleegafdeling. De meeste doktoren en
medewerkers op de poli daarentegen kenden mij nog niet. Voordat ik met het
veldwerk begon heb ik met mijn opdrachtgever en begeleiders afgesproken dat ik
een samenvatting (met foto van mij) van mijn onderzoek op één A4 zou maken,
zodat ik dit aan de betrokkenen bij het onderzoek uit kon delen of van tevoren kon
mailen (bijlage 3). Dit werd als zeer prettig ervaren.
4.4 Dataverzameling
Voor dit onderzoek heb ik drie methoden voor dataverzameling gebruikt: interviews,
observaties en tekstuele analyse. Deze onderzoeksmethoden sluiten aan bij mijn
wetenschapsfilosofische perspectief en bij de interpretatieve variant van kwalitatief
onderzoek, zoals toegelicht in bovenstaande paragrafen.
4.4.1 Observaties
De observaties die ik gedaan heb zijn zeer divers: van het waarnemen van ‘de gang
van zaken’ op de afdeling en de poli, tot meelopen met een (artsen)visite tot het
bijwonen van een multidisciplinair overleg. Hierbij heb ik mij opgesteld als
observant-participant.6 Dit houdt in dat ik de onderzochte personen heb laten weten
dat ik hen en de organisatie aan het onderzoeken was. De participatie vond plaats op
een ‘onopvallende’ manier, waarbij ik van tevoren toestemming heb gevraagd aan de
betrokkenen voor deelname. Omdat ik geen medische kennis heb, heb ik niet actief
deelgenomen aan activiteiten. De notities van de observaties heb ik ook
meegenomen bij het coderen. Het proces van coderen zal in paragraaf 4.5 verder
worden toegelicht.
4.4.2 Interviews
De soort interviews die ik gehouden heb zijn semi-gestructureerde interviews met
een open karakter. Voor de dataverzameling heb ik een topiclijst opgesteld (bijlage
2), maar geen uitgewerkte vragen op papier gezet. Deze topiclijst heb ik niet bij de
hand gehad tijdens de gesprekken. Uiteindelijk zijn de verhalen en informatie van de
respondenten leidend geweest voor het onderzoek. In totaal heb ik 18 personen
geïnterviewd: vier verpleegkundigen, secretaresse van de afdeling, co-assistent,
zorgassistent, baliemedewerker van de poli, twee arts-assistenten, drie artsen,
medewerker van PO&O, lid van het Bestuur Medische Staf, teamhoofd van de
6
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afdeling, zorgondernemer en een lid van de Raad van Bestuur. Dit is ook de volgorde
waarin ik de respondenten gesproken heb.
Deze respondenten zijn geselecteerd met behulp van een doelgerichte selectie. Dit
betekent dat de onderzoekseenheden geselecteerd zijn op basis van bepaalde
kenmerken die zij representeren. Het belangrijkste kenmerk bij de selectie van
personen was hun functie, dus bijvoorbeeld verpleegkundige. Bij observaties was de
interactie tussen personen (dus bijvoorbeeld tussen arts en patiënt) het belangrijkste
criterium. Door deze manier van selecteren heb diverse uitingsvormen van de
cultuuromslag op de afdeling en de poli bestudeerd. De manier waarop ik deze
diverse uitingsvormen heb weten te vatten is door theoretische selectie. Door middel
van een cyclisch proces heb ik eenheden (personen, gebeurtenissen of situaties) op
basis van hun potentiële bijdrage aan de analyse geselecteerd. Op basis van deze
eenheden en (een voorlopige) open codering heb ik opnieuw een aantal eenheden
geselecteerd uit de bestuurlijke en management laag van de organisatie, die het
beste zouden aansluiten bij dit onderzoek.7
Bij de eerste gesprekken heb ik tegen de respondenten gezegd dat het om
een interview ging, wat soms de respondent ‘nerveuzer’ leek te maken dan nodig.
Daarom heb ik bij het maken van afspraken voor de laatste interviews gevraagd of
de persoon ‘een gesprek’ (in plaats van ‘een interview’) met mij wilde hebben. Dit
gaf het interview een meer informeel karakter, waardoor de respondenten ook meer
ontspannen leken bij aanvang van ‘het gesprek’. Als interviewer heb ik mijzelf als
‘traveller’ proberen op te stellen8, wat betekent dat ik samen met de geïnterviewde
tot een werkelijkheid gekomen ben. Dit sluit aan bij mijn interpretatieve
wetenschapsperspectief. In paragraaf 4.5 zal de manier van coderen verder
toegelicht worden.
4.4.3 Tekstuele analyse
Er is veel verschillende documentatie te vinden die gerelateerd is aan de
cultuuromslag: van powerpoint presentaties tot een artikel in het medewerkersblad.
Ik heb alle teksten verzameld gerelateerd aan de cultuuromslag die beschikbaar
gesteld zijn voor mijn onderzoek. Hierbij heb ik hulp gehad van de respondenten, die
mij vaak konden wijzen op interessante documenten. In de eerste fase van het
verwerken van de data heb ik al deze documenten meegenomen in de open codering.
Op deze manier kon ook veel potentieel bruikbaar materiaal (uit)geselecteerd
worden, omdat steeds nieuw materiaal ter beschikking kwam. Op welke manier deze
documenten gecodeerd zijn zal in de volgende paragraaf toegelicht worden.
4.5 Analyse van gegevens
Na ongeveer driekwart van de dataverzameling ben ik begonnen met het analyseren
van de eerste transcripties. Hierbij het ik het systeem van ‘open coderen’ gebruikt.9
Hieruit is een (voorlopige) codeboom voortgevloeid, die geholpen heeft bij een
begrippenkader voor laatste gesprekken, observaties en tekstuele analyses. Na de
volledige dataverzameling heeft het open coderen geholpen bij het ontwikkelen van
een begrippenkader dat al het onderzoeksmateriaal dekte. Deze codes heb ik in het
computerprogramma ‘Maxqda’ ingevoerd. Dit is een programma dat helpt bij het
verwerken en analyseren van data. Een groot voordeel hiervan is dat alle
transcripties en andere data zoals observaties ingevoerd kunnen worden en op
verschillende manieren gecodeerd en bewerkt kunnen worden. Je kunt dus,
afhankelijk van de richting die je kiest, verschillende kanten op met de verzamelde
7
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data. Bij de methode van coderen die ik gekozen heb, plak je een gekleurd label op
een stukje tekst. Sommige stukken tekst hebben ook twee of meerdere labels
gekregen. Vervolgens kun je per label alle data uitprinten en ook selecteren.
Nadat ik alle transcripties en relevante observatiemateriaal in Maxqda had
ingevoerd ben ik axiaal gaan coderen, waarbij ik vanuit de codes naar de data
geredeneerd heb, in tegenstelling tot open coderen. Daarbij heb ik gekeken hoe alle
codes, ontstaan uit het open coderen, samengevat konden worden in hoofdcodes.
Hierdoor heb ik de omvang van de codes kunnen reduceren, waardoor duidelijker
wordt welke fragmenten uit de data belangrijker en welke minder belangrijk zijn.10 In
Maxqda heb ik de open codes onder de nieuwe hoofdcodes verdeeld. Ik heb alle data
per code uitgeprint, om het nog een keer goed door te kunnen lezen.
In de eindfase van het analyseren van de gegevens heb ik gekeken naar de
hoofdcategorieën (namelijk: organisatieverandering, interactie tussen medewerkers,
interactie tussen medewerker en patiënt en als laatste factoren die de interactie
tussen patiënt en medewerker beïnvloeden). Vanuit deze hoofdcategorieën heb ik
geprobeerd om een kerncategorie aan te wijzen. Dit was moeilijk, omdat de
verzamelde data zeer rijk aan informatie was. Ik kern lijkt het te gaan om het
spanningsveld tussen bestuur/management en werkvloer. Op basis van deze manier
van selectief coderen is uiteindelijk gezocht naar antwoorden op de hoofdvraag.
4.6 Kwaliteit
In deze paragraaf zal ik aangeven welke keuzes ik gemaakt heb om de
wetenschappelijke kwaliteit en waarde van dit onderzoek te vergroten en welke
afwegingen daarbij een rol gespeeld hebben.
4.6.1 Betrouwbaarheid
Het onderzoek dat ik gedaan heb is een casestudy, wat betekent dat het moeilijk
herhaalbaar is, omdat ik naar een bepaalde context op een bepaald tijdstip gekeken
heb en ook als onderzoeker op ‘mijn manier’ gesprekken gevoerd heb met
respondenten. Deze context is aan verandering onderhevig en daarom zouden er bij
een zelfde onderzoek door een andere onderzoeker hoogst waarschijnlijk andere
bevindingen gedaan worden. Daarom heb ik op andere manieren geprobeerd de
betrouwbaarheid van dit onderzoek te vergroten. Allereerst door continue bezig te
zijn met het verantwoorden van keuzes die ik als onderzoeker maak. Het beschrijven
van dit proces geeft de lezer inzicht in het proces van het doen van onderzoek. Dit is
ook terug te zien in het methodologisch hoofdstuk. Ook heb ik het onderzoek
navolgbaar proberen te maken voor de mensen die betrokken waren bij het
onderzoek, zowel in het ziekenhuis door regelmatig af te spreken en te discussiëren
over gemaakte keuzes en de voortgang van het onderzoek, als door in discussie te
gaan met mijn begeleider op de universiteit en mijn intervisiegroep over te maken
keuzes.
4.6.2 Interne en externe validiteit
Om interne validiteit te creëren heb ik de respondenten de transcripties van hun
interview toegestuurd en om goedkeuring gevraagd. Van een verpleegkundige heb ik
geen reactie gehad, de overige zeventien respondenten hebben wel goedkeuring
gegeven. Dit kan de validiteit verkleinen, omdat ik hun transcripties wel gebruikt heb
bij het analyseren van de data. Ik acht deze kans echter klein, omdat ik nog drie
verpleegkundigen van de afdeling gesproken heb. Daarnaast heb ik, zoals ook bij
betrouwbaarheid genoemd is, de mensen in mijn intervisie groep gevraagd om
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kritische feedback te geven op de zaken die ik ingebracht heb en hen voorgelegd heb
met betrekking tot het onderzoek.
Met betrekking tot de externe validiteit kan ik zeggen dat de uitkomsten van dit
onderzoek niet per definitie ook toepasbaar zijn op andere situaties zoals een andere
afdeling of polikliniek. Elke afdeling en poli in het ziekenhuis is anders. De
professionals en medewerkers die er werken zijn anders (opgeleid) en dit kan
bijvoorbeeld ook invloed hebben op hoe centraal de patiënt staat of niet. In die zin
zijn de uitkomsten van dit onderzoek niet per definitie toepasbaar op een andere,
niet onderzochte afdeling, poli of een ander ziekenhuis. Maar wellicht dat bepaalde
aspecten van de analyse, conclusie of aanbevelingen wel herkenbaar, en daarmee
wellicht ook toepasbaar zijn voor een andere afdeling of poli in het ziekenhuis.
4.6.3 Bruikbaarheid
Om dit onderzoeksrapport bruikbaar te maken voor de organisatie heb ik gevraagd
wat zij verwachtten van het onderzoek. In de beginfase van het onderzoek heb ik
goed proberen af te tasten wat er volgens mijn opdrachtgever en begeleiders
speelde in de onderzoekscontext. In de eindfase van het onderzoek heb ik mijn
opdrachtgever en begeleiders om feedback en input gevraagd.
4.7 Reflectie op rol als onderzoeker
De samenvatting van de opzet van het onderzoek heb ik op verschillende opvallende
plekken op de afdeling en de polikliniek gehangen, zodat mensen mijn gezicht ook
zouden herkennen en koppelen aan het onderzoek. Ik heb met mijn begeleiders ook
de mogelijkheid om een korte presentatie te houden besproken, maar dit leek niet
realistisch, omdat het heel moeilijk is om alle betrokken medewerkers op een
bepaald moment bij elkaar te krijgen. Daarom is voor de samenvatting op papier
gekozen. Het feit dat ik een insider in (een deel van) de organisatie was, heeft er toe
geleid dat het contact met de betrokken personen vrij gemakkelijk en vertrouwd
verliep. Waar dit niet zo was, heb ik naar eigen inzicht die vertrouwensband op
weten te bouwen met de respondent. Wat echter een negatief gevolg hiervan was, is
dat er tijdens gesprekken door de betrokkene vaak gesproken werd in termen als
“zoals je wel weet…” of “maar dat is jou wel bekend”. Dit had ik van tevoren ook
ingeschat en heb hier als onderzoeker vier ‘maatregelen’ voor genomen. Allereerst
heb ik aangegeven bij iedereen die ik sprak over mijn onderzoek dat wanneer ik
onderzoek doe, ik een onderzoeker ben, en wanneer ik werk, ik een medewerker ben.
Ten tweede heb ik bewust aangegeven dat ik tijdens mijn onderzoeksperiode niet
wilde werken op 3c/d, de afdeling waar ik onderzoek gedaan heb. Deze regel heb ik
één keer ‘overschreden’, maar ik heb op dat moment ook duidelijk aangegeven dat
ik aan het werk en niet aan het onderzoeken was. Ten derde ben ik veel vragen
blijven stellen en heb zaken niet als vanzelfsprekend aan proberen te nemen.
Wanneer een respondent aangaf dat ‘ik wel bekend was met een bepaald iets vanuit
mijn werk’, heb ik gevraagd of diegene dat voor het onderzoek toch zou willen
toelichten. Ten slotte heb ik alle respondenten gevraagd of ze hun transcriptie na
wilden lezen, zodat ik hun goedkeuring had voor wat we besproken hadden. Eén
respondent wilde voordat de transcriptie gestuurd was terug komen op iets wat ze
gezegd had, maar is na het lezen van de transcriptie toch akkoord gegaan. Ik ben
van mening dat, mij baserende op bovenstaande toelichting, ik in het algemeen kan
zeggen dat de respondenten en betrokkenen tijdens observaties een open houding
hebben getoond, wat de betrouwbaarheid van het onderzoek vergroot heeft.
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5 Theoretisch hoofdstuk
In dit hoofdstuk worden de theoretische concepten en uitgangspunten die de
uitkomsten van dit onderzoek helpen verklaren besproken. Hierin geef ik de positie
van dit onderzoek aan ten opzichte van de bestaande kennis over het onderwerp in
de literatuur. In hoofdstuk zeven wordt de verzamelde data met behulp van dit
literatuur kader geanalyseerd.
5.1 Veranderingsprocessen in de zorgsector
In onze maatschappij vinden continue veranderingen en ontwikkelingen plaats. Ook
dienstverlenende organisaties in de publieke sector krijgen te maken met deze
veranderingen. Het verlenen van een dienst is bij uitstek mensenwerk. Voor
ziekenhuizen bijvoorbeeld zijn patiënten belangrijke klanten, maar deze hebben
veelal een ‘ontvangende rol’, het ontvangen van zorg. Hier lijkt echter in de publieke
sector verandering in te komen, wat betekent dat de (wensen van de) klant actiever
betrokken wordt bij de organisatie. Tot nu toe is zowel kwalitatief als kwantitatief
onderzoek gedaan naar de verandering van aanbodsturing naar vraagsturing die
zichtbaar is in veel publieke organisaties. Hierbij is het klantperspectief van de
patiënt, hoe divers die ook is, goed beschreven (Little, P., Everitt, H. (e.a) 2001,
Stewart, M. 2001). Aan de andere kant is ook veel bekend over wat voor invloed
deze veranderende sturing heeft op het ‘managen’ van dienstverlenende organisaties
(WRR 2004, Gastelaars 2006). Ook is er veel geschreven over de spanning die dit
met name in professionele organisaties vaak op lijkt te leveren. (Noordegraaf & van
der Meulen 2008). Ik ben echter weinig kwalitatieve onderzoeken tegengekomen
over de relatie tussen de werkvloer in brede zin en het (hoger) management met
betrekking tot dergelijk ingrijpende veranderingsprocessen in dienstverlenende
organisaties. Dit is waar ik met dit onderzoek in het Diakonessenhuis meer inzicht in
wil geven.
Gastelaars (2006) geeft aan dat je de laatste jaren ziet dat dienstverlenende
organisaties meer aandacht besteden aan klantgericht werken en dat de klant zelfs
centraal komt te staan in organisaties in de publieke sector. Maar, zo geeft
Gastelaars aan, dit vormt eigenlijk maar één aspect van de vele veranderingen en
wordt vaak als label gebruikt voor minstens zes veranderingen die waarneembaar
zijn bij de meeste dienstverlenende organisaties.11
Bij een eerste verandering gaat het om ruimte maken voor verschillen.
Dienstverlenende organisaties als ziekenhuizen willen onder vraagsturing werken,
waardoor de organisatie meer flexibel in moet kunnen spelen op interne en externe
invloeden.
Een tweede verandering is het ontwerp en de stroomlijning van het primaire
proces, waarbij het primaire proces nogal eens in verschillende ‘stromen’ wordt
opgesplitst, met als doel dat de klant (sneller) op de juiste plek terecht komt.
Een derde verandering is de herijking van de uitvoerende repertoires die
waarneembaar is in veel dienstverlenende organisaties. Dit betekent dat de grotere
verscheidenheid aan klanten vaak grote gevolgen heeft voor de uitvoerenden in de
organisatie, die soms allerlei nieuwe vaardigheden moeten leren of een verandering
van de invulling van hun kerntaak moeten accepteren. Dit kan ook betekenen dat er
meer arbeidsdeling komt, waardoor uitvoerenden moeten (leren) samenwerken met
veel anderen. “In de ‘grote werkdruk’ waar veel uitvoerenden intussen van spreken
komen al deze ontwikkelingen bij elkaar.”12
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Een vierde verandering is de opmars van het operationele management. Hierbij
wordt de vraag gesteld of in huidige dienstverlenende organisaties managen niet
alleen voor managers maar voor álle betrokkenen onvermijdelijk geworden is, zeker
voor het operationele niveau van de organisatie. Met betrekking tot de relatie tussen
managers en professionals in een dienstverlenende organisatie als een ziekenhuis
spreken Hout, van der Scheer en Putters over hybridisering van managers en
professionals in de zorg. Hiermee bedoelen ze dat de manager steeds meer een
‘professionele manager’ wordt en de professional steeds meer een ‘managende
professional’, zoals samengevat in de figuur hieronder.
1. Professionele manager
Oorsprong manager in zorg: behoefte
aan coördinatie  het management is
dienstbaar aan primaire professionele
proces
Huidige invulling managerrol: controle,
continuïteit, efficiency, effectiviteit en
‘outcome’  het management is
dienstbaar aan belangen van
organisatorische en maatschappelijke
aard
Management moet zorginhoudelijke,
organisatorische en maatschappelijke
belangrijk afwegen

2. Managende professional
Van: voornamelijk zorginhoudelijke
verantwoording (afleggen)

Naar: zorginhoudelijke, financiële én
maatschappelijke verantwoording
(afleggen)

Arts legt aan veel verschillende actoren
verantwoording af, zoals de patiënt, de
beroepsgroep, het
ziekenhuismanagement en de inspectie
Medische professional (KNMG, 2007)

Gedragscode voor goede bestuurders
(NVZD, 2005)
Figuur 3.1 (samenvatting van: Hout, van der Scheer en Putters 2007)

Een vijfde verandering waarover Gastelaars spreekt gaat over de actieve legitimering
naar buiten. Het lijkt steeds belangrijker te worden dat een dienstverlenende
organisatie zijn doen en laten legitimeert aan de buitenwereld. Daarbij is het
belangrijk om allerlei stakeholders, bij een ziekenhuis zijn dat bijvoorbeeld de
verzekeringsmaatschappijen, de inspectie, de overheid en patiëntenorganisaties, te
betrekken en te informeren over wat je doet als organisatie. “De permanente
legitimeringsarbeid vergt dus ook van de organisatie en haar vertegenwoordigers dat
zij op allerlei terreinen een zekere openheid betracht.”13
Een zesde verandering is dat het draait om de klantrelatie, niet de klant.
Hiermee doelt Gastelaars op het feit dat ‘de klant’ of de veranderende vraag door
dienstverlenende organisaties vaak als aanleiding voor alle eerder besproken
veranderingen wordt gepresenteerd. Maar in feite gaat het om de klantrelatie als
kern van het dienstverleningsproces. Hierdoor worden klanten soms met nieuwe en
‘opgelegde’ rollen geconfronteerd waar ze niet per definitie op zitten te wachten:
“wat goed is voor de klantrelatie, is niet altijd even gemakkelijk voor de klant.”14
In de volgende paragraaf ga ik dieper in op het klantgericht werken in ziekenhuizen.
5.2 De patiënt centraal
Klantgericht werken wordt steeds belangrijker en in ziekenhuizen komt de patiënt
steeds vaker centraal te staan. Het ziekenhuis is te karakteriseren als een
professionele organisatie. Dit houdt in dat professionals de dienstverlenende kern
13
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van de organisatie vormen. “[De professionals] bepalen zelf de doorslaggevende
kwaliteitsnormen bij de inrichting van het primaire proces én bij het alledaagse
handelen op de werkvloer.” 15 Dienstverlenende organisaties moeten steeds meer
rekening houden met en verantwoording afleggen aan hun stakeholders. De klant is
dus een divers begrip. De patiënt is ‘slechts’ één soort klant waar de leidinggevenden
van een ziekenhuisorganisatie rekening mee moeten houden. Toch wordt deze klant
door de ziekenhuisorganisatie steeds vaker aangewezen als kern van hun
dienstverleningsproces, terwijl Gastelaars aangeeft dat ‘de klant’ of de veranderende
vraag door dienstverlenende organisaties vaak als aanleiding voor alle hierboven
besproken verandering wordt gepresenteerd. Voor een uitvoerende in een ziekenhuis
ligt dit vaak anders. Hun werkzaamheden zijn veelal gerelateerd aan de patiënt als
klant. Voor hen krijgt het begrip ‘patiënt centraal’ dan ook vaak een andere invulling.
In de literatuur is geen eenduidige definitie van het begrip ‘patiënt centraal’ te
vinden. In de internationale literatuur wordt de term ‘patient centred care’ gebruikt.
Zo heeft Moira Stewart (2001) in de ‘British Medical Journal’ een voorstel voor het
ontwikkelen van een internationale definitie van ‘patient centred care’ gedaan. Bij
het ontwikkelen van een internationale definitie is volgens Stewart de belangrijkste
component dat de patiënt bepaalt wat nu precies ‘patient centred care’ is. Hiervoor
gebruikt ze resultaten van een andere studie 16 die aangeeft dat patiënten de
volgende onderdelen belangrijk vinden bij ‘patient centred care’. Allereerst moet er
worden gekeken waarom de patiënt langskomt, wat zijn/haar vragen zijn en
waarover hij/zij ongerust is. Daarnaast verlangt de patiënt begrip voor zijn/haar
gehele persoon, zowel emotionele behoeften als andere kwesties. De patiënt wil ook
graag overeenstemming met de professional vinden over wat zijn/haar probleem is
en hoe dat aangepakt gaat worden. Vervolgens is het belangrijk dat bij ‘patient
centred care’ de preventie en het bevorderen van de gezondheid voorop staat. Ten
slotte is een consistente relatie tussen patiënt en arts belangrijk. West, Barron &
Reeves (2005) hebben een artikel gepubliceerd waarin wordt gekeken naar de
redenen waarom patiënten niet altijd de optimale zorg ontvangen en hoe deze
barrières verholpen zouden kunnen worden, waardoor de patiënt meer centraal komt
te staan. Hier is vooral naar het verplegende personeel gekeken in ziekenhuizen in
Londen. Uit deze studie blijkt dat in veel gevallen het verplegende personeel te
weinig tijd, middelen en training heeft om de optimale zorg te bieden. Russell, Daly,
Hughes en Hoog (2003) hebben een studie naar verpleegkundigen en ‘moeilijke
patiënten’ gepubliceerd, waarin wordt benadrukt dat voor een benadering van zorg
waarbij de patiënt centraal staat, de professional een stuk van zijn macht en
autoriteit zal moeten overdragen aan de patiënt. Daarbij worden verpleegkundigen
aangemoedigd om de leiding te nemen in deze verandering van het leveren van zorg
die meer gericht is op het leven van de patiënt (in plaats van alleen de klachten van
de patiënt en de ideeën van de professional).
Hierdoor lijkt het bijna onvermijdelijk dat de relatie tussen klant (patiënt) en
medewerker ook zal veranderen, zoals Stewart hierboven ook aangeeft als
belangrijke component bij het centraal stellen van de patiënt. Deze interactie is een
wezenlijk onderdeel van de ervaring van een patiënt en de zorg die hij/zij ontvangt.
In zijn boek over de kwaliteit van de gezondheidszorg geeft Westert (2006) aan dat
het in de moderne geneeskunde draait om teamwerk: patiënten zijn een teamlid en
worden bijvoorbeeld ook betrokken bij het opstellen van richtlijnen. Dit valt samen
met de verwachting dat de aandacht voor een meer klantgerichte cultuur toe zal
nemen. Parkin en Skinner (2003) gaan in hun onderzoek concreter in op de relatie
tussen patiënt en professional. Zo blijkt uit hun onderzoek onder professionals en
15
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patiënten in het Verenigd Koninkrijk, dat er een discrepantie bestaat tussen de
perceptie en herinnering van een consult. Er blijkt een significant verschil te zijn
tussen de hoeveelheid en soort informatie die de patiënt en de professional zich
herinneren van het consult. Het gebrek aan overeenkomst zou kunnen komen
doordat de professional vaak ‘een eigen agenda’ heeft. Dit kan tot frustratie bij de
patiënt leiden, wanneer de professional het idee heeft dat alles besproken is, maar
de patiënt niet. De conclusie is dat de communicatievaardigheden van de
professional verbeterd moeten worden, waarbij meer aandacht voor de bezorgdheid
en gevoelens van de patiënt nodig is.
Maar de medewerker zal niet alleen een verandering van zijn of haar rol met
betrekking tot de (omgang met) de patiënt ervaren. Andere ontwikkelingen die in de
zorg en met name ook in ziekenhuizen plaatsvinden hebben ook invloed op de rol en
het repertoire van de medewerker. Het afleggen van verantwoording in de zorg is de
laatste jaren sterk toegenomen. Dit is onder andere te zien aan de grote hoeveelheid
protocollen die geschreven worden voor de werkvloer en kwaliteitsmaatstaven
(prestatie-indicatoren) die gehanteerd worden. Dit betekent dat de medewerker in
bredere zin resultaatverantwoordelijkheid krijgt. Daarbij komt ook een stuk
‘kostenbewustheid’ kijken, want het kostenplaatje wordt steeds belangrijker in de
zorg: de kosten van de gezondheidszorg nemen toe doordat mensen ouder worden
en meer en ingewikkelder (welvaarts)ziekten krijgen, zoals Boot en Knapen (2001)
aangeven. Een belangrijke vraag om te beantwoorden is hoe deze
resultaatverantwoordelijkheid ingebed moet worden in de alledaagse gang van zaken
binnen een ziekenhuis. Bij de implementatie van dergelijke veranderingen spreken
managers graag over ‘het maken van een vertaalslag’ richting decentraal niveau.
Gastelaars bepleit dat die vertaalslag gezien moet worden als een proces van
handmatige regulering, wat betekent dat begeleiding en aansturing op decentraal
niveau in de organisatie moet plaatsvinden. Op deze manier kan beter ingespeeld
worden op situationele verschillen. Hiermee geeft Gastelaars aan dat het voor
bestuurders van dienstverlenende organisaties belangrijk is om te kijken naar en
rekening te houden met verschillen tussen bijvoorbeeld afdelingen in een ziekenhuis,
wanneer er gestuurd wordt op verandering, zoals een verandering van
aanbodgestuurd werken naar vraaggestuurd werken.
5.3 Een nieuwe vorm van publiek management
De veranderingen in publieke dienstverlenende organisaties zoals hiervoor
beschreven hebben grote gevolgen gehad voor de manier waarop dergelijke
organisatie ‘gemanaged’ worden. Door de toenemende complexiteit van
dienstverlenende organisaties wordt het centrale bestuur steeds meer bemand door
hiervoor opgeleide managers en bestuurders. Zeker in een professionele organisatie
als een ziekenhuis, waar met name de professionals (de artsen) vaak een behoorlijke
uitvoerende vrijheid hebben, lijkt de spanning tussen centrale, rationele control en
decentrale vrijheid voortdurend voelbaar. De ontwikkeling waarbij publieke
organisaties lering dienen te trekken uit de private sector, door klantgerichter,
resultaatgerichter, efficiënter en doelmatiger te werken wordt ook wel new public
management (NPM) genoemd. Deze nieuwe vorm van publiek management wordt
gezien als een verzameling van praktijken en inzichten, waardoor het lastig is hier
een heldere en eenduidige definitie van te geven. Verschillende auteurs geven er dan
ook een eigen invulling aan. Noordegraaf (2004) omschrijft deze aan het eind van de
twintigste eeuw ontwikkelde benadering als een stroming die gebruik maakt van
zowel oude ideeën over top-down gestuurde rationalisatie van organisaties, als van
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moderne bedrijfskundige bottum-up ideeën als ‘empowerment’ die tot doel hebben
om organisaties of onderdelen daarvan vrijer en ondernemender te laten opereren.17
5.4 Verandering & cultuur in organisaties
Bij organisatieverandering speelt niet alleen de procesmatige kant van de organisatie
een rol. Vaak hebben veranderingen ook invloed op de manier waarop mensen in de
organisatie met elkaar omgaan en ‘de mores’ die gebruikt worden op de werkvloer.
Joanne Martin (2004) presenteert drie theoretische tradities waar vanuit
onderzoeken naar organisatiecultuur bekeken en beschreven kunnen worden. Dit zijn
het integratie perspectief, het differentiatie perspectief en het fragmentatie
perspectief. Bij het integratie perspectief wordt cultuur gezien als niet ambigue,
consistent en iets waar organisatiebreed overeenstemming over bestaat. Iedereen in
de organisatie is bekend met de gedeelde waarden en het ‘gewenste gedrag’. Een
cultuurverandering wordt als een organisatiebrede culturele transformatie gezien.
Bij het differentiatie perspectief bestaan organisaties uit een collectie van
subculturen die in harmonie, conflict of onverschilligheid naast elkaar leven.
Consensus bestaat vooral binnen een subgroep; ambiguïteit kan optreden wanneer
de
verschillende
subgroepen
met
elkaar
in
aanraking
komen.
Een
(cultuur)verandering wordt op subgroepniveau ‘ingevuld’, waardoor de mate van
verandering en de beleving van verandering per subgroep kan verschillen.
Bij het fragmentatie perspectief worden tegenstrijdigheden en paradoxen juist als
belangrijk en vaak ook bepalend onderdeel van cultuur gezien. Verandering is een
‘constant gegeven’ in de organisatie en wordt bij het fragmentatie perspectief dan
ook niet als iets storends van een stabiele situatie gezien, want een organisatie kent
geen ‘stabiele situatie’. Uit de data zal blijken welk perspectief of welke
perspectieven van toepassing zijn op de onderzochte context in het Diakonessenhuis.

17

Noordegraaf (2004), p.86
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6 Bevindingen
6.1 Inleiding
Na ruim drie maanden als onderzoeker rond te hebben gelopen in het
Diakonessenhuis in Utrecht heb ik veel data verzameld uit alle gevoerde gesprekken,
observaties en de bestudeerde documenten. In dit hoofdstuk wordt thematisch een
overzicht van deze data gegeven, waarbij ik als onderzoeker zoveel mogelijk ‘de data
wil laten spreken’. In paragraaf 6.2 wordt de context van de bevindingen besproken,
waarin organisatieveranderingen en specifiek de onderzochte verandering naar het
centraal stellen van de patiënt in het Diakonessenhuis besproken wordt. Paragraaf
6.3 gaat over de invulling die de respondenten geven aan dit klantgericht werken en
er wordt ook gekeken naar alledaagse interacties tussen patiënt en medewerker. In
paragraaf 6.4 worden factoren besproken die een positieve of negatieve invloed
lijken te hebben op het centraal stellen van de patiënt in de organisatie. Daarbij
spelen werkdruk, faciliteiten, aandacht voor patiëntgerichtheid in de opleiding,
(bij)scholing in patiëntgericht werken en ‘de korte lijnen’ tussen medewerkers een
rol. In paragraaf 6.5 wordt aandacht besteed aan het omzetten van een visie en een
plan in de praktijk van de organisatie.
6.2 Het ziekenhuis als bedrijf?
Het Diakonessenhuis is constant in beweging en er verandert daarom ook veel, zowel
in het zorgproces als in de organisatie daar omheen. In de eerste subparagraaf
wordt besproken wat er over de cultuuromslag naar vraagsturing in het ziekenhuis
gezegd is door de verschillende respondenten. In de tweede subparagraaf worden
veranderingen besproken die niet direct aan de cultuuromslag gerelateerd zijn. In de
derde subparagraaf wordt specifiek aandacht besteed aan de relatie tussen
professionals en leidinggevenden in de organisatie.
6.2.1 De cultuuromslag naar meer vraagsturing
In 2001 is het Diakonessenhuis gefuseerd met het Lorentz ziekenhuis in Zeist en een
locatie in Doorn. Een jaar later is een structuurverandering doorgevoerd, waarbij de
nieuwe organisatie vooral efficiënter moest gaan werken. Er is toen, aldus de
toenmalige voorzitter van de Raad van Bestuur, bewust niet gekozen voor een
‘cultuurtraject’:
“Ik ben van mening dat cultuur niet direct maakbaar is en we zullen dan ook geen
apart ‘cultuurtraject’ gaan opstarten. Cultuur gaat erom hoe je met elkaar omgaat.
Daarbij is het van belang dat je wel weet waar je verantwoordelijk voor bent en die
verantwoordelijkheid ook neemt. In die zin helpt een organisatiestructuur om dat
inzichtelijk te maken.” – Oud-voorzitter Raad van Bestuur
Met de komst van een nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur in 2005 (inmiddels
oud-voorzitter) is weer een verandering doorgevoerd. Bij dit ingrijpende
veranderingsproces wilde het Diakonessenhuis van een ‘algemeen ziekenhuis’ in een
‘gespecialiseerd
ziekenhuisbedrijf’
veranderen.
Hierbij
heeft
een
structuurverandering
plaatsgevonden
naar
patiëntencategorieën.
Deze
patiëntencategorieën moeten zorgen voor betere aansluiting tussen specialismen en
tussen behandelingen en daarmee ook het centraal stellen van de patiënt verbeteren.
(Dialoog nr. 42). Per patiëntencategorie zijn zogeheten zorgduo’s aangewezen, die
bestaan uit een manager en een medisch specialist. Daarnaast zijn drie bewegingen
in gang gezet: ‘buitenstebinnen, ondersteboven en achterstevoren’. Met
‘buitenstebinnen’ wordt gekeken naar de wensen van de verschillende klanten van
het ziekenhuis. De patiënt als klant moet hierbij zoveel mogelijk centraal komen te
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staan in de organisatie. ‘Ondersteboven’ gaat over het in beeld brengen van de beste
zorg. De beste zorg kan, aldus het Diakonessenhuis, alleen de zorgprofessional
definiëren. Hierbij wordt wel op verschillende manieren gebruik gemaakt van
continue inbreng van de patiënt. ‘Achterstevoren’ ten slotte gaat over de financiën
van het ziekenhuis. Een marktgerichte bedrijfsmatige aanpak moest zorgen dat de
financiën op orde kwamen. De kosten en baten zijn per winkel (patiëntencategorie)
in kaart gebracht. Op deze manier moesten de medewerkers ook meer kostenbewust
worden.
De structuurverandering en de drie bewegingen zoals hierboven beschreven
zijn op verschillende manieren toegelicht aan de medewerkers. Zo is er in de Dialoog
(medewerkersblad van het Diakonessenhuis) veel aandacht aan besteed en zijn er
verschillende zogeheten ‘zeepkistbijeenkomsten’ aan gewijd. Deze zeepkisten
hadden steeds wisselende thema’s waarbij een onderdeel van de veranderingen
centraal stond. Verpleegkundigen die toen al in het Diakonessenhuis werkten geven
echter aan dat ze hier niet of slechts één of twee keer zijn geweest, omdat het vaak
niet mogelijk is om de afdeling te verlaten voor dergelijke bijeenkomsten, of ze
werden in de vrije tijd van de medewerkers gepland.
Inmiddels is er weer een nieuwe Raad van Bestuur (sinds februari 2008 een nieuwe
voorzitter en sinds april 2009 bestaat de Raad van Bestuur uit twee personen) die
naar eigen zeggen vooral bezig geweest is met het financieel op orde krijgen van de
organisatie (dus: achterstevoren), want dat was volgens hen al jaren ‘een puinhoop’:
“(…) Het ziekenhuis groeide tegen de klippen op, omzetstijging van 18% en de
marge groeide niet, dus het liep er bij wijze van spreken harder uit dan dat het
binnenkwam en dat werd allemaal naar buiten geschept. Voor het personeel niet in
loondienst [werden] eindeloos veel adviseurs, externe adviseurs, consultancybureaus
[ingehuurd], ja dan gaat de teller heel snel lopen. Terwijl ze dat gewoon zelf hadden
moeten kunnen, gewoon hard werken, je best doen.” – Huidige Raad van Bestuur
In verschillende edities van de Dialoog (medewerkersblad) is te lezen
aanleiding voor een aantal veranderingen het (weer) centraal stellen van de
is. Dat geldt ook voor de cultuuromslag naar een vraaggestuurde organisatie.
merkt de oud-voorzitter van de Raad van Bestuur in één van de edities op
patiënt centraal’ een open deur is, maar:

dat de
patiënt
Daarbij
dat ‘de

“In de hectiek van een ziekenhuisorganisatie raakt de patiënt als heel mens soms
wat buiten beeld. Patiënt en professional moeten weer centraal komen te staan, en
zij bepalen samen wat nodig en wenselijk is. De organisatie geeft vervolgens de
mogelijkheden en de grenzen aan – in die volgorde gaat dat bij vraaggerichte zorg!”
– Oud-voorzitter Raad van Bestuur
Het centraal stellen van de patiënt wordt niet door iedere respondent benadrukt
wanneer gevraagd wordt naar uitleg van deze cultuuromslag. De respondenten uit de
management en bestuurlijke laag van de organisatie geven aan dat er een
cultuuromslag naar meer bewustwording van kosten in de organisatie heeft
plaatsgevonden en voor een groot deel nog steeds plaatsvindt. Bij deze groep lijkt de
focus vooral op ‘achterstevoren’ te liggen.
“Bewust worden, vroeger kon alles, was ‘the sky the limit’. (…) En ook van de patiënt,
de klant is koning, tot bepaalde grenzen, binnen onze mogelijkheden die we ook
aanbieden. Maar daarnaast is veel meer de cultuuromslag geweest ook van (…) wat
iets kost, wat je uitgeeft.” – Zorgondernemer
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Respondenten die dagelijks met patiënten in aanraking komen (artsen (in opleiding),
verpleegkundigen, zorgassistentes, baliemedewerkers, secretaresses) gaan meer in
op vraaggestuurde zorg, waarbij de patiënt centraal moet komen te staan. Dit is het
idee van ‘buitenstebinnen’. Hierin verschilt de uitleg echter wel. Zo geeft een
verpleegkundige aan dat ze het idee heeft dat er vooral meer en intensiever
samengewerkt wordt tussen verschillende specialisten. Dit is meer gekoppeld aan de
structuurverandering, waarbij de indeling van de afdeling Interne Geneeskunde
veranderd is naar de huidige afdeling 3c/d, waarbij nu drie specialismen
samenwerken: chirurgie, interne geneeskunde en maag-darm-lever (MDL). Een
andere verpleegkundige geeft aan eigenlijk nooit van deze cultuuromslag gehoord te
hebben.
Alle door mij geïnterviewde artsen gaven aan dat je eigenlijk niet van een omslag
kunt spreken, omdat er weinig veranderd is. Het is meer een formalisering van wat
al was, waarbij het initiatief voor deze ‘omslag’ vanuit de werkvloer (de artsen)
gekomen is, en niet vanuit de leiding van de organisatie:
“(…) die cultuuromslag patiëntgericht dat is iets wat wij dokters ook graag wilden en
wat daaruit naar voren is gekomen, dat vind ik wel een voorbeeld van de organisatie
die luisterde naar wat de professionals willen. (…) Wat er feitelijk veranderd is, is
weinig, vind ik.” – Arts
6.2.2 Algemene organisatieveranderingen
Er kunnen grofweg twee soorten veranderingsbewegingen onderscheiden worden:
veranderingen op organisatieniveau en veranderingen op de werkvloer. De eerste
categorie veranderingen is waar vooral de bestuurders en managers in de organisatie
over spreken. Bij organisatieveranderingen geven zij aan dat een ziekenhuis steeds
meer een bedrijf aan het worden is. Dit sluit aan bij wat hierboven beschreven werd
over de onderzochte cultuuromslag, maar de in deze paragraaf omschreven
veranderingen werden door de respondenten zelf niet direct aan deze cultuuromslag
verbonden. Een belangrijke ontwikkeling die volgens de respondenten van
organisatorisch niveau (Raad van Bestuur en managers) voor een deel nog moet
plaatsvinden is een stuk kostenbewustzijn bij de mensen op de werkvloer. De Raad
van Bestuur geeft aan dat het ziekenhuis een aantal jaar geleden financieel in zwaar
weer zat, onder andere omdat door de vorige Raad van Bestuur op dat gebied niet
goed bestuurd is:
“Het ziekenhuis is gewoon een bedrijf in toenemende mate. Je moet je eigen broek
ophouden, dus dan moet je je daar ook naar gedragen en (…) [de vorige Raad van
Bestuur en directie] waren niet financieel ‘in control’. – Huidige Raad van Bestuur
De zorgondernemer bevestigt deze toenemende focus op kostenbewustzijn en geeft
aan dat het vroegere principe van ‘the sky is the limit’ niet meer opgaat in het
ziekenhuis. Daarbij is het belangrijk dat medewerkers zich meer bewust worden van
wat iets kost, wat er binnenkomt en wat er uitgaat en dat daar ook een limiet aan zit.
Die financiële verantwoordelijkheid verschuift ook meer naar decentraal niveau:
“Ik kan dat gaan uitleggen, maar dat betekent dat de cultuur is ‘de grote baas zegt’,
terwijl ik nu naar een cultuur wil van ‘jullie leggen het zelf uit’, anders heb je geen
regie meer. Als ik daar zelf sta geef je de regie aan mij en word je [het teamhoofd]
niet meer serieus genomen door je medewerkers.” – Zorgondernemer
Medewerkers van de werkvloer benoemen verschillende dingen rondom
organisatieverandering. De artsen lijken hierin wel een aparte categorie. Zij staan
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over het algemeen anders in de organisatie, in die zin dat zij met een maatschap een
soort eigen onderneming binnen de organisatie zijn en zich daardoor ook minder
gemakkelijk laten sturen. De artsen geven aan dat zij de toenemende focus op
kostenbewustzijn ook waarnemen en dit op zich ook geen slechte verandering vinden.
Een lid van het Bestuur Medische Staf geeft echter wel aan:
“(…) dat geneeskunde natuurlijk gewoon geen bedrijf is (…) de gezondheidszorg is
een verworven recht, (…) dus marktwerking als zodanig zie ik vooral als je bewust
worden van het feit dat geld ook een rol speelt in dingen. En dat je je bewust moet
worden van je processen, van je hele hebben en houwen in zo’n ziekenhuis, dat je
dat optimaler op elkaar moet afstemmen” – Lid Bestuur Medische Staf
Het wringt echter wel tussen het bestuur van het ziekenhuis en de medewerkers,
met name de artsen, waar het gaat om sturing van de organisatie. Wanneer je kijkt
naar de toenemende focus op kosten en het bewust worden hiervan, betekent dit
ook, zoals de Raad van Bestuur aangeeft, dat er meer controle op de financiën moet
komen. Deze vorm van sturing wordt over het algemeen wel geaccepteerd en ook als
noodzaak gezien om ‘te overleven’ als ziekenhuis. Maar wanneer de Raad van
Bestuur zich met andere, meer inhoudelijke zaken gaat bezig houden wordt dit niet
erg gewaardeerd door de medische staf. Een arts heeft zo z’n eigen ideeën over de
sturing van een ziekenhuis:
“Als ik nou zou zeggen van goh ik zou morgen het ziekenhuis willen veranderen, dan
zou ik zeggen de dokters zijn de baas, want die begrijpen het beleid. Maar van die
dokter moet je wel eisen dat ze dan goede bestuurders aanstellen die het beleid ook
uitvoeren.” - Arts
De Raad van Bestuur geeft aan dit te kunnen begrijpen, maar:
“[de professionals] zijn eigenlijk altijd ongestuurd geweest en gewend geweest om
hier de directiegang op te lopen en dan was het geregeld. [We willen] die verhouding
tussen het formele ziekenhuis, de lijnorganisatie, en de medische staf in die zin ook
verzakelijken.” – Huidige Raad van Bestuur
Daarbij zullen volgens de Raad van Bestuur resultaatverplichtende afspraken
gemaakt moeten gaan worden. Resultaatverplichting is niet een ‘populair woord’ bij
de medische staf, maar dergelijke afspraken zijn wel nodig, aldus de Raad van
Bestuur.
Andere medewerkers van de werkvloer spraken niet of nauwelijks over de
toenemende sturing vanuit de Raad van Bestuur. Wanneer hen werd gevraagd naar
veranderingen in de organisatie dan noemden zij veelal veranderingen die direct
merkbaar zijn op de werkvloer. Zo lopen er momenteel twee pilots op de
verpleegafdeling 3c/d: de pilot basiszorg en de pilot met zorgassistenten. Deze pilots
lijken in eerste instantie te gaan om verbetering van zorg voor de patiënt.
Verpleegkundigen geven echter aan dat de pilot met de zorgassistenten niet zo
verloopt als gepland en dat ze vermoeden dat deze mogelijke verandering toch meer
met het besparen van kosten te maken heeft.
“Maar ik denk dat het van bovenaf is gekomen, hè geld besparing. Want daar komt
het dan toch een beetje op neer, goedkopere krachten voor het makkelijkere werk
zeg maar.” – Verpleegkundige
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Ook wordt door sommige medewerkers aangegeven dat ze het idee hebben pas bij
een verandering betrokken te worden wanneer er al een besluit over genomen is. Zo
geeft een secretaresse van de afdeling aan dat veranderingen op het secretariaat
doorgevoerd of zelfs opgelegd worden, maar dat zijzelf geen aandeel hebben in het
leveren van input voorafgaande aan de verandering. Een verpleegkundige geeft aan
dat de verandering naar patiëntencategorieën betekende dat een stuk chirurgie bij
de afdeling kwam. Zij heeft het idee dat bij deze structuurverandering niet vooraf
overlegd is met verpleegkundigen van de afdeling, maar pas gecommuniceerd werd
vanuit het bestuur toen de verandering er definitief ging komen.
6.2.3 Relatie tussen bestuur/management en werkvloer
De relatie tussen het bestuur en management van het ziekenhuis en de
medewerkers op de werkvloer kan vanuit twee perspectieven bekeken worden. Eerst
wordt het perspectief van de bestuurders en managers toegelicht. Daarna zal het
perspectief vanuit de medewerkers op de werkvloer besproken worden. De huidige
Raad van Bestuur is een andere koers aan het varen dan voorgaande raden van
bestuur; die hebben volgens hen te weinig gelet op financiën waardoor het
ziekenhuis een ramkoers volgde. Daardoor zie je nu ook een verzakelijking in de
relatie tussen de lijnorganisatie en de medische staf en nog in mindere mate bij de
verpleging. De Raad van Bestuur wil bijvoorbeeld resultaatverplichtende
overeenkomsten sluiten met specialisten. Deze verzakelijking wordt door veel andere
medewerkers in de lijnorganisatie ook ervaren. Een teamhoofd van de afdeling 3c/d
geeft aan dat ze de Raad van Bestuur momenteel sterk sturend vindt.
“Maar er is nu weinig aandacht vind ik voor de inhoud van het werk van een
verpleegkundige, zoals de vorige voorzitter van de Raad van Bestuur [dat wel had].
(…) Er wordt veel meer in grote lijnen bekeken hoe we overeind blijven, maar niet
zozeer naar de deskundigheid en hoe de kwaliteit van de zorg bevorderd wordt.” –
Teamhoofd afdeling 3c/d
Het teamhoofd mist een stuk visie en inspiratie vanuit de leidinggevenden, met
name de Raad van Bestuur. Het contact met de zorgondernemer is verder goed en er
vindt structureel overleg plaats, bijvoorbeeld over het budget. De zorgondernemer
geeft aan dat hij de zakelijke relatie met de Raad van Bestuur prettig vindt. De Raad
van Bestuur stuurt volgens hem niet direct maar:
“De Raad van Bestuur is eigenlijk het boegbeeld en die staan als kapitein op het
schip: die kant gaan we op. Van de Raad van Bestuur moet je niet verwachten dat
die allerlei details over bijvoorbeeld de situaties binnen 3c/d helemaal kennen. (…)
Mijn functie is dusdanig dat je daarin zelfstandig initiatief moet nemen en zelfstandig
ook het moet kunnen afhandelen.” - Zorgondernemer
De Raad van Bestuur lijkt dit deels te willen veranderen door meer informeel contact
met de werkvloer te creëren, door middel van ‘safety rounds’, met als doel:
“Dat je gewoon met patiënten praat, gewoon met medewerkers praat, gewoon
indrukken opdoet, je een beeld vormt van hoe gaat het er in het echte leven aan toe,
hoe is het nou echt. Dat je het uit de eerste hand hoort en niet gefilterd via een
zorgondernemer, die daar soms z’n eigen verhaal ook mee wil afdekken.” – Huidige
Raad van Bestuur
Ook een medewerker van PO&O geeft aan dat het grote verschil met drie jaar
geleden is, dat met name zorgondernemers door Raad van Bestuur vooral worden
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aangesproken op financiële aspecten als een begroting. Een lid van het Bestuur
Medische Staf geeft aan dat hij sturen op financiële zaken niet een probleem vindt,
zolang artsen en verpleegkundigen in de ‘lead’ zijn. De Raad van Bestuur hoeft zich
niet zo nodig met ‘de onderlinge bouwstenen’ bezig te houden.
Medewerkers op de werkvloer herkennen de verzakelijking terug in hun contact met
leidinggevenden. Een arts geeft aan het idee te hebben dat de maatschap en de
Raad van Bestuur soms tegenover elkaar staan, maar toch samen ‘de boel moeten
runnen’. Het onderlinge contact verloopt echter een beetje stroef. Volgens de arts
moet geprobeerd worden om de verschillende belangen op elkaar af te stemmen,
maar:
“Als het puntje bij het paaltje komt zijn ze [Raad van Bestuur] alleen maar
geïnteresseerd in geld en moet er gewoon minder uitgegeven worden.” - Arts
Een andere arts geeft aan dat hij het idee heeft dat de belangen van artsen en Raad
van Bestuur verschillen, wat volgens hem niet zou moeten. De Raad van Bestuur
geeft aan dat dit klopt en inherent is aan ‘het Nederlandse ziekenhuissysteem’: wat
een belang voor de medisch specialist kan zijn, hoeft helemaal niet een belang voor
de hele organisatie te zijn. Een arts geeft aan dat het stafbestuur volgens hem ook
een steekje laat vallen, doordat sommige leden zich teveel vastbijten in dat geld en
niet naar het collectieve belang van de medische staf kijken. De zorgduo’s vindt hij
wel een goed concept, dat ook goed werkt. Een andere arts geeft aan dat de artsen
slecht gefaciliteerd worden door het ziekenhuis. De afgelopen tien jaar is volgens
hem het gevoerde beleid onduidelijk en weinig transparant, er is gebrek aan leiding.
Ook wordt er bijzonder weinig gedaan om mensen te motiveren, er is bijvoorbeeld
nooit geld voor scholing en trainingen. De zorgondernemer is tot nu toe de enige die
geld heeft vrijgemaakt om plannen uit te kunnen voeren.
Volgens de verpleegkundigen neemt de Raad van Bestuur vaak besluiten
geleid door financiële motieven, zoals de pilot met zorgassistenten. Een
verpleegkundige geeft ook aan dat ze het bezuinigen op verpleegkundigen geen
goede zaak vindt van de Raad van Bestuur, terwijl de zorgondernemer aangeeft dat
het aan de teamhoofden is hoe ‘de zak met geld’ verdeeld wordt.
6.3 Klantgericht werken
Bij klantgericht werken in het ziekenhuis is het contact tussen patiënten en
medewerkers van belang. Hierbij werd door de respondenten onderscheid gemaakt
tussen het contact rondom het thema ‘de patiënt centraal’ (§6.3.1) en de dagelijkse
interactie tussen patiënt en medewerker (§6.3.2).
6.3.1 Patiënt centraal
Het begrip ‘patiënt centraal’ blijkt een begrip waar iedere respondent wel een eigen
idee bij en een invulling voor heeft. Deze invulling komt vanuit de respondenten zelf.
Allereerst zal ik de ‘definities’ van de respondenten van de werkvloer beschrijven.
Vervolgens bespreek ik de ‘definities’ van de respondenten van organisatorisch en
bestuurlijk niveau.
De respondenten die dagelijks contact hebben met patiënten, zoals verpleegkundige,
artsen, zorgassistenten, baliemedewerkers en secretaresses geven aan dat voor hen
allemaal de patiënt centraal staat. Voor de verpleegkundigen betekent het vooral dat
je aandacht hebt voor zowel de patiënt en zijn/haar ziekte als voor ‘de mens’ achter
de patiënt. Daarbij is het belangrijk om goed te luisteren naar de behoeften van de
patiënt en alles zo goed mogelijk te regelen voor diegene. Een verpleegkundige die
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zowel op de poli interne geneeskunde & MDL als op afdeling 3c/d werkt, geeft echter
wel een verschil in de mogelijkheden hiervoor aan:
“Op de poli staan patiënten echt een uur lang centraal (…) en op de afdeling is het
centrale een stuk minder, mensen moeten je delen met nou ja, met 5 andere
patiënten of 10 andere patiënten als je avonddienst hebt en in de nachtdienst zijn
het er nog meer.” – Verpleegkundige
Eén van de zorgassistenten gaf aan dat een stukje service en aandacht belangrijk is
voor patiëntgericht werken, dat je bijvoorbeeld snel reageert op bellen.
De artsen geven aan dat het idee van ‘de patiënt centraal’ stellen in de organisatie
eigenlijk niet nieuw is, dat gebeurde altijd al. Voor artsen is de patiënt centraal
stellen vooral iets wat in de spreekkamer gebeurt, door je best te doen voor de
patiënt.
“Je wilt graag patiënten goed helpen zoals je zelf geholpen wilt worden en niet zoals
het ons uitkomt.” - Arts
Een co-assistent vult aan dat je de patiënt serieus moet nemen, maar niet alles moet
doen wat de patiënt vraagt.
Door respondenten op organisatorisch niveau worden niet geheel andere
definities gegeven van wat de patiënt centraal voor hen betekent, maar worden de
accenten anders gelegd. Zo geeft een medewerker van PO&O aan dat een
belangrijke voorwaarde om de patiënt centraal te kunnen stellen gekwalificeerd
personeel met de vakkennis en competenties is, zodat die in staat zijn om vanuit de
patiënt te denken in plaats vanuit het aanbod. Een teamhoofd van de
verpleegafdeling geeft aan dat je je in de patiënt moet kunnen verplaatsen en je
moet kunnen inleven in wat dingen met je doen wanneer je in een bed ligt. Een lid
van het Bestuur Medische Staf geeft, net als de andere specialisten, aan dat de
patiënt al heel lang centraal staat in de organisatie, alleen dat er logistiek nog het
één en ander geoptimaliseerd kan worden. Ten slotte is er de Raad van Bestuur die
aangeeft dat het primaire proces van de organisatie zorgverlening is en die moet er
op gericht zijn om het de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, dus een korte
doorlooptijd tussen verwijzing, diagnostiek en behandeling, het ‘one stop shopping’
idee.
Bijna alle respondenten, met name die op de werkvloer, geven aan dat de
wensen van een patiënt ‘tot op zekere hoogte’ behartigd kunnen worden. Twee artsassistenten en een co-assistent geven aan dat ze de persoonlijke benadering in het
Diakonessenhuis wel patiënt vriendelijk vinden, maar wanneer mensen bijvoorbeeld
om niet-medisch verantwoorde zaken vragen of een behandeling die niet bij hun
ziektebeeld past, dan kunnen zij daar niet aan voldoen. En ook verpleegkundigen
geven aan dat niet (altijd) alle wensen van patiënten behartigd kunnen worden:
“je kunt niet eindeloos mee gaan in de vraag van de patiënt, of dat die patiënt
verwacht dat je gewoon om de tien minuten aan z’n bed staat (…) ik ben niet slavin
van de patiënt. Het is hier geen hotel, daar liggen ook grenzen, maar goed in alle
redelijkheid denk ik.” – Verpleegkundige
6.3.2 Alledaagse interactie met patiënten
De interactie tussen patiënten en medewerkers vindt op veel verschillende manieren
plaats. Wanneer iemand naar het ziekenhuis komt, heeft hij of zij vaak eerst een
afspraak op de poli. Daar meldt diegene zich bij de balie en wordt vervolgens
verzocht om plaats te nemen in de wachtkamer. Na enige tijd wordt de patiënt
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opgehaald door een arts (-assistent). Soms moet een patiënt ook een tijdje op een
verpleegafdeling liggen en komt dan mogelijk in contact met verpleegkundigen,
zorgassistenten, voedingassistenten, afdelingsassistenten, secretaresses, artsen (in
opleiding) en wellicht andere disciplines als de fysiotherapeut. Kortom, een patiënt
ziet erg veel verschillende medewerkers tijdens een verblijf in het ziekenhuis.
Wanneer je alleen kijkt naar het contact tussen artsen, verpleegkundigen en
patiënten lijkt er een verschil in interactie te zijn. In algemene zin zou je kunnen
zeggen dat artsen vluchtiger contact met patiënten hebben dat meer gericht lijkt te
zijn op het lichamelijke, medische aspect rondom de patiënt. Verpleegkundigen
brengen over het algemeen meer tijd door met een patiënt, lijken meer gericht op de
‘patiënt als mens’ in plaats van ‘de patiënt als casus’.
“Zij [artsen] komen bij een patiënt en ze vragen wel van goh, hoe voelt u zich,
communiceren met de patiënt, (…) maar dat is echt alleen maar op het lichamelijke
stukje.” - Verpleegkundige
Een andere verpleegkundige geeft aan dat dit volgens haar ook wel het verschil is
tussen de geneeskunde en de verpleegkunde, dat je er als verpleegkundige ook
meer voor het contact met de patiënt bent en een arts meer voor het medisch
inhoudelijke aspect. De meeste verpleegkundigen geven wel aan dat dit per (soort)
arts verschilt. Zo nemen de internisten en MDL artsen vaak meer tijd voor een
patiënt en lijken zij ook vriendelijker te zijn richting de patiënt dan de chirurgen.
Twee arts-assistenten en een internist leggen dit uit als een verschil in vakgebied.
Als internist kies je volgens hen ook voor een stukje psychologie, de achtergrond van
de patiënt kan belangrijk zijn voor de klachten van de patiënt. Bij chirurgen is dit
vaak minder relevant en die besteden daar dan ook minder aandacht aan. Dit heeft
volgens verpleegkundigen echter niet altijd een positieve uitwerking op de interactie
met patiënten:
“Een MDL arts zal altijd z’n patiënt van zaal afhalen om bijvoorbeeld iets nieuws te
vertellen, of het iets goeds of slechts is. (…) De chirurgische assistenten en chirurgen
hebben zoiets van dat kost teveel tijd, ik doe het even snel hier. Ik snap het wel
maar het is echt niet goed.” – Verpleegkundige
Artsen geven ook aan dat als ze meer tijd hadden die wel aan patiënten zouden
willen besteden, maar met de huidige werkdruk is alles al zo krap gepland. Voorheen
was er één keer in de week de zogeheten grote visite, waar niet alleen de ‘zaalarts’
(een arts-assistent) maar ook alle MDL artsen aanwezig zijn. Sinds een week of drie
is dit veranderd naar twee keer in de week, waardoor het contact met patiënten
versterkt moet worden. Bij het observeren van deze visites kwam het verschil tussen
de omgang van artsen en verpleegkundigen met patiënten ook naar voren. De artsen
lopen langs de besproken patiënten en praten kort met hen over wat er besproken
en besloten is met betrekking tot hun behandeling. Ze blijven vaak om het bed staan
en er is één arts of, bij de ‘kleine visite’, de zaalarts die het woord doet. Uit
observaties bleek dat patiënten formeel benaderd worden, ze worden met u of
meneer/mevrouw aangesproken. Bij de MDL artsen lopen verpleegkundigen vaak
niet mee, bij de internisten en chirurgen wel. Wanneer de verpleging met een patiënt
over de zorg praat, lijken ze hier vaak iets meer tijd voor te nemen, even op een
stoel zitten of op de rand van het bed. Maar dit hangt ook af van de drukte op dat
moment op de afdeling of hier tijd voor is.
Ten slotte geven medewerkers ook aan dat ze luisteren naar patiënten op het gebied
van verbeteringen. Op de poli interne geneeskunde en MDL wordt vaak feedback van
patiënten gevraagd, bijvoorbeeld via brieven en enquêtes die ze patiënten meegeven.
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Een arts geeft aan dat ze op de poli over het algemeen wel goed scoren. Op de
verpleegafdeling moet officieel een dag of twee voor ontslag een enquête met vragen
over de zorg aan de patiënt gegeven worden, zodat deze voor ontslag samen met de
verpleging doorgenomen kan worden. Maar verpleegkundigen geven aan dat dit lang
niet altijd gebeurt, vooral vanwege tijdgebrek.
Hoewel de bestuurders en managers vaak weinig direct contact hebben met
patiënten, geven ze wel aan dat ‘de ziekenhuisorganisatie’ ook luistert naar de
patiënt en op die manier de kwaliteit van zorg wil verbeteren:
“Patiënttevredenheid onderzoek wat we gewoon doorlopend doen [via een
vragenzuil]. (…) Nou dan krijg je daar een beoordeling over. Dus dat is klantwaarden
onderzoek. Objectief meten we gewoon in welke mate spreekuren overboekt zijn en
zeggen we gewoon geen overgeboekte spreekuren, het mag gewoon niet, klaar. He,
want als een spreekuur overboekt is dan worden de wachttijden, de toegangstijden
langer.” – Huidige Raad van Bestuur
6.4 “Het loopt altijd anders”
Er zijn een aantal factoren aan te wijzen die invloed lijken te hebben op de interactie,
of het gebrek er aan, en de relatie tussen medewerker (vooral de artsen en
verpleegkundigen) en patiënt. Aan de ene kant zijn dit belemmerende factoren voor
patiëntgericht werken. Dit heeft met name met werkdruk en faciliteiten en
beschikbare middelen te maken. Aan de andere kant zijn er factoren die juist
patiëntgericht werken kunnen verbeteren, namelijk aandacht besteden aan
patiëntgericht werken in de opleiding en training voor medewerkers in patiëntgericht
werken aanbieden. Er is ook een factor die wordt gezien als een sterke kant van de
organisatie, namelijk ‘de korte lijnen’ die de relatie tussen medewerkers lijkt te
karakteriseren. Het is echter de vraag wat voor invloed deze ‘korte lijnen’ hebben op
(ontwikkelingen rondom) patiëntgericht werken.
6.4.1 Werkdruk/tijdsgebrek
Over het algemeen wordt de werkdruk van artsen en verpleegkundigen als erg hoog
ervaren. Om deze te verminderen wordt op verschillende manieren naar oplossingen
gezocht. Op de verpleegafdeling is net een pilot afgerond van ‘zorgassistenten’ die
een deel van de taken van verpleegkundigen over moeten nemen. Wat betreft
werkdruk wordt dit als zeer plezierig ervaren:
“Een praatje tussendoor, ja wat voor de patiënten aandacht was waar eigenlijk een
verpleegkundige absoluut geen tijd voor heeft.” – Zorgassistent
“En de zorgassistentes (…) die hebben wel meer tijd, of met z’n tweeën heb je
daarvoor meer tijd om patiënten de aandacht te geven die ze verdienen of nodig
hebben of die je zou willen geven.” - Verpleegkundige
Aan de andere kant geven verpleegkundigen aan het soms lastig te vinden taken af
te moeten staan, ook al verminderd dat de werkdruk. Vooral omdat ze zelf steeds
meer tijd kwijt lijken te zijn aan medisch inhoudelijke taken aan de ene kant en
administratieve taken aan de andere kant. Hierdoor hebben ze zelf minder voor tijd
en aandacht voor de patiënten:
“En ik zou soms wat meer tijd willen hebben om met mensen te praten, om ze wat
persoonlijke aandacht te geven. Dat is tegelijk ook het nadeel van de zorgassistenten.
Kijk als je de tijd zou hebben om het allemaal zelf te doen (…) Als je mensen moet

28

wassen dan ben je er gewoon wat meer mee bezig, je kunt zien hoe iemand zich
beweegt, hoe die zichzelf wast.” - Verpleegkundige
Het beeld onder de verpleegkundigen rondom deze pilot is dat het om een
bezuiniging ‘van hoger hand’ gaat. Dit wordt weerlegt door de zorgondernemer, die
aangeeft dat het de keuze van de teamhoofden is waar de ‘de zak met geld’ naartoe
gaat, of dat verpleging, zorgassistentes of afdelingsassistentes zijn.
Dat de werkdruk van artsen ook hoog is blijkt onder andere uit de
moeilijkheid voor de secretaresse om afspraken voor patiënten te plannen, zeker
wanneer een patiënt verschillende artsen moet zien en je wilt voorkomen dat een
patiënt meerdere keren terug moet komen. Dat is helaas soms toch onvermijdelijk,
vanwege overvolle agenda’s van vele artsen. Dit probleem lijkt overigens groter bij
de MDL artsen en internisten dan bij de chirurgen, onder andere omdat die
poligesprekken langer duren dan chirurgische poliafspraken. De secretaresse heeft
het idee dat artsen over het algemeen zelf geen notie hebben van hoe vol hun
agenda’s zijn en dat het handig zou zijn wanneer ze hier meer zicht op zouden
hebben.
6.4.2 Faciliteiten en middelen beschikbaar
De artsen geven aan dat ‘het ziekenhuis’ vooral faciliterend moet zijn voor de artsen,
maar dat (te) vaak het antwoord van de Raad van Bestuur is dat daar geen geld voor
is. De mate waarin die facilitering plaatsvindt, kan wat betreft een aantal artsen een
stuk beter:
“En al die mensen die hier de deur uitlopen, die beoordelen mij over hoe ik mij
gedraag in die spreekkamer, en of ik het verder voor die mensen op een beetje
prettige manier regel. En daarvoor heb ik faciliteiten nodig. Heb ik een fatsoenlijke
spreekkamer nodig, moet ik ergens een keer m’n spullen kunnen neerleggen, moet
ik kunnen bellen, (…) en ik vind eigenlijk dat we heel slecht gefaciliteerd worden, de
specialisten hier, om goed te kunnen werken.” - Arts
De Raad van Bestuur geeft aan dat geld in die zin een rol speelt dat er zoveel dingen
zijn waaraan het besteed moet of kan worden, maar dat er keuzes gemaakt moeten
worden:
“Om te zeggen jullie [specialisten] willen graag dat hier een groot nieuw gebouw
komt, maar onze OK’s moeten vernieuwd worden, de intensive care is verouderd, we
hebben een grotere eerste hulp nodig, en barsten uit ons jasje. Nou dat moet
gefinancierd worden, dat moet dus uit de productie gefinancierd worden, want de
bank wil zekerheden.” – Huidige Raad van Bestuur
6.4.3 Patiëntgerichtheid in opleiding
In de opleiding van verpleegkundigen die recent zijn afgestudeerd wordt (uitgebreid)
stil gestaan bij patiëntgericht werken. Zo werd bij een hbo-v opleiding bijvoorbeeld
het verschil tussen aanbodgestuurd en vraaggestuurd werken uitgelegd. Een
verpleegkundige die een oncologische opleiding gevolgd heeft gaf aan dat daar erg
veel aandacht was voor de beleving van de patiënt. Zij zou aandacht voor
patiëntgericht werken het liefst in elke verpleegkunde opleiding terug zien:
“Ik vind een stukje inzicht krijgen van wat de patiënt beleefd vanuit de opleiding heel
erg goed, als je dat niet hebt verhard je denk ik heel erg. Want het werk is erg hard
werken, weinig tijd voor alles, ook eigenlijk weinig tijd voor wat iemand meemaakt.
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En ik denk als je daar inzicht in krijgt sta je er in ieder geval wel bij stil.” Verpleegkundige
Bij de verpleegkundigen die langer geleden hun opleiding gevolgd hebben, leek nog
weinig tot geen aandacht te zijn voor andere dan medische en verpleegkundige
zaken, dus ook niet voor patiëntgericht werken.
Bij artsen lijkt dit laatste hetzelfde te zijn. Artsen geven aan dat er in hun opleiding
weinig tot geen aandacht was voor patiëntgericht werken. Daar lijken huidige
geneeskunde studenten wel in geschoold te worden. Zo vertelde een derdejaars coassistent dat je vanaf je eerste jaar communicatielessen krijgt, waarin een ‘simulatie
patiënt’ (een acteur) bijvoorbeeld een boze, een verdrietige of een agressieve patiënt
speelt, elke week een ander thema, waarbij de (emoties van de) patiënt en niet de
medische inhoud centraal staat. Een arts bevestigt ook dat het heel belangrijk is dat
er in de opleiding al aandacht aan besteed wordt.
6.4.4 Training en bijscholing in patiëntgerichtheid
Het overgrote deel van de trainingen en bijscholing die aangeboden wordt door het
ziekenhuis aan haar medewerkers gaat over medisch inhoudelijke zaken. De
verpleegkundigen geven aan dat ze zich ook niet kunnen herinneren dat er een
scholing of training geweest is over ‘patiëntgericht werken’ of ‘de patiënt centraal’.
Dat betekent niet dat het niet mogelijk is, want in principe kunnen verpleegkundigen
zelf aangeven aan wat voor soort scholing of training ze behoefte hebben. Er is een
speciale verpleegkundige werkgroep die deze ‘aanvragen’ oppakken en kijken of er
genoeg mensen interesse in hebben om het te organiseren. Maar ze zien de
noodzaak ook niet echt van een dergelijke training. De Raad van Bestuur geeft wel
aan bezig te zijn met cultuurveranderingthema’s, zoals bejegening en
medicatieveiligheid. Een medewerker van PO&O gaf aan dat deze trainingen begeleid
worden door de afdeling opleidingen, maar dat het initiatief hiervoor vooral vanuit de
afdelingen moet komen. Hier hebben de medewerkers van de onderzochte afdeling
en polikliniek tijdens dit onderzoek niets over gezegd, dus het is de vraag of de
medewerkers dit wel weten.
6.4.5 Relatie tussen mede-professionals en verpleging onderling
Met contact tussen mede-professionals wordt contact tussen twee of meerdere
artsen (ook tussen artsen van verschillende specialismen) bedoeld en het contact
tussen verpleegkundigen onderling.
Alle verpleegkundigen en artsen geven aan dat ze over het algemeen de
werksfeer en het collegiale contact als prettig ervaren. Er worden ook formele
overleggen met elkaar gepland. Zo vergadert het Bestuur Medische Staf één keer in
de twee weken en hebben zij één keer in de vier weken overleg met een vakgroep.
Hiermee probeert het Bestuur Medische Staf de ‘medische neuzen’ een beetje
dezelfde kant op te laten staan, zodat ze als één stem namens de medisch
specialisten met de Raad van Bestuur spreken. Artsen hebben onderling, binnen hun
vakgroep, ook vele formele overleggen, zodat ze als een eenheid blijven opereren.
Ook is er elke dinsdag een overleg tussen verschillende specialisten over patiënten
van de afdeling 3c/d. Alle artsen wezen op de ‘korte lijnen’ in het ziekenhuis:
“He, want hoe gaat het hier, het is een ziekenhuis met korte lijnen, laagdrempelig.
Als ik een radioloog wil spreken dan bel ik ‘m gewoon. Als ik een CT scan wil
beoordelen loop ik daar gewoon naar binnen.” – Arts
Het formele contact tussen verpleging en de Raad van Bestuur vindt plaats via de
Verpleegkundige Advies Raad (VAR); volgens een verpleegkundige van 3c/d zit daar
niemand van deze afdeling in. Verpleegkundigen van de afdeling vertelden dat er ook
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onderling formele overleggen zijn, zoals de overdracht van patiënten en een
dagevaluatie met het verpleegkundige team. Aan de dagevaluatie wordt echter niet
altijd aandacht of tijd besteed, terwijl dit volgens een verpleegkundige wel belangrijk
is en eigenlijk ook zou moeten. Dit betreft vooral unit C en de reden dat het vaak
niet gebeurt is dat het vaak erg druk is en de dienst sowieso al uitloopt.
6.4.6 Relatie tussen artsen en verpleegkundigen
Zowel artsen als verpleegkundigen geven aan dat de onderlinge relatie op zich goed
is. Er wordt echter door zowel verpleegkundigen als artsen aangegeven dat het
contact wat frequenter zou kunnen. Een ander punt is dat zowel MDL artsen als
verpleegkundigen van de verpleegafdeling aangeven het jammer te vinden dat de
verpleging niet meeloopt met de (grote) visite langs de patiënten:
“Nou ik zou denk ik misschien de inbreng van de verpleegkundigen vanuit de
afdeling wel willen verbeteren, (…) want zij zien de patiënten natuurlijk de hele dag
door, hebben veel meer informatie dan wij. En ik zou bijvoorbeeld graag zien dat ze
meelopen met de visite.” – Arts
“Dus ik denk dat de arts veel meer zou moeten luisteren naar wat jij te zeggen hebt
over die patiënt ja.” - Verpleegkundige
Verder wordt er wel een verschil ervaren tussen de samenwerking op de poli en de
samenwerking op de afdeling. Op de polikliniek heb je onder andere
endoscopiekamers
(voor
Maag-Darm-Lever
patiënten)
waar
artsen
en
verpleegkundigen elkaar een groot deel van de dag zien en spreken. De Internisten
hebben een aantal keer per week spreekuur, waar ook vaak patiënten komen die ze
al vaker gezien hebben. Dit bevordert de onderlinge verhouding en communicatie.
Dit is praktisch gezien lastiger te bewerkstellingen op de afdeling, omdat de (MDL)
arts hier minder vaak en lang aanwezig is. Hier wordt echter door de MDL artsen wel
verandering in aangebracht, want sinds twee weken lopen de artsen twee keer in de
week zaalvisite, waardoor het contact met de afdeling toeneemt en de artsen beter
weten wat er speelt op de afdeling. Hierbij werd door een arts opgemerkt dat hij het
soms wel lastig vindt dat er niet altijd even ervaren verpleegkundigen werken, wat
de overdracht van informatie soms lastiger maakt. Een verpleegkundige geeft ook
toe dat de bezetting (van verpleegkundigen op de afdeling) in die zin niet altijd
optimaal is, wanneer er relatief veel mensen werken die weinig ervaring (op afdeling
3c/d) hebben.
6.5 “Handen en voeten geven”
Zoals in bovenstaande paragrafen beschreven, wordt er zowel aan de cultuuromslag
als aan het idee van patiëntgericht werken verschillend invulling gegeven door de
respondenten. Bij het bestuderen van de formele communicatie, zoals de ‘Dialoog’,
powerpoint presentaties en andere documenten, viel op dat er vooral rond de tijd
van de structuurverandering (tussen 2002 en 2005) veel aandacht werd besteed aan
de cultuuromslag. Bij het bestuderen van beleidsplannen, jaarverslagen en andere
beleidsdocumenten van de afdeling en de poli viel op dat hier weinig tot geen
vertaling van patiëntgericht werken is gegeven. Een teamhoofd van de afdeling
vertelde:
“En het staat er wel nog steeds de visie in de kernwaarden, maar gewoon hoe je het
handen en voeten geeft, dat leeft niet. En juist de mensen die het lieten leven die
zijn niet meer in huis.” – Teamhoofd afdeling 3c/d

31

De huidige Raad van Bestuur bevestigt dit door aan te geven dat de beleidscyclus
destijds niet gesloten was bij het doorvoeren van deze verandering.
“[Oud-]Bestuur besluit beleid te maken en implementeert het vervolgens niet, voert
het niet uit en controleert niet op goede uitvoering.” – Huidige Raad van Bestuur
Ten slotte geeft een medewerker van PO&O ook aan dat ze een stuk invulling van de
cultuuromslag mist op haar afdeling:
“Wat ik merk hier bij PO&O, heb ik ook met mijn collega’s opgehaald van hoe leeft
het bij jullie, en wat kunnen wij, wat doen wij nou concreet hiermee. (…) Wat je ziet
is dat we eigenlijk heel weinig bewust bezig zijn geweest de afgelopen drie jaar met
he, we moeten die omslag maken, wat kunnen we daar nou aan bijdragen?” –
Medewerker PO&O
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7 Analyse
Na de bespreking van de bevindingen in de onderzoeksorganisatie wordt in dit
hoofdstuk de literatuur gekoppeld aan deze bevindingen. Allereerst zullen de
waargenomen veranderingen in het Diakonessenhuis uitgewerkt worden met behulp
van de literatuur. Vervolgens wordt toegelicht waarom de invulling die aan het
centraal stellen van de patiënt wordt gegeven ambigue lijkt te zijn. Ten slotte zal ik
dieper ingaan de bedrijfsmatige manier van werken in het ziekenhuis.
7.1 Verandering in het Diakonessenhuis
Het Diakonessenhuis is een dienstverlenende organisatie in de publieke sector. Zoals
in hoofdstuk drie is beschreven zijn dergelijke dienstverlenende organisaties de
laatste jaren aan nogal wat veranderingen onderhevig. In de cultuuromslag die het
Diakonessenhuis heeft proberen te maken naar een vraaggestuurde organisatie zijn
veel van ‘de zes veranderingen’ van Gastelaars, zoals toegelicht in hoofdstuk vijf,
terug te vinden.
Ten eerste streeft het Diakonessenhuis er naar om een gespecialiseerd
ziekenhuisbedrijf te worden, gestuurd door de vraag. Hierdoor wordt ruimte gemaakt
voor verschillen en kan het ziekenhuis meer flexibel inspelen op interne en externe
invloeden. Hierbij heeft ‘de patiënt centraal’ als leidraad voor veel veranderingen in
de organisatie gefunctioneerd, zoals hierna beschreven wordt.
Ten tweede probeert het Diakonessenhuis het primaire proces te stroomlijnen
door voor een structuurverandering naar patiëntencategorieën te kiezen. Het doel
van deze structuurverandering is dat de patiënt sneller op de juiste plek in de
organisatie terecht komt en daardoor adequater geholpen kan worden. Zo is op de
verpleegafdeling 3c/d bijvoorbeeld MDL chirurgie erbij gekomen, zodat patiënten die
geopereerd zijn aan een ‘interne klacht’ niet op een algemene chirurgieafdeling
liggen en dus beter geholpen kunnen worden.
Ten derde komt uit de bevindingen een herijking van de uitvoerende
repertoires naar voren. Dit is op de verpleegafdeling duidelijk zichtbaar in de vorm
van arbeidsdeling bij de pilot met zorgassistenten. De verpleegkundigen gaven aan
hier zowel voor- als nadelen in te zien. Aan de ene kant zorgen de zorgassistenten
(mits er genoeg aanwezig zijn) ervoor dat patiënten meer aandacht krijgen. Aan de
andere kant is het gevolg dat de verpleegkundigen voornamelijk met medische
zaken rondom de patiënt bezig zijn en door deze arbeidsdeling steeds minder zicht
op ‘de patiënt als mens’ krijgen. Voor de artsen is de herijking van de uitvoerende
repertoires op een andere manier zichtbaar, zoals hierna wordt toegelicht.
Ten vierde heeft de bovenstaande verandering te maken met de opmars van
het operationele management. Hierbij speelt de relatie tussen bestuurders en
medisch specialisten een rol. De bestuurders en het management zien de
cultuuromslag vooral als een verzakelijking van de relatie tussen de lijnorganisatie
en de medische staf (en in mindere mate de verpleging). Zo wordt de
zorgondernemer door de Raad van Bestuur en de teamhoofden op de afdeling en poli
meer dan voorheen aangesproken op financiële verantwoording. De ontwikkeling van
de manager in de zorg lijkt hierdoor een sprong gemaakt te hebben naar de
‘professionele manager’ waarbij controle, continuïteit, efficiency, effectiviteit en
resultaatgericht werken hoofdthema’s zijn. Dit sluit aan bij een meer bedrijfsmatige
benadering, die in paragraaf 7.3 verder toegelicht wordt. Hierbij lijkt de
dienstbaarheid van de (midden)manager verschoven te zijn van het primaire
professionele proces naar belangen van organisatorische en maatschappelijke aard.
Tegelijkertijd ervaren de MDL artsen en de Internisten ook een verandering in hun
werkzaamheden. Zij zijn niet meer alleen bezig met het verantwoorden van
zorginhoudelijke processen aan de patiënt, maar ook met het afleggen van financiële
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en maatschappelijke verantwoording aan de eigen beroepsgroep, de bestuurders van
het ziekenhuis, de inspectie et cetera. Hierdoor lijkt de specialist steeds meer een
‘managende professional’ te worden.
Ten vijfde is deze actieve legitimering naar buiten toe zichtbaar, waarbij het
belang van verantwoording afleggen aan de buitenwereld, de stakeholders van het
ziekenhuis, groter wordt. Dit past ook bij het beeld van ‘het ziekenhuisbedrijf’ zoals
genoemd bij de eerste verandering.
Ten zesde geeft Gastelaars aan dat het bij al deze veranderingen niet om de
veranderende vraag gaat, dus de klant zelf, maar om de klantrelatie. De invulling
van de vijf voorgaande veranderingen lijkt dit te illustreren. Omdat ik in dit
onderzoek geen interviews heb afgenomen met patiënten, kan ik hier niet verder op
ingaan.
7.2 De ambiguïteit van het centraal stellen van de patiënt
De patiënt is tegenwoordig één van de vele klanten van een ziekenhuis. Een
ziekenhuis heeft ook te maken met huisartsen, verzekeraars, andere zorginstellingen
et cetera. In dit onderzoek heb ik naar de beleidsdoelstelling ‘de patiënt centraal’
gekeken. Het centraal stellen van de patiënt kent vele aspecten en grijpt in op vele
relaties in het ziekenhuis. De relaties die ik onderzocht heb zijn arts-patiënt,
verpleging-patiënt en ondersteunend personeel-patiënt, arts-arts en verpleging-arts.
De patiënt centraal stellen levert verschillende en soms tegengestelde
antwoorden op vanuit de onderzochte relaties. Voor de bestuurders en managers in
de organisatie lijkt het centraal stellen van de patiënt een onderdeel van het meer
bedrijfsmatig werken. Artsen gaven aan dat ze het centraal stellen van de patiënt
niet als een omslag of verandering zien, maar iets wat al jaren zo is in het ziekenhuis.
Artsen (in opleiding), verpleegkundigen en een zorgassistent geven aan dat voor hen
de patiënt centraal vooral gaat om de behoeften en benodigdheden van de patiënt.
Opvallend is dat de werkvloer weinig tot geen verandering ervaart met betrekking
tot de zorg voor patiënten.
Bij de zorg is het belangrijk om onderscheid te maken tussen ‘patiënt centraal’ als
idee en het proces van klantgericht werken. Alle respondenten geven aan dat ze de
patiënt op hun eigen manier centraal proberen te stellen in hun dagelijkse
werkzaamheden. Of dit altijd lukt bij ‘de stroomlijning’ van de patiënt door het
ziekenhuis is een tweede. Daar loopt het nog al eens spaak. Door veelgenoemd
gebrek aan tijd, middelen en faciliteiten lukt dat niet altijd.
De ambiguïteit in het centraal stellen van de patiënt is deels ook te verklaren
vanuit de culturele perspectieven van Martin (2004). Het Diakonessenhuis is een
ziekenhuis dat er naar streeft om patiënten ‘op een zo prettig mogelijke manier en
daardoor sneller beter te laten worden’. De kernwaarden van de organisatie zijn
ondernemend, vakkundig, resultaatgericht en gastvrij. Die kernwaarden,
geformuleerd vanuit het management van de organisatie, moeten richting geven aan
het gedrag in de organisatie en het is de bedoeling dat per afdeling en polikliniek
door individuele medewerkers betekenis wordt gegeven aan deze kernwaarden. 18
Vanuit het integratieperspectief is de cultuuromslag die het ziekenhuis doormaakt
een voorbeeld van ‘gezamenlijk de schouders eronder zetten’, waarbij iedereen in de
organisatie bekend moet zijn met de gedeelde waarden. De cultuurverandering
wordt door de bestuurders dan ook als een organisatiebrede culturele transformatie
gezien.
Het Diakonessenhuis bestaat echter uit veel verschillende (beroeps)groepen,
voor het gemak even subgroepen genoemd (bijvoorbeeld artsen, verpleegkundigen)
18

Powerpoint: Kernwaarden Diakonessenhuis
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die ieder vanuit hun eigen achtergrond en opleiding een bepaald beeld van ‘het
verlenen van de beste zorg’ hebben. Deze ideeën en beelden komen deels overeen,
maar, zo blijkt uit de data, divergeren of conflicteren soms ook. Op de werkvloer
wordt de cultuurverandering op subgroepniveau ‘ingevuld’. Daardoor verschilt de
mate van verandering en de beleving van verandering per subgroep. Dit blijkt uit het
verschil in invulling en betekenisgeving die door de subgroepen wordt gegeven aan
de beleidsdoelstelling van het centraal stellen van de patiënt.
7.3 Een bedrijfsmatige benadering
Zoals Noordegraaf omschrijft in zijn boek over het managen van publieke
organisaties is aan het eind van de vorige eeuw een beweging ontstaan die new
public management (NPM) heet. Deze vorm van besturen lijkt herkenbaar in het
Diakonessenhuis. Allereerst blijkt dat uit de bewoording die het ziekenhuis zelf
gebruikt: “Van algemeen ziekenhuis naar gespecialiseerd ziekenhuisbedrijf”. De
algemene kenmerken van NPM, zoals door Noordegraaf omschreven, zijn
klantgerichter, efficiënter & doelmatiger en resultaatgerichter werken.
Deze kenmerken komen vaak tegelijk terug in de processen die zichtbaar zijn in het
Diakonessenhuis. Veelal versterken ze elkaar, maar soms lijken ze ook strijdig.
Ten eerste komt het klantgericht werken direct terug in het centraal stellen
van de patiënt als klant van het ziekenhuis.
Ten tweede is een efficiëntieslag zichtbaar in het ‘beter faciliteren’ van de
patiënt, door bijvoorbeeld met patiëntencategorieën te gaan werken. Aan de ene
kant lijkt deze structuurverandering bedoeld te zijn om het de patiënt gemakkelijker
te maken. Aan de andere kant lijkt het ook een manier om efficiënter te gaan werken,
want als het goed is stroomt de patiënt sneller door de organisatie en komt de
patiënt dus sneller en efficiënter op de plek waar hij of zij moet zijn om behandeld te
kunnen worden.
Ten derde is ook de focus op resultaatgericht werken terug te vinden. De
zorgondernemer van de Interne Geneeskunde en MDL omschrijft dit als een
verzakelijking in zijn relatie met zowel de werkvloer, met name met de teamhoofden,
als richting de Raad van Bestuur. Daarbij verwacht hij van de teamhoofden van de
afdeling en de polikliniek initiatief en het nemen van verantwoordelijkheid voor
veranderingen en besluiten die genomen (moeten) worden. Aan de andere kant
geeft de zorgondernemer aan dat dit door de Raad van Bestuur ook van hem
verwacht wordt. Het resultaatgericht werken wordt ook steeds sterker merkbaar voor
de MDL artsen en Internisten. De Raad van Bestuur geeft aan dat het nodig is om
ook resultaatverplichtende afspraken met artsen te maken. De artsen zijn echter
bang dat dit tot een inperking van hun professionele vrijheid zal lijden; de Raad van
Bestuur moet zich niet bemoeien met de medische zorg zelf. Deze strijd levert een
spanningsveld op tussen de centrale, rationele control en de decentrale vrijheid van
de artsen.

35

8 Conclusies & aanbevelingen
Aangekomen bij de conclusies zal ik een antwoord proberen te geven op de
hoofdvraag:
Hoe verhoudt de beleidsdoelstelling van het centraal stellen van de patiënt in het
Diakonessenhuis zich tot de betekenisgeving die de medewerkers op de afdeling 3c/d
en polikliniek Interne geneeskunde & MDL hier aan geven?
8.1 De ambiguïteit van ‘de patiënt centraal’
Het centraal stellen van de patiënt wordt door iedereen in het Diakonessenhuis
belangrijk gevonden en ook onderschreven. Maar de betekenisgeving verschilt per
subgroep in de organisatie. De bestuurders en managers die ik gesproken heb zien
het vooral als een belangrijke ontwikkeling in het meer klantgericht gaan werken. De
internisten en MDL artsen zagen de patiënt centraal altijd al als een onomstotelijk
gegeven en zien dus ook geen verandering in hun werkzaamheden. Voor
verpleegkundigen van afdeling 3c/d (en de poli interne geneeskunde en MDL) is het
iets wat ze altijd nastreven, maar wat door gebrek aan tijd of andere ‘storende
zaken’ niet altijd lukt. Het ondersteunende personeel probeert de patiënt centraal te
stellen door alles goed te regelen voor en rondom de patiënt. Alle respondenten
zeggen dat er (deels) geen invulling gegeven is aan de cultuuromslag, waardoor ook
verklaard kan worden dat iedereen aan het centraal stellen van de patiënt op een
andere manier betekenis geeft.
8.2 Doorwerking van het organisatiebeleid
Bij de formulering van de beleidsdoelstelling ‘de patiënt centraal’ en in de
begeleiding van het veranderingsproces lijkt weinig tot geen aandacht te zijn besteed
aan de diversiteit van invulling die gegeven wordt aan het centraal stellen van de
patiënt. Het project van de zorgassistenten kan niet puur als een bezuiniging worden
gezien. Toch is bezuiniging volgens artsen en verpleging de belangrijkste motivatie
daarvoor. Dit project lijkt dus niet goed te zijn gecommuniceerd door de Raad van
Bestuur.
Bij het centraal stellen van de patiënt lijken verschillen in belangen een rol te spelen.
De prioriteit van de Raad van Bestuur is de laatste jaren vooral de financiële situatie
van het ziekenhuis. Ook de druk om transparant te werk te gaan en verantwoording
af te leggen aan stakeholders van het ziekenhuis, zorgt er voor dat de Raad van
Bestuur soms keuzes maakt die door de medisch specialisten als tegengesteld
worden ervaren aan hun belangen, zoals zelf ‘opdraaien’ voor de kosten van het
ondersteunend personeel van de polikliniek.
8.3 Achtergrond doorwerking
Ik noem hierboven apart de belangen van de medisch specialisten, omdat zij in
zekere zin zelfstandig te werk gaan in de organisatie. Het operationaliseren van de
patiënt centraal wordt niet vergemakkelijkt door deze zelfstandige positie van de
medisch specialisten (in dit geval internisten en MDL artsen). Dit is inherent aan het
Nederlandse ziekenhuissysteem. Want zolang de medische verantwoordelijkheid
vooral bij de medisch specialisten ligt en de organisatorische en financiële
verantwoordelijkheden vooral bij de Raad van Bestuur (en in mindere mate bij de
managers), zullen de belangen tegengesteld blijven. Het ziekenhuis lijkt zich hier wel
bewust van te zijn. Door het instellen van zogeheten zorgduo’s, waarbij een
zorgondernemer (manager) en medisch manager (arts) samen een patiëntgroep
‘beheren’, probeert het bestuur dit te ondervangen.
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Het bestuur lijkt de verandering vanuit een integratieperspectief benaderd te hebben
en er vanuit te zijn gegaan dat ‘de patiënt centraal’ (automatisch) organisatiebreed
invulling zou krijgen, terwijl uit dit onderzoek blijkt dat alleen al op één afdeling en
polikliniek verschillende ideeën over het centraal stellen van de patiënt bestaan. Dit
sluit meer aan bij het differentiatieperspectief van organisatiecultuur.
8.4 Aanbevelingen
1. Gegeven de verschillen in betekenisgeving van ‘de patiënt centraal’ zou het
begeleiden en aansturen van deze organisatieverandering tot op afdeling- en
poliniveau moeten gebeuren. Dit kan tot een betere implementatie van deze
beleidsdoelstelling leiden. Daarbij is het belangrijk dat iedere subgroep (artsen,
verpleegkundigen, ondersteunend personeel) zelf helder formuleert wat de patiënt
centraal nu precies voor hen betekent. Hierover moet wel gecommuniceerd worden
met elkaar, zodat afstemming ontstaat.
2. Om de beleidscirkel sluitend te maken, moeten meetpunten ingesteld worden,
zodat gemonitord kan worden hoe het staat met het centraal stellen van de patiënt
op de afdeling en de poli. Het instellen van vaste evaluatiemomenten is ook van
belang om, indien nodig, bij te kunnen sturen. Op deze manier blijft het centraal
stellen van de patiënt ook leven voor de mensen op de werkvloer.
3. Het idee van zorgduo’s lijkt een goede oplossing te bieden voor het spanningsveld
dat bestaat tussen de centrale, rationele control en de decentrale vrijheid van de
medisch specialisten. Mijn aanbeveling is om dit idee goed te monitoren en vooral bij
belangrijke afwegingen de inspraak van de zorgondernemer (manager) en de
medisch manager (arts) mee te nemen.
4. Zowel de medisch specialisten als de verpleegkundigen die ik gesproken heb
geven aan dat ze de input en inspraak van verpleegkundigen in algemene zin graag
zou willen verbeteren. In die zin lijkt het verstandig om eens na te denken over de
vraag of er geen zorgtrio’s zouden moeten komen, bestaande uit een
zorgondernemer, medisch specialist en een verpleegkundige.
8.5 Vervolgonderzoek
Dit onderzoek biedt voor slechts een klein deel van het ziekenhuis inzicht in de
relatie tussen de beleidsdoelstelling en de uitwerking van het centraal stellen van de
patiënt. Met behulp van de literatuur is een bredere context aan deze relatie gegeven.
Het zou interessant zijn om een uitgebreider vervolgonderzoek te doen in het
ziekenhuis als geheel of zelfs in meerdere ziekenhuizen, om de bevindingen en
conclusies uit dit rapport te staven of wellicht te verwerpen.
Ook zijn er aanknopingspunten in dit rapport te vinden voor nieuw onderzoek in de
ziekenhuiswereld, bijvoorbeeld naar de verdere invloed van bedrijfsmatig werken in
ziekenhuizen. Het eerste citaat in hoofdstuk drie, wat gaat over het ‘franchisen’ van
een ziekenhuis(concept) door het Oogziekenhuis Rotterdam, zou een mooie
aanleiding voor een onderzoek kunnen zijn.
Een vraag die aansluit op bovenstaand onderzoeksvoorstel is de vraag of
marktwerking in de zorg tot betere zorg leidt en welke vormen of aspecten dat dan
zijn. Dit lijkt een vraag waar veel ziekenhuizen vandaag de dag mee worstelen.
Daarom zou het interessant kunnen zijn hier verder onderzoek naar te doen.19

19

NRC Handelsblad 17 april & 18 april 2010, p.2
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‘De Dialoog’ (medewerkersblad van het Diakonessenhuis), papieren versies
geraadpleegd tussen 11-03-2010 en 01-04-2010:
• Nr.8, juli 2002
• Nr.9, augustus 2002
• Special, september 2002
• Nr.11, november 2002
• Nr.13, januari 2003
• Nr.15, maart 2003
• Nr.21, oktober 2003
• Nr.22, december 2003
• Nr.36, mei 2005
• Nr.42, december 2005
• Nr.44, maart 2006
Intranet Diakonessenhuis, alles geprint op 28-12-2009:
• Diakonessenhuis behaalt NIAZ accreditatie.
• Medewerkersonderzoek, januari 2010.
• Powerpoint: Buitenstebinnen, achterstevoren, ondersteboven.
• Powerpoint: De beste zorg dichtbij.
• Powerpoint: Herinrichting van de zorg?!
• Powerpoint: Het Diakonessenhuis: op weg naar morgen.
• Powerpoint: Kernwaarden Diakonessenhuis.
• Powerpoint: Van ziekenhuis naar ziekenhuisbedrijf.
• Van ‘algemeen ziekenhuis’ naar ‘gespecialiseerd ziekenhuisbedrijf’.
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Bijlage 1: Organogram Diakonessenhuis

Bron:
http://www.diakonessenhuis.nl/Documenten/jaarverslagen/Organogram2009.pdf
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Bijlage 2: Topiclijst
•
•
•
•
•
•
•
•

Functie in ziekenhuis
Dienstjaren
Verandering in het ziekenhuizen
Ervaring met (cultuur)omslag naar vraaggestuurd werken
Betekenisgeving ‘de patiënt centraal’
Relatie/contact met patiënt
Relatie/contact met management
Relatie/contact met bestuur
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Bijlage 3: Voorstellen aan organisatie
Tessa Wouda
Bestuurs- en
Organisatiewetenschap
Universiteit Utrecht
Diakonessenhuis Utrecht
Onderzoek naar organisatiecultuur
- Afdeling 3c/d
- poli Interne Geneeskunde

Onderzoek van 1 februari tot 15
april

Wat ga ik onderzoeken?
Ik ga een kwalitatief onderzoek doen naar de organisatiecultuur van afdeling 3c/d en
de poli Interne Geneeskunde in het Diakonessenhuis Utrecht. Daarbij is mijn
uitgangspunt de cultuuromslag die een aantal jaar geleden in gang is gezet, van een
aanbodgestuurd naar een vraaggestuurd ziekenhuis. Door meer te sturen op vraag
zou de patiënt meer centraal komen te staan. Ik ga onderzoeken hoe de
medewerkers van de afdeling 3c/d en de poli Interne Geneeskunde invulling geven
aan deze cultuuromslag en aan het begrip ‘de patiënt centraal’.
Wie ga ik onderzoeken?
Bij dit onderzoek bestudeer ik zowel een fenomeen (een cultuuromslag) als personen.
Deze personen zijn in twee groepen in te delen. De eerste groep zijn de
beleidsmedewerkers. Ik zal bijvoorbeeld interviews houden met iemand van de Raad
van Bestuur, het Bestuur medische staf en P&O. De tweede groep zijn de
medewerkers op de afdeling en poli (die in contact komen met patiënten). Hierbij
kun je denken aan een afdelingshoofd, een polihoofd, verpleegkundigen, artsen, coassistenten, arts-assistenten, afdelingsassistenten of baliemedewerkers.
Hoe ga ik dat onderzoeken?
Voor dit onderzoek zal ik drie onderzoeksmethoden gebruiken, namelijk observatie,
interviews en tekstuele analyse. De eerste twee onderzoeksmethoden zullen voor
jullie het meest zichtbaar zijn. Bij observatie kun je denken aan het observeren van
een werkoverleg, gesprek met de patiënt of ‘de dagelijkse gang van zaken’ op de
afdeling of poli. Interviews zal ik, in overleg met het afdeling- of polihoofd, houden
met degene die daar tijd voor hebben. Hierbij gaat het om een gesprek van een half
uur tot een uur.
Aanwezigheid in organisatie
Van begin februari tot begin april zal ik twee tot drie dagen per week aanwezig zijn
in de organisatie. Hierbij zal ik, in overleg met jullie, interviews houden, observeren
en af en toe ergens achter een computer documenten doorspitten.
Verwachtingen
Ik sta altijd open voor vragen en suggesties van jullie kant met betrekking tot mijn
onderzoek. Ik hoop dat ik jullie daar ook open voor staan. Eind april verwacht ik dan
een mooi en waardevol onderzoeksrapport te kunnen presenteren!
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