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Samenvatting
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de netwerken van een
eerstelijnszorgstichting en wat de gevolgen van de programmatische aanpak in de zorg zijn op deze
netwerken en het beleid van deze stichting. Het onderzoek is uitgevoerd bij Stichting
Gezondheidscentra Eindhoven, waarbij netwerk- en kwalitatieve gegevens zijn verzameld bij de
managers van de gezondheidscentra en de afdelingshoofden. Het onderzoek bestaat uit twee delen.
Het eerste deel betreft het visueel weergeven van de netwerken van de stichting en een analyse van
de grootte en aard van de netwerken. In het tweede gedeelte wordt gekeken naar de gevolgen van
de programmatische aanpak op de netwerken en het beleid van de stichting. In de resultaten komt
naar voren dat de verschillen tussen de netwerken van de gezondheidscentra verklaard kunnen
worden door het jaar waarin de centra opgericht zijn en de verschillende zorgvraag in de wijken waar
de centra zich bevinden. Daarnaast dat er in de horizontale- en verticale netwerken uitbreiding
mogelijk is. Ten derde zijn de meeste centrummanagers en afdelingshoofden van mening dat hun
netwerken veranderd zijn met de komst van de programmatische aanpak, en in de toekomst nog
meer zullen veranderen. En ten slotte ervaren de meeste centrummanagers en afdelingshoofden
problemen, vooral organisatorische problemen, bij de implementatie van het beleid rondom de
programmatische aanpak. Met wat aanpassing in de netwerken van de gezondheidscentra, en het op
de hoogte brengen van de medewerkers van SGE van het nieuwe beleid is SGE klaar voor de
toekomst wat betreft de programmatische aanpak in de zorg.
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Hoofdstuk 1: Achtergrond en Onderzoeksvragen
Dit onderzoek staat in het teken van een eerstelijnszorgstichting, de Stichting Gezondheidscentra
Eindhoven (SGE). Deze stichting bestaat uit tien gezondheidscentra waar eerstelijnszorg wordt
geleverd. Dit onderzoek brengt het netwerk van de stichting in kaart, zowel voor de stichting als
geheel als voor de tien centra apart, waarna een netwerkanalyse volgt. Tevens wordt er naar
mogelijke verklaringen gezocht waarom er (eventueel) verschillen bestaan tussen de netwerken van
de gezondheidscentra. Daarnaast speelt de programmatische aanpak van de zorg in Nederland een
grote rol in dit onderzoek. Onderzocht wordt of de medewerkers van SGE van mening zijn dat dit
beleid van invloed is op het netwerk van de stichting en in hoeverre er problemen ervaren worden
met dit beleid.

1.1 Inleiding
Het aantal oudere mensen in de Nederlandse samenleving neemt toe. Tevens kent Nederland een
stijgend aandeel mensen met een chronische aandoening (Homan & van Beek, 2009). Als gevolg
hiervan neemt de complexiteit van de zorg toe, onder andere doordat steeds meer mensen met
(veel) verschillende zorgverleners te maken krijgen. Dit komt mede door de welvaart die Nederland
kent. Door deze welvaart kan iedereen zich een ongezond leven ‘veroorloven’. Roken, te weinig
bewegen, ongezonde voeding en overmatig alcoholgebruik zijn hier voorbeelden van. Dit heeft onder
andere een sterke toename van chronische aandoeningen als diabetes type 2, COPD en
cardiovasculair risico tot gevolg. Door deze ontwikkelingen zal de vraag naar zorg en het aanbod van
zorg zal sterk veranderen, en is nu al aan verandering onderhevig. De Nederlandse gezondheidszorg
moet inspelen op deze steeds groter wordende groep chronisch zieken. Op dit moment wordt de
benodigde zorg tegen te hoge kosten geleverd, zeker als men er vanuit gaat dat de vraag naar zorg
de komende jaren nog meer zal stijgen (Homan & van Beek, 2009; V&VN, 2010). Volgens Homan en
van Beek (2009) bestaat de ideale situatie er uit dat de benodigde zorg tegen zo laag mogelijke
kosten wordt geleverd. Veel verrichtingen die nu in de tweedelijnsgezondheidszorg1 worden geleverd
zouden daarom eigenlijk in de eerstelijnsgezondheidszorg geleverd moeten worden. Daarom kwam
VWS als antwoord op bovenstaande problematiek met de programmatische aanpak van de zorg, om
1

Eerstelijnsgezondheidszorg is de zorg waar geen verwijzing voor nodig is, huisartsenzorg valt hier onder
bijvoorbeeld. Tweedelijnsgezondheidszorg is de zorg waar verwijzing voor nodig is, medisch specialisten vallen
hier onder bijvoorbeeld. Derdelijnsgezondheidszorg is de zorg waarbij opname vereist is, verzorgings- en
verpleeghuiszorg vallen hier onder bijvoorbeeld. Hier wordt in hoofdstuk 3 uitgebreid op terug gekomen.
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de kwaliteit, de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg te waarborgen (VWS, 2011). Deze
programmatische aanpak houdt een samenwerkingsverband in tussen alle zorgaanbieders,
betrokken bij een bepaalde patiënt en/of ziekte, die zelfstandig maar ook afhankelijk van elkaar
functioneren. De patiënt gaat als het ware door een keten van zorg. Voor een diabetespatiënt kan dit
in het uiterste geval betekenen dat een huisarts, praktijkondersteuner, praktijkverpleegkundige,
apotheker,

diëtist,

fysiotherapeut,

psycholoog,

maatschappelijk

werker,

arbo-arts,

diabetesverpleegkundige, podotherapeut, pedicure, optometrist, ergotherapeut en medisch
specialist(en) allen samenwerken om tot goede ketenzorg te komen voor deze patiënt. Het idee
achter ketenzorg is dat de zorg rondom de patiënt geregeld moet worden en niet de patiënt rondom
de zorg. De ideale situatie zou zijn dat patiënten in een zorgtraject terecht komen waarbij alle
zorgverleners afspraken maken rondom de zorg van deze patiënt zodat deze nooit uit het oog
verloren wordt, er geen dubbele of onnodige behandelingen worden uitgevoerd, de zorg altijd dicht
in de buurt is en er betere doorlooptijden zijn. Een grote taak binnen de ketenzorg is weggelegd voor
de eerstelijnszorgverleners in Nederland. Zij zijn namelijk vaak het eerste aanspreekpunt voor
patiënten wanneer zij behoefte hebben aan zorg (VWS, 2007). Eerstelijnszorgverleners leveren de
meeste zorg aan patiënten, zij zien de meeste patiënten en vaak de ‘hele’ patiënt.

1.2 Ketenzorg en integrale bekostiging
In dit onderzoek staat de eerstelijnsgezondheidszorg centraal. De eerstelijnsgezondheidszorg speelt
in Nederland een centrale rol (VWS, 2007). De huisarts heeft bijvoorbeeld van oorsprong een
centrale rol in het zorgbestel van Nederland, een poortwachterfunctie (Cardol, van Dijk, de Jong, de
Bakker & Westert, 2004). Onderstaande tabel illustreert bijvoorbeeld dat 74,7% van de patiënten die
zelf rapporteerden, in het jaar 2004 naar de huisarts is geweest, tegenover de 37,6% dat in dat jaar
naar de medisch specialist is geweest. 21,8% vond tevens zijn weg naar paramedici, welke ook tot de
eerstelijnsgezondheidszorg horen. Ook duidelijk is dat ouderen vaker hun weg naar de
gezondheidszorg vinden. En van de vrouwen gaat een groter percentage naar de huisarts, medisch
specialist en paramedici dan mannen.

7

Tabel 1.2.1 Percentage zelfgerapporteerd gebruik algemene gezondheidszorg in het afgelopen jaar (2004),
naar leeftijd en geslacht (n=12.699)

Huisarts
Medisch
specialist
Paramedici

Totaal
%
74,7
37,6
21,8

0-19
65,9
26,0

Leeftijd
20-64
75,8
37,1

Geslacht
65+
85,2
58,3

Man
69,5
34,9

Vrouw
79,2
39,9

15,0

24,9

21,5

18,9

24,3

Bron: Cardol et al. (2004)

Ook in de ketenzorg neemt de eerstelijnsgezondheidszorg een belangrijke plaats in. In de
eerstelijnszorg wordt het concept van de hiervoor beschreven programmatische aanpak onder
andere uitgevoerd binnen de geïntegreerde eerstelijnszorg. Geïntegreerde eerstelijnszorg betreft
multidisciplinaire samenwerking tussen meerdere eerstelijnszorgverleners met verschillende
disciplinaire achtergronden. De zorg wordt in samenhang geleverd, en een bepaalde vorm van regie
is noodzakelijk. Deze regie wordt vaak door de huisarts uitgevoerd (Nederlandse Diabetes Federatie,
2007). Onder deze regie wordt coördinatie van de zorg verstaan. De patiënt wordt in de
geïntegreerde eerstelijnszorg gezien als het middelpunt. Deze is in staat een aantal zaken zelf te
beslissen en te plannen. Dit zelfmanagement omvat het mede verantwoordelijk zijn als patiënt voor
het behandeltraject en een goede samenwerking tussen de zorgverleners en patiënt. Belangrijk is dat
de patiënt in staat is mee te kijken en beslissen bij zijn eigen zorgtraject. Het idee hierachter is dat de
betrokkenheid bij de preventie, de behandeling en therapietrouw toenemen, zodat de kwaliteit van
zorg gewaarborgd blijft en de gezondheidsuitkomsten maximaal zijn (VWS,2007).
De zorg heeft onder de programmatische aanpak een continu karakter. De patiënt wordt van
hulpvraag tot en met de zorgverlening gevolgd en begeleid. Deze aanpak wordt ondersteund door
een nieuwe financiële vorm: de integrale bekostiging. Voorheen werd de eerstelijnszorg gefinancierd
op basis van de (medische) verrichtingen die de verschillende zorgverleners uitvoerden (Scheele,
2010). Nu worden er afspraken gemaakt met zorgverzekeraars voor de financiering van een
totaalpakket zorg. Integrale bekostiging van de zorg moet de programmatische aanpak bevorderden.
Sinds 1 januari 2010 is het mogelijk om voor bepaalde (chronische) aandoeningen het gehele
zorgpakket te laten betalen door de zorgverzekeraar (VWS, 2011). De zorgverleners krijgen voor een
patiënt met de betreffende aandoening één totaalbedrag. Het gaat er niet meer om ‘wie’ (welke
zorgverlener) wordt bekostigd door de zorgverzekeraar maar ‘wat’ wordt bekostigd (Langejan, 2010).
Door de ontwikkelingen van de afgelopen jaren op het gebied van de zorg was deze bekostiging
echter niet meer afdoende om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg te
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waarborgen (VWS, 2007). De oorzaken hiervan waren onder andere dubbele bekostiging, dubbele
behandelingen en onhandige planningen van behandelingen voor patiënten met een chronische
ziekte. Volgens een economische analyse van VWS (2007) zorgt de integrale bekostiging voor een
betere prijs-/kwaliteitverhouding bij diensten die door meer aanbieders wordt verzorgd. Het idee
hierachter is dat er een bepaalde mate van concurrentie ontstaat doordat zorgverzekeraars alleen
zorg inkopen bij zorgaanbieders die voor de beste prijs-/kwaliteitverhouding de zorg leveren.
Zorgaanbieders worden op deze manier verplicht zorg te leveren in een goede prijs/kwaliteitverhouding. Organisaties in de zorg die de eerstelijnszorg geïntegreerd leveren hebben een
voorsprong op individuele zorgverleners. Zorgverleners binnen deze organisaties werken samen aan
de zorg voor patiënten en kunnen makkelijker afspraken maken over onder andere
zorgprogramma’s. Individuele zorgverleners moeten op zoek naar partners die samen willen werken
om bijvoorbeeld zorgprogramma’s op te stellen, of om bij andere zorgverleners mee te mogen
werken in zorgprogramma’s. De regievoerder van het concept ‘coördinatie van zorg’ is het
aanspreekpunt, de regisseur van het zorgproces en hoofdaannemer van het bedrag dat
zorgverzekeraars betalen voor een bepaald zorgprogramma. Hij ontvangt het tarief en verdeelt dit
over de onderaannemers van de zorg.
Voor een goede organisatie rondom de eerstelijnszorg en integrale bekostiging zijn
zorgprogramma’s ontwikkeld. Een zorgprogramma is een samenhangend geheel van zorg voor
bepaalde groepen patiënten uitgevoerd door verschillende zorgverleners. Zorgverleners mogen zelf
zorgprogramma’s opstellen. Belangrijk is dat deze zorgprogramma’s toetsbaar zijn, zodat
zorgverzekeraars met de opstellers van deze zorgprogramma’s in zee willen gaan voor een bepaald
tarief (VWS, 2007). De zorgprogramma’s worden door zorgverzekeraars betaald op basis van
prestatie. Om deze prestaties toetsbaar te maken zijn zorgstandaarden opgesteld. Een zorgstandaard
geeft het algemeen raamwerk aan van hoe de zorg voor bepaalde aandoeningen er op hoofdlijnen
uit móet zien (Nederlandse Diabetes Federatie, 2007; Platform Vitale Vaten, 2009; Long Alliantie
Nederland, 2010). Zorgprogramma’s zijn weer gebaseerd op de zorgstandaarden. Op dit moment zijn
er zorgstandaarden ontwikkeld voor diabetes type 2, cardiovasculair risico, hartfalen en COPD
(Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2011).

1.3 Gevolgen beleid voor eerstelijnszorgstichting
Een eerstelijnszorgstichting is een organisatie waarin meerdere eerstelijnszorgpraktijken of -centra
verenigd zijn. In die praktijken zijn verschillende eerstelijnszorgaanbieders aanwezig. Een zorggroep
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lijkt hier op. De definitie van een zorggroep luidt: organisaties van eerstelijnszorgaanbieders die met
zorgverzekeraars contracten af kunnen sluiten om de chronische zorg in een bepaalde regio op zich
te nemen met als doel de kwaliteit van de zorg te verbeteren (de Wildt, 2009). Voor een
eerstelijnszorgstichting betekent het beleid onder andere concreet het volgende (VWS,2007):


er moeten zorgprogramma’s ontwikkeld worden of reeds aanwezig zijn omdat de
zorgverzekeraars op basis van zorgprogramma’s financieren;



er moet goed geregistreerd worden. Zorgverzekeraars financieren namelijk op basis van
prestatie. Deze prestaties moeten daarom zichtbaar gemaakt worden;



er moeten samenwerkingsafspraken gemaakt worden met andere eerstelijnszorgverleners,
tweedelijnszorgverleners en eventueel met derdelijnszorgverleners om te komen tot
optimale ketenzorg.

Bovenstaande maatregelen betekenen voor een eerstelijnszorgstichting of zorggroep dat het
netwerk goed ontwikkeld moet zijn. Er moeten namelijk concrete samenwerkingsafspraken zijn met
andere eerstelijnszorgverleners en tweede- en derdelijnszorgverleners. Een netwerk dat heel erg
intern gericht is, kan een belemmering vormen voor een ‘goede’ geïntegreerde eerstelijnszorg. Dit
onderzoek richt zich op een netwerk in de eerstelijnsgezondheidszorg, namelijk het netwerk van
Stichting Gezondheidscentra Eindhoven (SGE).

1.4 Casestudie: Stichting Gezondheidscentra Eindhoven (SGE)
Stichting Gezondheidscentra Eindhoven is een stichting van tien eerstelijnszorgcentra verspreid over
Eindhoven. De stichting bestaat uit Gezondheidscentrum (GC) De Akkers, GC Gestel, GC Meerhoven,
GC Orion, GC De Parade, GC Prinsejagt, GC Stratum, GC Strijp, GC Tongelre en GC Woensel en het
stedelijk bureau (hoofdkantoor) waar de ondersteunende afdelingen zich bevinden. Wat de
gezondheidscentra aan typen zorg leveren verschilt. Binnen alle centra zijn zorgverleners van diverse
disciplines aanwezig die in loondienst zijn. Deze zorgverleners werken samen met andere disciplines
binnen het centrum die niet in loondienst zijn (vanaf hier “Samenwerkingsverband SGE”). Deze huren
ruimtes binnen de centra. Hier verschilt ook welke disciplines aanwezig zijn. Zie het kader voor de
disciplines die binnen SGE vertegenwoordigd zijn.
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Kader 1.3.1 Disciplines vertegenwoordigd binnen SGE, uitgesplitst naar ‘loondienst’ en
‘samenwerkingsverband’

Loondienst SGE:
Apotheek, huisarts, fysiotherapie, praktijkondersteuning, psychologische hulp, pedicure, nurse
practioner en tandarts.
Samenwerkingsverband SGE:
Diëtetiek van Zuidzorg of Vitalis, maatschappelijk werk van Welzijn Eindhoven, prikpost van
Diagnostiek voor U, thuiszorg van Zuidzorg of Stichting Sint Annaklooster, verslavingszorg van Roder
Consult, zorgconsulent allochtonen, podotherapie, bedrijfsarts, cesartherapie, logopedie,
verloskunde van Kinderrijk, een kinderpsycholoog van Virenze, pedicure, medische pedicure, een
ouderenadviseur

van

Welzijn

Eindhoven,

CIZ

loket

(Centrum

Indicatiestelling

Zorg),

consultatiebureau van Zuidzorg en wijkverpleging van Zuidzorg. Er is dus een ruim aanbod van
eerstelijnszorgaanbieders aanwezig.

De stichting heeft tot doel het aanbieden van geïntegreerde eerstelijnszorg en deze kwalitatief te
verbeteren in Eindhoven en omstreken. Dit doel probeert de stichting te bereiken door (SGE, 2009):


het oprichten van gezondheidscentra en het in stand houden van deze centra;



het bevorderen van de professionele ontwikkeling van de zorgverleners binnen de stichting;



het samenwerken met hulpverleners buiten de stichting binnen de eerste-, tweede- en
derdelijnsgezondheidszorg en het bevorderen van deze samenwerking;



het opbouwen en onderhouden van goede relaties met alle sectoren in de gezondheidszorg
en welzijnszorg;



het betrekken van cliënten en patiënten bij het beleid en de uitvoering hiervan;



het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en meewerken aan wetenschappelijk
onderzoek;



het meewerken aan en het bevorderen van regionaal en landelijk beleid gericht op
geïntegreerde zorg, ondermeer door het samenwerken met organisaties die een gelijksoortig
doel nastreven

Deze doelen impliceren dat de stichting samenwerking met zorgverleners buiten de stichting hoog in
het vaandel heeft staan. Tevens geeft de stichting aan wetenschappelijk onderzoek te verrichten en
daar aan mee te werken, en werkt zij mee aan het bevorderen van regionaal en landelijk beleid
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gericht op geïntegreerde zorg, ondermeer door het samenwerken met organisaties die een
gelijksoortig doel nastreven. Om al deze doelstellingen te behalen is een goed ontwikkeld netwerk
nodig, zeker met de komst van de programmatische aanpak. Deze schrijft namelijk goede
samenwerking tussen alle zorgverleners voor die betrokken zijn bij een bepaalde patiënt/ziekte. Dit
onderzoek is bedoeld meer inzicht te krijgen in het huidige netwerk, zodat keuzes gemaakt kunnen
worden met betrekking tot verdere ontwikkeling van dit netwerk. Het eerste deel van dit onderzoek
is het in beeld brengen van het gehele netwerk en de netwerken van de gezondheidscentra. In het
volgende deel wordt er naar verklaringen gezocht waarom er (eventueel) verschillen bestaan tussen
de netwerken van de centra. Daarnaast speelt de programmatische aanpak van de zorg in Nederland
een grote rol in dit onderzoek. Onderzocht wordt of de centrummanagers en de afdelingshoofden
van SGE van mening zijn dat dit beleid van invloed is op het netwerk van de stichting en in hoeverre
er problemen ervaren worden met dit beleid.

1.5 Onderzoeksvragen
Door de invoering van de programmatische aanpak van de zorg in Nederland is het voor SGE van
belang het netwerk in beeld te hebben. De stichting heeft samenwerking met andere zorgverleners
binnen de eerste-, tweede- en derdelijnsgezondheidszorg hoog in het vaandel staan evenals het
opbouwen en onderhouden van goede relaties met alle sectoren in de gezondheidszorg en
welzijnszorg. Om zich bewust te worden van deze samenwerking en prioriteiten te kunnen stellen
met betrekking tot deze verschillende relaties is het van belang het netwerk voor ogen te hebben.
Het aangaan van relaties en het onderhouden van deze relaties kosten veel tijd (Poorthuis, 2006). Als
ambities voor het aangaan van een relatie niet worden omgezet in daadwerkelijke initiatieven zal
deze relatie uit niet meer bestaan dan een eenmalige ontmoeting. Het is daarom van belang te
blijven bouwen aan een netwerk en het te onderhouden (Poorthuis, 2006). Belangrijk hierbij te
vermelden is dat een aantal relaties die SGE heeft met zorgverleners al lang bestaat. Zoals de relatie
tussen huisartsen en apothekers. Zij zitten al jaren in een structuur van overleg, het
farmacotherapieoverleg (FTO). Andere relaties zijn minder vanzelfsprekend, zoals bijvoorbeeld de
overleggen over (nieuwe) zorgprogramma’s. Om in beeld te krijgen welke relaties al vanzelfsprekend
zijn tussen zorgverleners, en welke nog ontbreken of incidenteel zijn, zijn de volgende
onderzoeksvragen opgesteld.
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1. Hoe ziet het netwerk van Stichting Gezondheidscentra Eindhoven er uit en van de tien
gezondheidscentra afzonderlijk, in hoeverre zijn er verschillen te onderkennen tussen de
netwerken van de verschillende gezondheidscentra en wat zijn mogelijke verklaringen voor
deze verschillen?

Voor het onderhouden van het netwerk en het zicht op de vraag waar eventueel
uitbreidingsmogelijkheden zitten voor SGE zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld:

2. Hoe ziet de horizontale samenwerking binnen en buiten SGE er uit en in hoeverre zijn er
uitbreidingsmogelijkheden (binnen de wijk)?
3. Hoe ziet de verticale samenwerking van SGE met niet-eerstelijnszorgverleners er uit en in
hoeverre zijn er uitbreidingsmogelijkheden van dit netwerk?
Horizontale samenwerking betreft de samenwerking binnen de eerstelijnsgezondheidszorg. Verticale
samenwerking omvat de samenwerking binnen de maatschappelijke gezondheidszorg en tweede- en
derdelijnsgezondheidszorg.
Daarnaast is het van belang te weten of het landelijk beleid ten aanzien van de programmatische
aanpak invloed heeft gehad op de netwerken van de stichting omdat de programmatische aanpak
meer samenwerking met zorgverleners vereist. Daaruit zou men kunnen afleiden wat eventueel
belangrijke partners zijn om het beleid uit te kunnen voeren.

4. In hoeverre zijn de netwerken van de gezondheidscentra en de afdelingen op het stedelijk
bureau veranderd met de komst van de programmatische aanpak en welke veranderingen
hebben er plaatsgevonden?
Voor SGE is het daarnaast handig om te weten in hoeverre de centrummanagers en
afdelingshoofden van het stedelijk bureau nog veranderingen van hun netwerk verwachten in de
toekomst en in hoeverre zij problemen ervaren bij het beleid rondom de programmatische aanpak.
De stichting zou dan problemen voor kunnen zijn door hier op in te spelen. Omdat er zoveel
verschillende managers aanwezig zijn binnen SGE met een sturende functie is het van belang om te
weten hoe zij hun netwerk ervaren. Zij hebben namelijk ook contacten voor hun ‘afdeling’ of
centrum afzonderlijk. Daarbij gaat het om de netwerken van de gezondheidscentra apart, maar ook
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om de netwerken van de ondersteunende faciliteiten. Denk daarbij aan de financiële administratie,
de afdeling personeel & arbeid, het secretariaat en de raad van bestuur. Daarom luiden de twee
subvragen bij vraag 4 als volgt:
4a. In hoeverre verwachten de centrummanagers en stafhoofden nog veranderingen van hun
netwerk in de toekomst?
4b. In hoeverre ervaren de centrummanagers en medewerkers van het stedelijk bureau
problemen bij het beleid rondom de programmatische aanpak?

1.6 Wetenschappelijke relevantie
Netwerkanalyse is een veel toegepast type onderzoek in Nederland. Onderzoek naar netwerken in
het bedrijfsleven of netwerken tussen andere organisaties in Nederland is een veel voorkomend
onderzoek. Heelsum en Tillie (1999) hebben bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar het netwerk van
Turkse organisaties in Nederland om een beeld te kunnen schetsen van de Turkse gemeenschap zoals
die naar voren komt via haar organisaties. Een ander voorbeeld is een onderzoek van Broekhuizen
(2010) naar het veiligheidsnetwerk in gemeente Oost-Watergraafsmeer, waarbij in kaart is gebracht
welke organisaties een rol spelen in het voorkomen en aanpakken van drugs- en drankoverlast.
Netwerkanalyse van netwerken in de zorg, welk gebied in de zorg dan ook, is een onderbelicht
onderzoeksonderwerp. Met de komst van de programmatische aanpak en daarmee de integrale
bekostiging van de zorg en zorgprogramma’s is er behoefte aan dergelijk onderzoek. Partijen moeten
immers steeds meer samen gaan werken om de programmatische aanpak het hoofd te kunnen
bieden. Voor zover bekend is er eerder nog geen onderzoek gedaan naar de netwerken van
eerstelijnszorgorganisaties en/of stichtingen in Nederland.

1.7 Maatschappelijke relevantie
In het belang van de kwaliteit van de zorg in Nederland is de programmatische aanpak en daarbij de
ketenzorg in het leven geroepen. Ketenzorg gaat uit van een goede samenwerking en afstemming
tussen verschillende zorgaanbieders betrokken bij een bepaalde ziekte en/of patiënt (VWS, 2007).
Ketenzorg bestaat niet zonder een netwerk. Inzicht verkrijgen in het netwerk van SGE en daarbij
aangeven waar belangrijke contacten zitten of gemist worden kan voor andere geïntegreerde
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eerstelijnszorgaanbieders een handvat vormen voor hun netwerk en het vormen en onderhouden
van dit netwerk. Dit kan uiteindelijk leiden tot een betere samenwerking in de keten, wat weer gaat
leiden tot betere zorg voor de patiënt.

1.8 Opbouw onderzoek
Hoofdstuk twee van dit onderzoek behandelt de (netwerk)theorieën die ten grondslag liggen aan de
verwachtingen die opgesteld worden. Waarna in hoofdstuk 3 de data en onderzoeksmethode(n) aan
bod komen. Hoofdstuk 4 geeft een antwoord op de onderzoeksvragen en verwachtingen, opgesteld
in hoofdstuk 1 en 2. Hoofdstuk 5 ten slotte, omvat de conclusies van dit onderzoek en de
beleidsaanbevelingen voor SGE en eventueel andere geïnteresseerden.
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Hoofdstuk 2: Theorie

Het netwerk van SGE staat centraal in dit onderzoek. Een eenduidige definitie voor het begrip
netwerk is moeilijk te formuleren. Het begrip wordt in vele contexten gebruikt. Suijs (1999) geeft aan
dat het begrip netwerk in ieder geval duidt op onderlinge relaties en verbindingen, tussen welke
soorten actoren dan ook.
In dit hoofdstuk worden verschillende invalshoeken gebruikt bij de beantwoording van de
verschillende onderzoeksvragen. De netwerksociety-theorie van Castells (2000) sluit aan bij de eerste
onderzoeksvraag waarin de vragen worden gesteld hoe het netwerk van SGE als geheel er uit ziet en
van de tien gezondheidscentra afzonderlijk, of er verschillen te onderkennen zijn tussen de
netwerken van de centra en hoe deze verschillen te verklaren kunnen zijn. Met behulp van de
vertrouwenstheorie van Buskens (2004) proberen we te verklaren waarom de horizontale netwerken
en de verticale netwerken worden aangegaan door SGE. En ten slotte wordt de levende
netwerkentheorie van Wielinga (2001) gebruikt om verwachtingen uit te spreken met betrekking tot
de verandering van de netwerken door de komst van de programmatische aanpak in de zorg.

2.1 De ‘netwerksociety’
De vragen hoe het netwerk van SGE er uit ziet, de netwerken van de gezondheidscentra afzonderlijk,
of er verschillen te onderkennen zijn tussen de netwerken van de gezondheidscentra en hoe deze
verschillen te verklaren zijn, passen bij de theorie over de netwerksociety van Castells (2000). Het
begrip netwerken is bijna niet meer weg te denken. Doordat er nieuwe informatietechnologieën zijn
gekomen is er een grotere snelheid, een beter aanpassingsvermogen en flexibiliteit gekomen in de
verspreiding van informatie in de samenleving in Nederland waardoor traditionele verticale
hiërarchieën binnen en tussen organisaties weggeconcurreerd zijn door gedecentraliseerde
netwerken (Castells, 2000).

Deze uitspraak typeert de theorie van Castells waarbij hij de

tegenwoordige samenlevingen omschrijft als ‘netwerksocieties’, samenlevingen die bestaan uit
netwerkondernemingen. Deze samenlevingen worden gekenmerkt door een meer horizontale
structuur dan voorheen. Iedere speler staat als het ware op hetzelfde niveau. Er zijn tevens
veranderende concurrentiepatronen en samenwerkingsvormen. Een netwerkonderneming is een
vorm waarbij de middelen bepaald worden door overlapping van bepaalde segmenten van
autonome deelsystemen. Hiermee doelt Castells op het systeem dat iedere onderneming in een
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netwerk een andere specialisatie heeft waarmee deze onderneming zijn doel wil bereiken (Vaessen
& van der Loo, datum onbekend). Bedrijven werken samen om individuele doelen te bereiken, als
ook gezamenlijke doelen. Ook volgens Vogels (2011) zoekt een netwerkonderneming contact met
andere (netwerk)ondernemingen voor het bereiken van individuele- en gezamenlijke doelen. Deze
gezamenlijke doelen zijn vaak ad hoc en van korte duur, waarvoor contact met een andere
organisatie nodig is om een gezamenlijk doel te bereiken. De contacten kunnen waar ook ter wereld
plaats vinden, zo lang er maar een mogelijkheid is om informatie door te spelen naar elkaar. Zo lang
er een netwerkaansluiting mogelijk is, op welke manier dan ook, is een samenwerkingsverband
mogelijk. Dit heeft volgens Vogels (2011) wel tot gevolg dat organisaties in de tegenwoordige
netwerksamenleving in toenemende mate afhankelijk zijn van elkaar. Was men vroeger veroordeeld
tot dezelfde samenwerkingspartners kan men tegenwoordig zelf bepalen met wie men een relatie
wil aangaan en met wie men de relatie wil verbreken. Suijs (1999) wijst in deze context op het feit
dat organisaties analytisch een samenwerkingsrelatie aangaan. Zij maken een kosten-batenanalyse
wanneer het aankomt op het kiezen van netwerkpartners. Levert een samenwerkingsrelatie de
organisatie evenveel of zelfs meer op dan wat de relatie kost? In andere woorden, heeft de
organisatie iets aan de samenwerkingsrelatie? Organisaties zouden dus pas relaties aangaan
wanneer zij daadwerkelijk iets uit die relatie kunnen halen.
Dat we niet meer zonder netwerken kunnen blijkt ook in de gezondheidszorg in Nederland. Was
het voorheen vooral zaak om de eigen organisatie draaiende te houden en was er alleen contact over
de zorg voor individuele patiënten, is het tegenwoordig vooral van belang betaalbare zorg te kunnen
leveren in samenwerking met andere zorgverleners (VWS, 2011). Zoals eerder verteld is er met de
komst van de programmatische aanpak van de zorg ook een andere manier van bekostiging van de
zorg gekomen. Men moet daarom aan kunnen tonen dat de zorg van voldoende kwaliteit geleverd
wordt. Als men goede kwaliteit van zorg wil leveren moet men samenwerken met alle soorten
zorgverleners waar een patiënt naar doorverwezen moet kunnen worden. Er is daarom vooral
contact tussen zorgverleners over de aanpak van zorg voor groepen patiënten, vaak met dezelfde
chronische aandoening. Structurele relaties moeten aangegaan worden om de patiënt goed door de
zorg te leiden. Tevens omdat men de zorg niet meer alleen kan verlenen, zorgverleners zijn
afhankelijk van elkaar geworden om te kunnen voldoen aan de programmatische aanpak van de zorg.
Samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders is een onderdeel van de programmatische
aanpak van de zorg. Mensen met een chronische ziekte krijgen namelijk niet alleen maar zorg binnen
de eerstelijnsgezondheidszorg, maar ook binnen de tweede- en soms ook derdelijnsgezondheidszorg.
Zoals in hoofdstuk 1 verteld zijn er daarom zorgprogramma’s ontwikkeld. Zorgverzekeraars kopen
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zorgpakketten in bij de regievoerder van een zorgprogramma. Deze laatste is het aanspreekpunt, de
regisseur, van het zorgproces en tevens hoofdaannemer van het bedrag dat zorgverzekeraars betalen
voor een bepaald zorgprogramma.
SGE speelt een grote rol in de eerstelijnsgezondheidszorg in regio Eindhoven. De stichting heeft
namelijk een marktaandeel van ongeveer 65.000 patiënten, dit is 30,7% van alle Eindhovenaren. Om
bestaansrecht te kunnen blijven behouden is het belangrijk voor SGE om een grote rol te kunnen
spelen binnen de eerstelijnsgezondheidszorg in Eindhoven.
In het licht van de netwerksociety-theorie van Castells, dat netwerken steeds belangrijker zijn
geworden in de hedendaagse samenleving, en de programmatische aanpak van de zorg en de
integrale bekostiging die daarbij komt kijken is het voor SGE van belang te weten hoe het netwerk
van de stichting er uit ziet en hoe de netwerken van de tien gezondheidscentra er uit zien. Dit levert
informatie op over de netwerkpartners van SGE en welke verschillen er bestaan tussen de netwerken
van de tien gezondheidscentra. In dit onderzoek wordt daarom aandacht geschonken aan
het(ego)netwerk van SGE. Een egonetwerk is een netwerk gezien vanuit één actor. In onderzoeken
naar dit type netwerken wordt gekeken naar de contacten van deze actor. De contacten zelf worden
niet onderzocht ook niet welke contacten zij hebben binnen dit netwerk (Brass, 1995).2 Zolang er
gegevens zijn over de verschillende actoren en de rollen die deze actoren bekleden in een netwerk
kan een egonetwerk nuttige data opleveren (Hanneman & Riddle, 2005). Er kan bijvoorbeeld
gekeken worden naar de plaats van actoren in het netwerk, en welke rol zij daarin spelen. Omdat we
in dit onderzoek geïnteresseerd zijn in hoe het netwerk er uit ziet van de stichting als geheel, van de
gezondheidscentra afzonderlijk, in hoeverre er verschillen bestaan tussen de netwerken en hoe deze
verschillen te verklaren zijn, volstaat een analyse van het egonetwerk in dit onderzoek.
De verwachting is dat er verschillen zijn tussen de netwerken van de tien verschillende
gezondheidscentra van SGE. Eindhoven is een stad met 7 stadsdelen; Centrum, Gestel, Stratum,
Strijp, Tongelre, Woensel-Noord en Woensel-Zuid. De gezondheidscentra van SGE zijn verspreid over
deze stadsdelen. In ieder stadsdeel staat een gezondheidscentrum behalve in het centrum. Deze
stadsdelen verschillen op de demografische samenstelling van de bevolking (Gemeente Eindhoven,
2008). In het kaartje hieronder is bijvoorbeeld te zien hoe groot het aandeel 65-plussers is in

2

Het netwerk van de SGE als geheel kan gezien worden als een egonetwerk omdat er alleen medewerkers van
de SGE geïnterviewd zijn over de contacten van hun functie. De verschillende centra van SGE zijn echter ook
verschillende actoren in het netwerk van SGE. Dit netwerk is daarom een combinatie van een egonetwerk en
een ‘normaal netwerk’.
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Eindhoven, en waar de concentraties het grootst zijn. De rode blokjes geven een aandeel groter dan
17% aan van 65-plussers.

Figuur 2.1.1 Verdeling 65-plussers over Eindhoven

Bron: FAST, 2011

De verschillende demografische kenmerken van de bevolking per wijk kunnen een verklaring vormen
voor de verschillende netwerken van de gezondheidscentra. De zorgvraag zal anders zijn in een wijk
met veel oudere bewoners vergeleken met een wijk met een relatief jonge bevolking. Ook kunnen in
een bepaalde wijk meer chronisch zieken zijn dan in een andere wijk. Een gezondheidscentrum in
een wijk waarin veel oudere mensen en/of chronisch zieken wonen, zal behoefte hebben aan een
ander netwerk hebben dan een gezondheidscentrum in een wijk met een jongere
bevolkingssamenstelling en weinig chronisch zieken. De verwachting is dat gezondheidscentra in een
wijk met veel oudere mensen meer contacten zullen hebben in de eerste-, tweede- en
derdelijnsgezondheidszorg

dan

gezondheidscentra

in

wijken

met

een

jongere

bevolkingssamenstelling. Oudere patiënten hebben vaak meer zorg nodig, en vaak ook meer zorg
buiten de eerstelijnsgezondheidszorg.
Gezondheidscentra in een wijk met veel chronisch zieken zullen hun netwerk meer ingericht
hebben op eerstelijnszorgverleners dan gezondheidscentra in een wijk met minder chronisch zieke
patiënten.
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Een andere verklaring voor de verschillen in netwerken van de gezondheidscentra kan het
principe zijn dat het opbouwen van een netwerk veel tijd kost. Het aangaan en onderhouden van een
netwerk kost veel tijd (Poorthuis, 2006). SGE heeft tien gezondheidscentra die in 30 jaar tijd
opgericht zijn. Oudere centra hebben meer tijd gehad om hun netwerk op te bouwen. De
verwachting is daarom dat de oudere gezondheidscentra van SGE een groter en meer uitgebreid
netwerk zullen hebben dan de jongere gezondheidscentra.

2.2 Vertrouwenstheorie
Onder horizontale samenwerking wordt de samenwerking verstaan tussen SGE en andere
eerstelijnszorgverleners binnen de wijken. Deze samenwerking kan nodig zijn om patiënten door te
kunnen verwijzen op het moment dat dit de beste behandeling voor de patiënt is, maar vooral ook
omdat er met samenwerkingspartners beter afspraken gemaakt kunnen worden over de beste zorg
voor een patiënt. Ook verticale samenwerking is belangrijk voor SGE. Verticale samenwerking betreft
de samenwerking tussen de gezondheidscentra van SGE en zorgverleners in de maatschappelijke
gezondheidszorg en de tweedelijns- en derdelijnsgezondheidszorg binnen Eindhoven. Ook naar de
maatschappelijke gezondheidszorg en de tweede- en derdelijnszorgverleners moet doorverwezen
kunnen worden en afspraken gemaakt kunnen worden op het moment dat een patiënt dit nodig
heeft. Hoe de horizontale samenwerking binnen en buiten SGE er uit ziet en in hoeverre er
uitbreidingsmogelijkheden zijn (binnen de wijk) en hoe de verticale samenwerking van SGE met nieteerstelijnszorgverleners er uit ziet en in hoeverre er uitbreidingsmogelijkheden zijn van dit netwerk
beschrijven we aan de hand van de vertrouwenstheorie van Buskens (2004).
SGE gaat netwerkrelaties aan omdat zij zo denkt de organisatiedoelen na te kunnen streven.
Daar spelen coöperatie- en vertrouwensproblemen binnen netwerken en het eventueel aangaan van
bepaalde relaties een rol (Buskens, 2004). Vertrouwen speelt een grote rol bij het aangaan van
contacten, en in het bijzonder bij het aangaan van een heel netwerk. Een relatie wordt volgens
Buskens (2004) pas aangegaan wanneer er vertrouwen is in de andere partner dat het vertrouwen
gehonoreerd wordt, en dus niet misbruikt. Wanneer een organisatie denkt haar doelen na te kunnen
streven door het aangaan van bepaalde (netwerk)relaties, dient er eerst vertrouwen te zijn in de
alter dat deze de relatie/het vertrouwen honoreert. Buskens heeft dit theoretisch model geclusterd
in een schema, wat hieronder weergegeven wordt.
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Figuur 2.2.1 Vertrouwensspel van Buskens (2004)
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Vereenvoudigd geeft dit figuur de theorie weer van de reden waarom sommige relaties wel of niet
bestaan. Buskens (2004) legt dit uit aan de hand van het uitlenen van boeken. Hij zegt dat het
uitlenen van boeken aan een persoon afhankelijk is van het vertrouwen dat men heeft in de persoon
aan wie het uitgeleend wordt. Aan vrienden, familie en goede bekenden zal men eerder een boek uit
durven te lenen dan aan onbekenden. Tevens speelt de vertrouwensgeschiedenis een rol in het
willen uitlenen van een boek. Heeft men voorheen een boek teruggekregen van een persoon dat
helemaal beschadigd is geraakt, zal men niet snel meer een boek uit willen lenen aan deze persoon.
SGE zal relaties met zorgverleners aangaan wanneer zij van die zorgverleners weet dat zij te
vertrouwen zijn. Vertrouwen kan ook al gecreëerd zijn doordat SGE bepaalde netwerkpartners al
(goed) kent doordat zij samenwerken in bepaalde overleggen. Dan kan het gaan over overleg in het
Farmacotherapie overleg (FTO) en de huisartsengroepen (HAGRO). Partners die met SGE in dat soort
overleggen zitten, zijn bekenden voor SGE en dit kan vertrouwen opleveren.3 In het kader van SGE
kan dit betekenen dat SGE netwerkrelaties, horizontaal en verticaal, aan wil gaan of behouden op
basis van informatie over deze netwerkpartners in het verleden. Of er uitbreidingsmogelijkheden zijn
in de horizontale- en verticale netwerken hangt af van de zorgverleners die er aanwezig zijn in de
wijken en Eindhoven. Als SGE een bepaald contact mist en deze is wel aanwezig binnen de wijk of
Eindhoven dan zijn er uitbreidingsmogelijkheden van het horizontale- en/of verticale netwerk.

3

Aan de andere kant kan het SGE ook tegenwerken dat zij bepaalde partners al kent doordat zij in bepaalde
overleggen zit. Hier wordt echter niet verder op ingegaan in dit onderzoek.
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2.3 Programmatische aanpak zorg
De programmatische aanpak van de zorg is een grote verandering in het zorgbeleid. Deze
programmatische aanpak vereist een samenwerkingsverband tussen alle zorgaanbieders betrokken
bij een bepaalde patiënt en/of ziekte, met name patiënten met chronische ziekten, die zelfstandig en
afhankelijk van elkaar functioneren (Homan & van Beek, 2009). Voorheen bestond dit beleid nog
niet, en hoefden zorgverleners niet perse samen te werken rondom de zorg voor een patiënt.
Natuurlijk bestonden er toen ook al contacten tussen zorgverleners, maar men hoefde niet aan te
tonen dat men samenwerkte en dat de kwaliteit van de zorg overeind bleef. Ketens zijn in het leven
geroepen om de zorg voor chronisch zieke patiënten te leveren. Zo is er een keten voor de
chronische ziekte diabetes bijvoorbeeld (VWS, 2007). De theorie van ‘levende netwerken’ van
Wielinga (2001) kan gebruikt worden om veranderingen in het netwerk van SGE als gevolg van de
komst van de programmatische aanpak te beschrijven. Deze theorie beschrijft waarom netwerken
soms van structuur veranderen. Gezonde netwerken zijn in staat adequaat te reageren op
veranderingen van buiten af. In gezonde netwerken zijn de reacties op veranderingen dat er energie
vrij komt om aspecten te veranderen, actoren zetten zich actief in en maken afspraken betreffende
deze inzet en de taakverdeling en specialisatie worden vastgelegd.
De vraag hierbij is op welke manier de netwerken veranderd zijn als gevolg van de
programmatische aanpak in de zorg: of ze groter zijn geworden of juist kleiner, of er sterkere relaties
zijn ontstaan met netwerkpartners, of juist minder sterke relaties. Uitgaande van de levendenetwerkentheorie past een gezond netwerk zich aan, aan veranderingsprocessen, op welke manier
dan ook (Wielinga, 2001). Voor het netwerk van SGE zal de programmatische aanpak betekenen dat
bestaande contacten sterker moeten worden en dat er misschien nog meer contacten aangehaald
moeten worden. Als stichting is het namelijk belangrijk om contacten aan te gaan met
zorgaanbieders die hoge kwaliteit zorg leveren en met SGE willen samenwerken om zo tot een zo
goed mogelijk zorgpakket te komen. De verwachting in dit onderzoek is dan ook dat de netwerken
van de gezondheidscentra groter zijn geworden, waar sommige netwerkrelaties sterker zijn
geworden met de komst van de programmatische aanpak van de zorg.

2.4 Verandering netwerken toekomst
De programmatische aanpak, en met name de integrale bekostiging van de zorg is nog niet zo lang
geleden ingevoerd in Nederland. Per 1 januari 2010 is het voor zorgverzekeraars mogelijk om hele
zorgpakketten in te kopen bij zorgverleners (VWS, 2011). Momenteel kunnen er voor vier chronische
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ziekten zorgpakketten worden ingekocht door zorgverzekeraars. Dit zijn de zorgprogramma’s voor
diabetes, cardiovasculair risico (CVR), hartfalen en COPD (RIVM, 2011). In de toekomst zullen er
meerdere zorgprogramma’s volgen (van Til, de Wildt & Struijs, 2010). Er zullen in de toekomst dus
andere en meerdere samenwerkingsverbanden aangegaan moeten worden met betrekking tot deze
nieuwe zorggroepen en de netwerken van SGE zullen daarom ook groter worden in de toekomst.
Wat daarom verwacht wordt is dat centrummanagers en afdelingshoofden van SGE verwachten dat
hun netwerken nog zullen groeien.

2.5 Problemen beleid programmatische aanpak
Bij het invoeren van nieuw beleid moet de beleidsmaker altijd rekening houden met de markt waar
dit beleid terecht gaat komen. Op macroniveau wordt beleid bedacht en op microniveau moet dit
beleid geïmplementeerd en uitgevoerd worden. Op macroniveau moet men zich bewust zijn van het
microniveau en of het betreffende beleid daar wel op een juiste manier uitgevoerd kan worden.
(Korsten & Hoppe, 2006). De programmatische aanpak van de zorg is door het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontworpen. In een brief van VWS van 13 juni 2008 valt te lezen
dat het ministerie de programmatische aanpak in wil voeren (VWS, 2008). In deze brief valt echter
nergens te lezen dat het ministerie rekening heeft gehouden met het veld waarin dit beleid
uitgevoerd moet worden. Fenger (2004) spreekt in dit opzicht over een theorie van Sabatier uit de
jaren ’70 en ’80. Sabatier geeft aan dat beleid pas succesvol geïmplementeerd kan worden als er aan
een aantal voorwaarden is voldaan:
1. Het beleid moet consistente en heldere doelen stellen.
2. Het beleid is gebaseerd op een solide theorie. Het beleid geeft de uitvoerders voldoende invloed
op de doelgroepen van het beleid.
3. Beleid geeft het implementatieproces op een gestructureerde wijze aan. Uitvoerende diensten
moeten worden ondersteund met voldoende verantwoordelijkheden en financiële hulpbronnen.
4. De uitvoerende diensten beschikken over leiders die over voldoende politieke en
managementkwaliteiten beschikken.
5. Het beleid wordt tijdens de uitvoering actief ondersteund door de ontwerpers er van.

Afgaande op bovenstaande voorwaarden is er bij het implementeren van de programmatische
aanpak van de zorg niet voldoende rekening gehouden met alle punten. Er zijn namelijk geen
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consistente en heldere doelen opgesteld. Een aantal doelen dat is opgesteld, is bijvoorbeeld dat de
zorg goedkoper moet in Nederland, meer zorg moet in de eerstelijnszorg verleend worden en de
kwaliteit van de zorg moet goed blijven (VWS, 2011). Daarbij is echter niet vermeldt met hoeveel de
zorg in Nederland goedkoper moet worden, hoeveel meer zorg er in de eerstelijnsgezondheidszorg
geleverd moet worden en wat kwalitatief goede zorg is en ook niet op welke theorieën het nieuwe
beleid gebaseerd is. Er zijn ook geen financiële middelen beschikbaar gesteld door de overheid om
het beleid te kunnen implementeren. Er wordt vanuit gegaan dat zorgverleners dit zelf voor hun
rekening nemen. Het beleid wordt ook niet actief ondersteund door de ontwerpers, in dit geval de
overheid. Korsten en Hoppe (2006) geven aan dat dit wel zou moeten om geen problemen bij de
uitvoering van het beleid tegen te komen. Er valt dus te verwachten dat SGE problemen ondervindt
bij de implementatie en uitvoering van het nieuwe beleid met betrekking tot de programmatische
aanpak, integrale bekostiging en zorgprogramma’s. Dit zullen met name organisatorische problemen
zijn, aangezien bovenstaande punten organisatorische voorwaarden betreffen. Daarnaast zullen er
wellicht financiële problemen zijn. Met de komst van de programmatische aanpak is het budget in de
gezondheidszorg namelijk een stuk krapper geworden. Punt drie gaat hier op in.
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Hoofdstuk 3: Data en Operationalisering
3.1 Onderzoekspopulatie
De onderzoekseenheden van dit onderzoek bestaan uit Stichting Gezondheidscentra Eindhoven als
geheel en de tien gezondheidscentra van de stichting. Voor dit onderzoek zijn negen
centrummanagers (1 manager heeft twee gezondheidscentra onder zich) geïnterviewd en de
hoofden van afdelingen op het stedelijk bureau van SGE. Het stedelijk bureau bestaat uit het
hoofdkantoor waar het secretariaat, de financiële administratie, de afdeling Personeel en Arbeid, de
afdeling Inhoud Organisatie van Zorg (IOZ) en de directie zijn gevestigd. Er is gekozen om alleen de
managers van de gezondheidscentra en de afdelingshoofden te interviewen. Er is gekozen voor deze
opzet omdat de managers en stafhoofden geacht worden in beeld te hebben welke contacten er
voor hun centrum en/of afdeling zijn. Zij hebben allen ook aangegeven dat zij voor ogen hebben
welke contacten er allemaal zijn voor hun functie/centrum.
De totale respons van dit onderzoek bedraagt 96,4%. Alle negen managers hebben meegewerkt
aan dit onderzoek. Van de stafhoofden heeft de directeur alleen meegewerkt aan het kwalitatieve
deel van het onderzoek, niet aan het kwantitatieve deel waarin naar de netwerkcontacten gevraagd
werd. De secretaris van de Raad van Bestuur heeft aangegeven voor een heel groot deel dezelfde
contacten te hebben als de directeur. Er is dus een lichte onderschatting als het aankomt op de
kwantitatieve data op hoger beleidsniveau. Een hoge respons is belangrijk voor dit onderzoek. Nonrespons, vooral in de netwerken van de centra, zou een probleem veroorzaken omdat er dan
contacten worden gemist, waardoor niet het gehele netwerk in kaart gebracht zou kunnen worden.
Figuur 3.1.1 en 3.1.2 illustreren dit. In figuur 3.1.2 ontbreken de gegevens van een GC, waardoor een
deel van het netwerk van SGE niet in beeld gebracht wordt.

Figuur 3.1.1 Voorbeeldnetwerk SGE

Figuur 3.1.2 Voorbeeldnetwerk SGE,
informatie Meerhoven ontbreekt

□ GC
Meerhoven
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De externe contacten van SGE en de gezondheidscentra zijn niet geïnterviewd. Het onderzoeken van
een netwerk is namelijk tijdrovend. Er was onvoldoende tijd beschikbaar om het gehele netwerk van
SGE te interviewen en te vragen naar alle mogelijke contacten. Daarom betreft de
onderzoekspopulatie alleen SGE (stedelijk bureau) en de tien gezondheidscentra.

3.2 Onderzoeksmethode
Voor de analyse van de gegevens zijn verschillende onderzoeksmethoden gebruikt. De gegevens met
betrekking tot het netwerk van SGE en de tien gezondheidscentra zijn geanalyseerd aan de hand van
sociale netwerkanalyse. Voor het onderzoek naar de effecten van de programmatische aanpak op
het netwerk van SGE en de tien gezondheidscentra is gebruik gemaakt van kwalitatieve analyse.

3.2.1 Sociale netwerkanalyse
In wetenschappelijke literatuur staat het onderzoek naar (sociale) netwerken bekend als sociale
netwerkanalyse. Bij dit type onderzoek wordt er vanuit gegaan dat iedere persoon en alle
organisaties in contact staan met andere personen en/of organisaties (Borgatti & Foster, 2003).
Een netwerk bestaat uit een aantal actoren (‘ego’s’) die in verbinding staan met andere actoren door
middel van verbindingen (‘ties’). De actoren kunnen zowel personen, organisaties als teams zijn.
Deze actoren worden ook wel eens ‘nodes’ genoemd. Voordat een netwerk geconstrueerd kan
worden moet men weten welke contacten er voorkomen in het (afgebakende) netwerk en wie met
wie in contact staat.
In dit onderzoek zijn het netwerk van Stichting Gezondheidscentra Eindhoven als geheel en de
netwerken van de tien gezondheidscentra apart geconstrueerd aan de hand van een gestructureerd
interview waarbij vragen gesteld zijn over het soort contacten dat managers en hoofden van
afdelingen kunnen hebben voor hun centrum en/of hun functie.
Er zijn twee soorten interviews afgenomen. De interviews duurden maximaal een uur. Voor de
negen managers van de gezondheidscentra waren de interviews gestructureerd aan de hand van een
indeling in het soort contact dat de managers kunnen hebben voor hun centrum4. Daarbij gaat het
bijvoorbeeld om contacten in de eerstelijnszorg, tweede- en derdelijnszorg, wijkcontacten en
contacten met onderzoeksinstanties. In paragraaf 3.3.1 staat beschreven welke indeling gehanteerd
4

Het format van een interview met de centrummanagers van SGE staat in bijlage A.
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is. Daarnaast werd gevraagd naar specifieke contacten binnen deze soorten van contact. Waarbij
tevens werd gevraagd naar de frequentie van het contact, de sterkte van het contact op een schaal
van 1-5 (1=zeer zwak, 5=zeer sterk) en het niveau waarop dit contact plaatsvond. Voor de hoofden
van de afdelingen op het stedelijk bureau is voor een andere methode gekozen omdat er geen zicht
was op alle partners die men kon hebben5. Daarom is aan hen gevraagd een tabel in te vullen met
daarin de contacten, de frequentie van de contacten, de sterkte van de contacten, de inhoud van de
contacten en het niveau waarop het contact plaatsvindt. Aan het eind van alle interviews is gevraagd
of er soorten contacten gemist zijn in het interview. Dit bleek niet het geval te zijn.
De contacten van SGE worden vervolgens in beeld gebracht door de antwoorden van de
respondenten te verwerken in een zogenaamde adjacency matrix. Dit is een matrix waarbij in de
rijen en de kolommen dezelfde respondenten/actoren staan (van der Werff & Heimeriks, 2010). In de
matrix staat aangegeven of betreffende actoren een relatie of contact met elkaar hebben, waarbij
een ‘0’ staat voor geen contact en een ‘1’ voor wel contact.

Tabel 3.2.1 Adjacency matrix

A

B

C

D

E

A

-

0

1

0

1

B

1

-

0

0

1

C

1

0

-

1

0

D

0

0

1

-

1

E

1

1

1

0

-

Bovenstaande matrix geeft een gericht netwerk weer. Dit betekent dat er bij een binding tussen B en
A niet automatisch een binding is tussen A en B. Een gericht netwerk betekent dat er onderscheid
wordt gemaakt tussen eenzijdige en tweezijdige relaties. Een eenzijdige relatie houdt in dat
bijvoorbeeld A heeft aangegeven contact te hebben met B, maar dat B aangeeft geen contact te
hebben met A. Bij een tweezijdige relatie hebben beiden, A en B, aangegeven contact te hebben met
elkaar. In dit onderzoek is er voor gekozen om gerichte netwerken te onderzoeken. Iedere actor van
SGE kon namelijk aangeven of er contact was met andere actoren en hoe sterk deze relatie is. Omdat
alle actoren binnen SGE over de andere actoren binnen SGE aan konden geven of er contact is
5

Het format van een interview met de afdelingshoofden van SGE staat in bijlage B.
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hebben we hier te maken met een gericht netwerk. Er bestaat niet automatisch een tweezijdige
relatie als A aangeeft contact te hebben met B. In onderstaande figuur is het onderscheid
aangegeven tussen een gericht netwerk en een ongericht netwerk.

Figuur 3.2.1 Gericht- versus ongericht netwerk

A

B
Gericht
netwerk

A

B

Gericht netwerk
met sterkte

A

B
Ongericht
netwerk

Wanneer alle netwerkgegevens van de interviews ingevoerd zijn in matrices kunnen de gegevens
verwerkt en geanalyseerd worden met een netwerkprogramma genaamd UCINET. Binnen UCINET zit
ook het programma netdraw, een programma om netwerken te kunnen visualiseren (Borgatti, 2002 ;
Borgatti, Everett & Freeman, 2002).
De volgende stap in dit onderzoek is het vergelijken van de netwerken van de
gezondheidscentra aan de hand van de groottes en de soorten contacten. Zoals eerder vernoemd
kunnen er in dit onderzoek geen netwerkmaten berekend worden omdat de gegevens van ‘externe’
contacten achterwege zijn gelaten.

3.2.2 Ethische en strategische overwegingen
Ethische en strategische overwegingen zijn zaken die altijd meegenomen moeten worden in een
onderzoek. De overwegingen binnen de sociale netwerkanalyse zijn echter andere overwegingen dan
in andere typen van onderzoek. Dit heeft onder andere te maken met de dataverzameling en de
waarborging van anonimiteit (Borgatti & Molina, 2003). Bij sociale netwerkanalyse kunnen de
gegevens niet anoniem verzameld worden. Men moet namelijk weten wie met wie contact
heeft/verbonden is. Zonder de gegevens van de personen die geïnterviewd worden hebben de data
geen betekenis.
Een ander punt waarin netwerkanalyse verschilt van andere onderzoeken is dat personen die
niet mee hebben gewerkt aan het onderzoek toch kunnen verschijnen in een netwerk. Deze persoon
of actor kan namelijk genoemd zijn door een respondent die wel heeft meegewerkt aan het
onderzoek. Dit speelt ook in dit onderzoek. Er is namelijk aan medewerkers van SGE gevraagd naar al
hun contacten waarmee zij verbonden zijn in hun functie. In de interviews worden andere
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eerstelijnszorgverleners genoemd, tweedelijnszorgverleners, medisch specialisten en alle soorten
contacten die er kunnen zijn binnen de zorgsector. Deze actoren, die zich buiten SGE bevinden, zijn
niet geïnterviewd.
Gezien bovenstaande overwegingen is het van belang dat de onderzoeker en het management
van SGE op een juiste manier omgaan met de verzamelde gegevens. Om de netwerken te kunnen
visualiseren worden de namen van gezondheidscentra en van de afdelingen gebruikt. Bij het
verwoorden van specifieke opmerkingen met betrekking tot de vragen over de eventuele
verandering van de netwerken met de komst van de programmatische aanpak, de verwachtingen
met betrekking tot de eventuele verandering van de netwerken en in hoeverre de medewerkers
problemen ervaren bij het nieuwe beleid zal de anonimiteit wel gewaarborgd blijven. Er zullen geen
namen van centrummanagers en afdelingshoofden gekoppeld worden aan bepaalde uitspraken, het
betreft in dit onderzoek ook netwerken tussen organisaties en niet tussen personen. De gevolgen van
dit onderzoek zullen minimaal blijven voor medewerkers van SGE.

3.3 Operationalisering
De gegevens zijn verzameld aan de hand van interviews met negen centrummanagers en de hoofden
van de afdelingen op het stedelijk bureau van SGE. Zoals eerder verteld zijn de interviews van de
centrummanagers iets anders gestructureerd dan de interviews met de hoofden van de afdelingen.
De interviews leveren echter wel dezelfde informatie op.

3.3.1 Netwerkgegevens
De gegevens van de netwerken van SGE zijn verzameld aan de hand van 16 interviews. De eerste tien
interviews betreffen de tien interviews met de negen centrummanagers, één centrummanager is
twee keer geïnterviewd omdat deze twee gezondheidscentra heeft. De interviews met de
centrummanagers zijn gestructureerd aan de hand van de soorten contacten die de
centrummanagers kunnen hebben. Dit zijn:


Contacten met de eerste lijn, binnen en buiten de SGE



Contacten met de publieke gezondheidszorg en maatschappelijke organisaties



Contacten met de tweedelijnszorg



Contacten met de derdelijnszorg



Contacten met de wijk
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Contacten met overheden



Contacten met onderzoek



Contacten met opleidingsinstituten



Contacten met zorgverzekeraars

In onderstaande tabel kan afgelezen worden wat de soorten contacten inhouden en welke actoren
hier onder kunnen horen.

Tabel 3.3.1 Soorten contacten met omschrijving en voorbeelden
Soort contact
Maatschappelijke
gezondheidszorg
Eerstelijnsgezondheidszorg

Omschrijving
Organisaties die helpen bij het
zorgen voor jezelf en het
ondersteunen van mantelzorgers
Alle zorg waar geen verwijzing
voor nodig is.

Tweedelijnsgezondheidszorg

Zorg waar wel verwijzing voor
nodig is, maar zonder opname

Derdelijnsgezondheidszorg

Zorg met opname

Wijk

Wijkinitiatieven en personen die
aanwezig zijn in de wijk en daar
opereren.
Spreekt voor zich

Overheden
Onderzoeksinstituten
Opleidingsinstituten

Zorgverzekeraars

Instituten waar onderzoek gedaan
wordt.
Instellingen
waar
personen
opgeleid worden.
Spreekt voor zich

Voorbeelden
Mantelzorg Verlicht
GGD
Zelfhulpnetwerk
Huisartsen
Fysiotherapie
Tandarts
Logopedist
Ergotherapeut
Medisch specialisten
Ziekenhuizen
GGz
Verzorgingshuizen
Verpleeghuizen
Gehandicaptenzorg
Politie
Basisscholen
Buurthuizen
Ministerie VWS
Gemeente Eindhoven
Universiteit Maastricht
Meetpunt Kwaliteit
ROC
Fontys
Nipa
UVIT
Agis

Voor elk contact is managers gevraagd een schema in te vullen. In het kader staat een voorbeeld van
een vraag uit het interview. De vragen met betrekking tot het netwerk zijn allen op de onderstaande
manier gesteld.
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Kader 3.3.1 Voorbeeldvraag interview

- In hoeverre zijn er contacten met andere zorgverleners uit de eerstelijnszorg?
- Hoe frequent is het contact met deze zorgverleners gemiddeld per maand?
- En hoe sterk is het contact met deze zorgverleners op een schaal van 1 tot en met 5?
Waarbij 1 staat voor ‘zeer zwak’ en 5 voor ‘zeer sterk’.
- Op welk niveau ligt dit contact over het algemeen? Management niveau; ondersteunend;
uitvoerend; anders, namelijk…
Zorgverleners
eerstelijnszorg

Frequentie per maand

Sterkte (1-5)

Niveau contact

Zoals eerder gezegd zijn de interviews met de hoofden van de afdelingen iets anders ingedeeld.
Omdat er geen idee was van de soorten contacten die de hoofden in hun functie kunnen hebben is
hen gevraagd een schema, vergelijkbaar met het schema in het kader, in te vullen voor alle
netwerkpartners. Daarbij is rekening gehouden met het feit dat het opsommen van alle
netwerkpartners heel lastig is. Hen is daarom gevraagd het schema in te vullen wanneer zij daar tijd
voor hebben.

3.3.2 Horizontale samenwerking
Om de horizontale samenwerking tussen de gezondheidscentra van SGE in beeld te kunnen brengen
en te kijken of er nog uitbreidingsmogelijkheden zijn van de horizontale netwerken is gebruik
gemaakt van informatie van FAST (Heigl, 2011). Deze informatie betreft de wijkscan van gemeente
Eindhoven. Daarin wordt per postcodegebied aangegeven welke eerstelijnszorgverleners er aanwezig
zijn binnen de wijken. In bijlage A staat deze wijkscan weergegeven. Sommige centra bevinden zich in
wijken die elkaar overlappen. Daarom staat per plaatje aangegeven welk centrum bij welk
postcodegebied hoort. FAST kon geen gegevens geven over het aanbod van de volgende
zorgverleners in de wijken (buiten SGE om): apotheken, diëtisten, ergotherapeuten, maatschappelijk
werk en tandartsen.
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3.3.3 Verticale samenwerking
Om de vraag te kunnen beantwoorden hoe de verticale netwerken van de gezondheidscentra er uit
zien en of er uitbreidingsmogelijkheden zijn van dit netwerk is gekeken of gezondheidscentra contact
hebben met de maatschappelijke gezondheidszorg, de tweedelijnsgezondheidszorg en de
derdelijnsgezondheidszorg.

Onder

de

maatschappelijke

gezondheidszorg

valt

de

GGD,

Mantelzorgverlicht van de GGD en het zelfhulpnetwerk. Daarnaast zijn er binnen de
tweedelijnsgezondheidszorg drie ziekenhuizen in regio Eindhoven. Dit zijn het Maxima Medisch
Centrum (MMC), het Catharina Ziekenhuis en het St. Annaziekenhuis. En ten slotte is gekeken of de
gezondheidscentra contact hebben met één of meer instanties in de derdelijnsgezondheidszorg.

3.3.4 Invloed programmatische aanpak
Voor het beantwoorden van de vragen met betrekking tot de invloed van de programmatische
aanpak op het netwerk van SGE in zijn geheel en de netwerken van de gezondheidscentra zijn in de
interviews open vragen gesteld. Deze vragen waren voor de interviews met de managers en de
afdelingshoofden hetzelfde. De interviews zijn opgenomen met digitale opnameapparatuur, waarna
ze letterlijk uitgewerkt zijn. Daarna zijn de antwoorden op de open vragen gestructureerd. Daarbij
zijn categorieën gehanteerd. Als eerste werden per vraag de antwoorden verdeeld in instemmende
antwoorden en niet-instemmende antwoorden, waarna de argumentatie erbij geschreven werd. Zo
is een schematisch overzicht verkregen van de antwoorden op de open vragen. Bijvoorbeeld bij de
vragen over of men van mening is dat de netwerken veranderd zijn met de komst van de
programmatische aanpak kon men instemmend antwoorden dat het netwerk daadwerkelijk
veranderd is of men kon van mening zijn dat het netwerk niet veranderd is met de komst van de
programmatische aanpak. De analyse van dit deel van het onderzoek betreft een kwalitatieve
analyse.
Om antwoord te kunnen geven op de vraag of de programmatische aanpak van invloed is
geweest op de netwerken van SGE is onderstaande vraag gesteld. Andere vragen die in het interview
gesteld zijn met betrekking tot de programmatische aanpak van de zorg zijn in het kader daaronder
weergegeven.
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Kader 3.3.2 Voorbeeldvraag invloed programmatische aanpak

 In hoeverre denkt u dat het netwerk van uw centrum/functie veranderd is met de komst van
de programmatische aanpak (zorggroepen en de integrale bekostiging hiervan)?
 Zo ja, welke veranderingen hebben er plaatsgevonden?
 Voor welke onderdelen gelden deze veranderingen?

Kader 3.3.3 Voorbeeldvragen programmatische aanpak



Verwacht u ook veranderingen van het netwerk in de toekomst met betrekking tot de
programmatische aanpak van de zorg?



In hoeverre ervaart uw centrum problemen bij de implementatie van het beleid rondom de
programmatische aanpak van de zorg? Zo ja, welke problemen ervaart u of heeft u ervaren? /
In hoeverre ervaart u problemen met het beleid van de programmatische aanpak en wat dit
betekent voor uw functie?



Waarom denkt u dat er problemen zijn bij de implementatie van dit beleid?
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Hoofdstuk 4: Resultaten

4.1 Netwerkanalyse Stichting Gezondheidscentra Eindhoven
Als eerste is onderzocht hoe het netwerk van Stichting Gezondheidscentra Eindhoven er in het
geheel uit ziet, vervolgens van de tien gezondheidscentra afzonderlijk en of er verschillen in de
netwerken bestaan tussen de tien gezondheidscentra, ook is gekeken hoe deze verschillen te
verklaren kunnen zijn. Op de volgende pagina staat het netwerk van het stedelijk bureau
weergegeven.6
Wat opvalt aan het netwerk van het stedelijk bureau is dat het netwerk vooral intern gericht is
(tabel 4.1.1). Het stedelijk bureau heeft 25 contacten7 met interne actoren. Het stedelijk bureau
heeft verder veel contacten met eerstelijnszorgverleners buiten de stichting (n=18). Dat er veel
contact met eerstelijnszorgverleners buiten de stichting is, is niet verwonderlijk. Omdat SGE zelf
eerstelijnszorg verleent, zoekt zij contact met andere eerstelijnszorgverleners voor advies en voor
samenwerkingsafspraken.

SGE

heeft

ook

contacten

met

tweedelijnszorgverleners

en

derdelijnszorgverleners in Eindhoven. SGE houdt de contacten met zorgverleners vooral regionaal.
De

andere

actoren

waar

SGE

veel

contacten

mee

heeft,

zijn

onderzoeksinstituten,

opleidingsinstituten, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en adviesorganen. De contacten met
onderzoeksinstituten dienen één van de doelstellingen van SGE: het uitvoeren van of meewerken
aan wetenschappelijk onderzoek. Er zijn veel contacten met opleidingsinstituten omdat SGE vaak
stagiaires heeft binnen de gezondheidscentra. Contact met zorgverzekeraars is er omdat SGE hier
haar financiële middelen vandaan krijgt, onder andere in het kader van de integrale bekostiging. Dat
SGE veel contact met patiëntenorganisaties heeft is te verklaren omdat de zorg voor patiënten
centraal staat binnen de stichting. Bij patiëntenorganisaties kan SGE te rade gaan voor advies over
klachten door patiënten bijvoorbeeld. En ten slotte is er veel contact met adviesorganen, zoals van
Kampen consulting en adviseur Ton Horn, omdat SGE niet alle kennis zelf in huis kan hebben.

6

Het plaatje van het gehele netwerk is terug te vinden in bijlage C. Dit plaatje is te onoverzichtelijk om weer te
geven in dit onderzoek.
7

Wanneer gesproken wordt over contacten in dit onderzoek dan worden daar de netwerklijnen of ‘ties’ mee
bedoeld. Er kunnen dubbele contacten voorkomen omdat alle contacten van de gezondheidscentra en het
stedelijk bureau apart worden opgenomen in het onderzoek.
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Tabel 4.1.1 Frequentie van contacten stedelijk bureau per onderwerp
Soort contact
Intern SGE
Nuldelijn
Eerstelijn
Tweedelijn
Derdelijn
Wijk
Overheden
Onderzoek
Opleidingsinstituten
Zorgverzekeraars
Juridisch
Media
Beroepsgroepen
Patiëntenorganisaties
Financieel
Advies
Overig
Totaal

Frequentie soort contact
25
2
18
6
4
0
2
7
5
5
3
1
1
5
2
7
4
97

Kleur in netwerk
SGE Blauw
Geel
Lichtblauw
Lichtgrijs
Felrose
Donkerblauw
Wit
Donkerpaars
Turkoois
Oranje
Rood
Donkerblauw
Legergroen
Zachtrose
Groen
Bruin
Zwart
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Figuur 4.1.1 Netwerk Stedelijk Bureau, uitgesplitst per afdeling
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4.1.1 De netwerken van de gezondheidscentra
Als eerste wordt hieronder een korte beschrijving weergegeven van de netwerken van de tien
gezondheidscentra van SGE, welke staan weergegeven in bijlage C en tabel 4.1.2. Daarna worden
twee centra extra belicht: GC Meerhoven en GC Stratum. En ten slotte wordt er getracht antwoord te
geven op de vraag wat verklaringen kunnen zijn voor de verschillen tussen de netwerken van SGE.
GC De Akkers
Gezondheidscentrum De Akkers ligt in een stadsdeel waar veel allochtonen wonen. Dit heeft er
onder andere in geresulteerd dat het gezondheidscentrum een zorgconsulent voor allochtonen in
huis heeft. Verder is het opleidingsniveau van de bevolking in het stadsdeel over het algemeen laag.
Het netwerk van dit gezondheidscentrum is voornamelijk intern gericht. Van de 33 contacten die GC
De Akkers heeft zijn er 23 intern van SGE. Verder heeft dit centrum contacten binnen alle lijnen in de
gezondheidszorg. Het enige soort contact dat GC De Akkers mist is contact met overheden, zoals met
de gemeente Eindhoven.
GC Gestel
Stadsdeel Gestel heeft ongeveer 2/3 huurwoningen en er wonen ongeveer 4000 allochtonen
(Gemeente Eindhoven, 2008). GC Gestel heeft vooral een erg intern gericht netwerk, 20 van de 30
netwerkpartners zijn van SGE. De meeste contacten die GC Gestel buiten de stichting heeft zijn
contacten met eerstelijnszorgverleners in de wijk. Verder mist GC Gestel contacten met de
maatschappelijke gezondheidszorg8, met overheden en met onderzoeksinstituten.

GC Meerhoven
GC Meerhoven bevindt zich in de vinexwijk van Eindhoven (Gemeente Eindhoven, 2008). Deze wijk
kenmerkt zich door het grote aantal jonge gezinnen en starters dat er woont. GC Meerhoven heeft
het grootste netwerk van alle gezondheidscentra van SGE. Tevens is dit het centrum met de meeste
zorgverleners in huis. Het centrum heeft 45 contacten, en het enige soort contact dat het centrum
niet heeft, is contact met de derdelijnsgezondheidszorg.

8

Met maatschappelijke gezondheidszorg wordt ook wel de nuldelijnsgezondheidszorg bedoelt. Dit is echter
een onduidelijke bewoording voor wat deze zorg in houdt.
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GC Orion
Gezondheidscentrum Orion bevindt zich in een wijk met een relatief oude populatie (FAST, 2011). GC
Orion ligt in stadsdeel Woensel, dicht bij een ander gezondheidscentrum, namelijk GC Woensel. GC
Orion is één van de gezondheidscentra met het grootste aantal netwerkpartners, namelijk 44. Orion
heeft alleen geen contacten binnen de maatschappelijke gezondheidszorg. Verder valt op dat GC
Orion vooral veel interne contacten heeft.

GC De Parade
Dit gezondheidscentrum bevindt zich in een vergrijsde wijk. Ook voor het jaar 2020 wordt verwacht
dat de vergrijzing in de wijk nog verder is toegenomen met meer dan 8% (FAST, 2011). GC De Parade
is een relatief jong centrum van SGE. Het is opgericht in 2006. GC De Parade heeft met 28
netwerkpartners het kleinste netwerk van de gezondheidscentra van SGE. Dit centrum mist
contacten met de maatschappelijke gezondheidszorg, de eerstelijnsgezondheidszorg en met
overheden. De andere soorten contacten zijn ook niet in grote aantallen aanwezig binnen dit
netwerk. Met de tweedelijnsgezondheidszorg zijn twee contacten, met de derdelijnsgezondheidszorg
1 evenals met de wijk, en binnen onderzoeksinstituten en opleidingsinstituten heeft GC De Parade 2
contacten.

GC Prinsejagt
Dit gezondheidscentrum bevindt zich in een gemengd stadsdeel als het gaat om de leeftijd van de
bevolking (FAST, 2011). Het centrum mist contacten binnen de wijk en met overheden. Verder heeft
GC Prinsejagt 3 contacten binnen de tweedelijnsgezondheidszorg en opleidingsinstituten. De andere
contacten, behalve de interne contacten, zijn in kleinere aantallen aanwezig.

GC Stratum
GC Stratum bevindt zich in stadsdeel Stratum. Dit stadsdeel kenmerkt zich door de verscheidenheid
aan identiteiten van de bevolking. Er zijn wijken waar veel allochtonen wonen, wijken met een
relatief oudere bevolking en villawijken (Gemeente Eindhoven, 2008). Het gezondheidscentrum
Stratum kenmerkt zich eveneens door de verscheidenheid aan netwerkpartners. GC Stratum heeft
binnen

alle

soorten

contacten

netwerkpartners

behalve

met

overheden.

Met

de

derdelijnsgezondheidszorg (4) en met opleidingsinstituten (5) zijn de meeste contacten. Het
gezondheidscentrum heeft zelf 13 verschillende zorgdisciplines in huis.
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GC Strijp
Ook GC Strijp kenmerkt zich door een verscheidenheid aan bevolkingstypen. Binnen Strijp zijn oude
wijken aanwezig maar ook hele jonge wijken waar men net begonnen is met bouwen (Gemeente
Eindhoven, 2008). Gezondheidscentrum Strijp heeft met de maatschappelijke gezondheidszorg en
met overheden geen contact. De overige soorten contacten waar GC Strijp netwerkpartners heeft
lopen uiteen van 2 tot 3 netwerkpartners. Het gezondheidscentrum heeft zelf 11 verschillende
zorgdisciplines in huis.

GC Tongelre
Het stadsdeel Tongelre waar GC Tongelre zich bevindt heeft over het algemeen genomen een jonge
populatie. Dit gezondheidscentrum kenmerkt zich net als De Parade als de centra met de kleinste
netwerken van SGE. GC Tongelre heeft 29 netwerkpartners, één meer dan De Parade. Dat uit zich er
ook

in

dat

GC

Tongelre

binnen

de

maatschappelijke

gezondheidszorg,

de

tweedelijnsgezondheidszorg, de wijk en de overheden netwerkpartners mist. De meeste partners
heeft GC Tongelre binnen SGE. Het netwerkplaatje laat dan ook een netwerk zien waar de meeste
partners zich rechts in het netwerk bevinden, dat is de plaats waar de interne contacten gesitueerd
zijn (zie bijlage A, GC Tongelre).

GC Woensel
En ten slotte GC Woensel, dit centrum bevindt zich in stadsdeel Woensel. Een stadsdeel met over het
algemeen genomen veel oudere mensen. Ook in 2020 verwacht men dat het vergrijzingspercentage
met meer dan 8% gestegen zal zijn (FAST, 2011). GC Woensel heeft binnen alle soorten contacten
netwerkpartners, met uitzondering van de overheden. Het is ook een vrij intern gericht netwerk wat
zich uit in een rechts gericht netwerkplaatje (zie bijlage A, GC Woensel). De meeste netwerkpartners
(3) heeft GC Woensel binnen de eerstelijnsgezondheidszorg, de tweedelijnsgezondheidszorg en de
derdelijnsgezondheidszorg. De overige soorten contacten lopen uiteen van 1 tot 2 netwerkpartners.

In hoofdstuk 2 werd de verwachting uitgesproken dat de netwerken van de gezondheidscentra
onderling zouden verschillen omdat er ook verschillende typen zorgvragen aanwezig zijn binnen de
wijken/stadsdelen waar de centra zich bevinden. Hierboven staat beschreven dat dit inderdaad het
geval is. Niet alle netwerken hebben alle soorten contacten, terwijl dit in toenemende mate
belangrijk wordt. Met de komst van de programmatische aanpak van de zorg is het namelijk
belangrijk dat je patiënten door kunt sturen naar zorgverleners waar deze patiënten behoefte aan
hebben en dat er afspraken gemaakt kunnen worden met samenwerkingspartners zodat de zorg
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voor de patiënt beter is dan wanneer deze samenwerkingsverbanden niet bestaan. Centra waar
sommige contacten ontbreken zouden hun netwerk dus uit moeten breiden zodat zij binnen ieder
soort contact tenminste één samenwerkingsverband hebben met andere actoren binnen de
gezondheidszorg, binnen Eindhoven en/of binnen de regio.
Het totale aantal contacten van de gezondheidscentra bedraagt 361 contacten. Worden daar de
contacten van het stedelijk bureau bij opgeteld dan komt het totale aantal contacten van SGE neer
op 458.
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Tabel 4.1.2 Frequentie contacten per centrum per onderwerp
De Akkers Gestel
Meerhoven
Intern
5
5
7
Samenwerkingsverband
SGE centra
SGE overig
Nuldelijn
Eerstelijn
Tweedelijn
Derdelijn
Wijk
Overheden
Onderzoek
Opleidingsinstituten
Totaal

6
9
3
1
2
1
1
2
0
1
2
33

4
9
2
0
4
1
2
2
0
0
1
30

10
9
3
1
1
2
0
4
1
4
3
45

Orion

De Parade

Prinsejagt

Stratum

Strijp

Tongelre

Woensel

Totaal

5
8
9
5
0
3
3
1
3
1
3
3
44

5
3
9
3
0
0
2
1
1
0
2
2
28

5
7
9
3
1
2
3
1
0
0
1
3
35

5
8
9
3
1
2
4
3
1
0
5
3
44

5
6
9
3
0
2
3
2
2
0
2
2
36

4
8
9
3
0
2
0
1
0
0
1
1
29

5
6
9
2
1
3
3
3
1
0
2
2
37

51
66
90
30
5
20
21
16
17
2
21
22
361
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4.1.2 Vergelijking GC Meerhoven en GC Stratum
In deze paragraaf wordt een vergelijking gemaakt tussen de netwerken van GC Meerhoven en GC
Stratum. Er is gekozen om deze gezondheidscentra te vergelijken omdat zij qua omvang het meest
op elkaar lijken en qua aard van het netwerk het meest van elkaar verschillen.9 GC Meerhoven en GC
Stratum zijn de gezondheidscentra met de meeste netwerkpartners, respectievelijk 45 en 44. Ook GC
Orion heeft 44 netwerkpartners, maar deze wordt bij deze vergelijking achterwege gelaten.10 De
netwerkplaatjes van beide centra zijn onder deze subparagraaf weergegeven.
De opvallendste verschillen zijn te zien voor de contacten met de tweedelijns- en
derdelijnsgezondheidszorg. GC Meerhoven heeft slechts twee netwerkpartners binnen de
tweedelijnsgezondheidszorg, namelijk met het Catharina ziekenhuis en het Maxima Medisch
Centrum (MMC). GC Stratum heeft naast deze twee ziekenhuizen ook nog contact met het St.
Annaziekenhuis en met de GGzE. Vooral op contacten met de derdelijnsgezondheidszorg verschillen
beide centra. GC Meerhoven heeft namelijk geen contacten binnen de derdelijnszorg en GC Stratum
heeft er drie. Namelijk met InVia (een hospice), het hospice van het St. Annaklooster en met
verpleeghuiszorg op locatie. De verklaring hiervoor kan zijn dat GC Stratum in een wijk ligt met een
oudere populatie dan GC Meerhoven. Binnen de wijk heeft GC Meerhoven vier contacten en GC
Stratum maar één. GC Meerhoven daarentegen heeft veel meer contacten die reflecteren dat het
een wijk met een jongere bevolking is. Het GC heeft namelijk contact met de politie, basisscholen,
een fitnesscentrum en het Spilcentrum Jeugdteam. GC Stratum heeft alleen contact met een
wijkwerker van de gemeente Eindhoven. Het gegeven dat beiden centra hetzelfde aantal
netwerkpartners hebben maar toch een aantal duidelijke verschillen vertonen in de soorten
netwerkpartners die zij hebben wordt in de volgende paragraaf besproken.

9

Er is gekozen voor een vergelijking tussen twee gezondheidscentra omdat een vergelijking tussen alle centra
te uitgebreid zou worden in dit hoofdstuk. Deze keuze maakt het ook wat overzichtelijker.
10

GC Orion is buiten de vergelijking gelaten omdat dit centrum qua aard en omvang van het netwerk niet
genoeg verschilt van GC Meerhoven en GC Stratum.
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Figuur 4.1.2 Netwerk GC Meerhoven en frequentie

GC Meerhoven
Intern
Samenwerkingsverband
SGE centra
SGE overig
Nuldelijn
Eerstelijn
Tweedelijn
Derdelijn
Wijk
Overheden
Onderzoek
Opleidingsinstituten
Totaal

Freq soorten contact
7 = oranje
10 = lichtgroen
9 = SGE blauw
3 = rood
1 = geel
1 = lichtblauw
2 = grijs
0 = rose
4 = donkerblauw
1 = wit
4 = paars
3 = turkoois
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Figuur 4.1.3 Netwerk GC Stratum en frequentie

GC Stratum
Intern
Samenwerkingsverband
SGE centra
SGE overig
Nuldelijn
Eerstelijn
Tweedelijn
Derdelijn
Wijk
Overheden
Onderzoek
Opleidingsinstituten
Totaal

Freq soorten contact
5 = oranje
8 = lichtgroen
9 = SGE blauw
3 = rood
1 = geel
2 = lichtblauw
4 = grijs
3 = rose
1 = donkerblauw
0 = wit
5 = paars
3 = turkoois
44
43

4.1.3 Mogelijke verklaringen voor de verschillen tussen de centra
In hoofdstuk 2 is een aantal theorieën opgesteld met betrekking tot de mogelijke verklaringen voor
de verschillen tussen de netwerken van de centra. Eén daarvan is dat de netwerken verschillen
omdat zij niet allemaal even lang bestaan. Van de oudere centra wordt verwacht dat zij een groter
netwerk hebben dan de centra die jonger zijn. Tabel 4.1.3 laat zien dat deze veronderstelling redelijk
opgaat, met uitzondering voor de gezondheidscentra Meerhoven en Tongelre. De oudere
gezondheidscentra Orion, Stratum, Woensel en Strijp hebben de meeste netwerkpartners. Daarna
volgen GC Prinsejagt, GC De Akkers GC Gestel en GC De Parade, deze zijn allen later opgericht en
hebben ook een kleiner aantal netwerkpartners dan de centra genoemd hierboven.

Tabel 4.1.3 Grootte netwerk per centrum en jaar van oprichting

Volgorde naar grootte netwerk
45
44
44
37
36
35
33
30
29
28

Centrum en jaar van oprichting
2000 GC Meerhoven
1982 GC Orion
1982 GC Stratum
1982 GC Woensel
1982 GC Strijp
1999 GC Prinsejagt
1998 GC De Akkers
2010 GC Gestel
1982 GC Tongelre
2006 GC De Parade

Daarnaast zou een verklaring voor de verschillen in omvang en aard van de netwerken van de
gezondheidscentra gezocht kunnen worden in de verschillende zorgvraag in de verschillende wijken.
Verschillen in de zorgvraag vereisen namelijk een ander soort netwerk. Van een centrum dat in een
‘vergrijsde wijk’ ligt, mag men bijvoorbeeld verwachten dat dit centrum in ieder geval één contact
heeft binnen de derdelijnsgezondheidszorg. Voor centra die in wijken liggen waar het percentage
diabetes erg hoog is, is een voorwaarde voor een goed netwerk dat zij veel contacten hebben met
eerste- en tweedelijnszorgverleners. Om deze resultaten weer te kunnen geven is gebruik gemaakt
van data verkregen van FAST (Heigl, 2011). Alleen voor de wijk waarin GC Meerhoven zich bevindt, is
geen informatie over de zorgvraag beschikbaar.
Figuur 4.1.4 illustreert het vergrijzingspercentage per wijk in Eindhoven. In het figuur staat
aangegeven waar alle gezondheidscentra van Eindhoven liggen. Centra die in een wijk met een hoog
vergrijzingspercentage liggen zijn Woensel, Orion en De Parade. Voor een goed netwerk om de
zorgvraag goed te kunnen beantwoorden zou het gewenst zijn dat deze centra tenminste één
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contact hebben in de tweede- en derdelijnsgezondheidszorg. In tabel 4.1.2 kan men zien dat alleen
GC Woensel veel contacten met de derdelijnszorg heeft. GC Orion en GC De Parade hebben beiden
maar één contact in de derdelijnsgezondheidszorg. Alle drie de centra hebben contacten in de
tweedelijnsgezondheidszorg. De netwerken van deze drie centra zijn dus goed ingericht op het
relatief hoge percentage ouderen in hun wijk. Het percentage ouderen in de wijk zou dus ook een
verklaring kunnen bieden voor de verschillen in aard van de netwerken van de gezondheidscentra.
GC Meerhoven dat bijvoorbeeld een jonge populatie heeft in de wijk, heeft geen contact met de
derdelijnsgezondheidszorg. Dit is echter (nog) niet nodig omdat er dus voornamelijk jonge mensen in
de wijk wonen.
Ten tweede is gekeken of het percentage patiënten met diabetes in de wijk samenhangt met het
netwerk van de gezondheidscentra. Figuur 4.1.5 laat zien dat de wijken waarin GC Woensel, GC Orion
en GC De Parade zich bevinden het hoogste aandeel patiënten met diabetes kennen. Een goed
netwerk om patiënten met diabetes te kunnen helpen, heeft veel contacten in de
eerstelijnsgezondheidszorg

nodig

maar

ook

in

de

tweedelijnsgezondheidszorg.

De

eerstelijnsgezondheidszorg zorgt er namelijk voor dat deze groep patiënten zo lang mogelijk
geholpen kan worden in de minder specialistische, en daarmee minder dure zorg. Maar
samenwerking met de tweedelijnsgezondheidszorg is ook noodzakelijk voor deze groep patiënten
omdat zij doorgestuurd moeten kunnen worden wanneer nodig en omdat er op dat moment betere
afspraken gemaakt kunnen worden die ten goede komen aan de kwaliteit van de zorg. Alleen GC De
Parade heeft geen contacten buiten het centrum om met eerstelijnszorgverleners in de wijk en het
centrum zelf heeft ook maar 8 verschillende eerstelijnszorgdisciplines in huis. De twee andere centra
hebben wel contacten met eerstelijnszorgverleners in de wijk. Alle drie de centra hebben contacten
met de tweedelijnsgezondheidszorg. Het verschillende aantal diabetespatiënten in de wijk kan gezien
bovenstaande geen verklaring bieden voor de verschillen in de aard van de netwerken van de tien
gezondheidscentra.
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Figuur 4.1.4 Vergrijzingspercentages per wijk in Eindhoven voor jaar 2009, met prognose voor 2020

GC Woensel
GC Orion
GC Prinsejagt

GC De Parade

GC Strijp

GC Tongelre

GC Meerhoven
GC De Akkers

GC Gestel
GC Stratum
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Figuur 4.1.5 Percentage patiënten met diabetes per wijk voor jaar 2009, met prognose voor 2020

GC Woensel
GC Orion
GC Prinsejagt
GC De Parade

GC Strijp

GC Tongelre

GC Meerhoven
GC De Akkers

GC Gestel
GC Stratum
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4.2 Horizontale samenwerking
Om antwoord te kunnen geven op de vraag hoe de horizontale samenwerking (in de wijk) er uit ziet
en in hoeverre er nog uitbreidingsmogelijkheden zijn, is gebruik gemaakt van data uit de interviews
en data van FAST (Heigl, 2011). De presentatie van het zorgaanbod aanwezig in de wijken van
Eindhoven is weergegeven in bijlage D. Horizontale samenwerking in de wijk is belangrijk voor
patiënten omdat er doorgestuurd moet kunnen worden naar alle soorten eerstelijnszorgverleners
waar een patiënt behoefte aan heeft en omdat er betere afspraken gemaakt kunnen worden
omtrent de zorg voor de patiënt wanneer er samenwerkingsverbanden bestaan. Tabel 4.2.1 laat zien
welke

eerstelijnszorgverleners

aanwezig

zijn

in

de

gezondheidscentra

en

welke

eerstelijnszorgverleners daarnaast in de wijk aanwezig zijn waar de gezondheidscentra zich bevinden.
Daarnaast staat aangegeven met welke zorgverleners het betreffende gezondheidscentrum
samenwerkt. Door die gegevens tegen elkaar af te zetten kan men zien welke samenwerking er nog
kan ontstaan tussen de gezondheidscentra en wat er aanwezig is aan eerstelijnszorgverleners in de
wijk. GC De Akkers heeft bijvoorbeeld contact met een apotheek en met fysiotherapeuten in de wijk.
Dit gezondheidscentrum heeft echter zelf al een apotheek in huis en ook fysiotherapeuten.
Contacten buiten SGE met apotheken en fysiotherapeuten zijn daarom niet noodzakelijk. Anders is
dit voor contact met logopedisten en oefentherapeuten in de wijk, deze samenwerking ontbreekt
terwijl deze zorgverleners ook niet aanwezig zijn binnen het centrum. Hier is uitbreiding van het
horizontale netwerk dus mogelijk.
Er zijn drie groepen eerstelijnszorgverleners waar veel centra geen contact mee hebben en die
ook niet aanwezig zijn binnen de gezondheidscentra: oefentherapeuten, logopedisten en
verloskundigen. Binnen SGE zijn helemaal geen oefentherapeuten aanwezig. Het zou dus eigenlijk
voor ieder gezondheidscentrum wenselijk zijn contact te leggen met een oefentherapeut, of zich
deze nu wel of niet in de betreffende wijk waar het gezondheidscentrum staat bevindt.
Ook met logopedisten kunnen een aantal centra nog contact leggen in de wijk. De centra waar
geen logopedisten aanwezig zijn en waar ook geen samenwerkingsverbanden zijn in de wijk zijn GC
De Akkers, GC Stratum, GC Strijp en GC Woensel. Er zijn echter genoeg logopedisten aanwezig binnen
SGE. Dus als deze vier gezondheidscentra zorgen dat er afspraken gemaakt worden met deze
logopedisten is de samenwerking en het horizontale netwerk op het gebied van logopedisten
voldoende.
De derde eerstelijnszorgdiscipline waar weinig contact mee is in de wijken, terwijl het ook niet
aanwezig is binnen de gezondheidscentra is verloskunde. Binnen SGE heeft alleen GC Meerhoven een
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verloskundige in huis. Deze heeft echter niet genoeg handen om alle patiënten van SGE die behoefte
hebben aan een verloskundige te kunnen helpen. Daarom is het wenselijk voor alle overige centra
waar geen contact met een verloskundige is, deze samenwerkingsverbanden wel te gaan leggen.
Het enige gezondheidscentrum waar geen psychologische hulp aanwezig is, is Gestel. De ander
centra kunnen GC Gestel bedienen. En uitbreiding van het horizontale netwerk met betrekking tot
psychologische hulp hoeft voor GC Gestel dus alleen maar intern te gebeuren.
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Tabel 4.2.1 Analyse horizontale samenwerking per centrum in de wijk/stadsdeel

Centrum

Zelf aanwezig in GC

Aanwezig in stadsdeel/wijk

Samenwerking van GC met

Uitbreiding samenwerking
mogelijk?

GC De Akkers

Apotheek
Fysiotherapie
Huisartsen
Praktijkondersteuning
Psychologische hulp
Diëtetiek
Maatschappelijk werk
Prikpost
Thuiszorg
Verslavingszorg
Zorgconsulent allochtonen
Apotheek
Fysiotherapie
Huisartsen
Pedicure
Praktijkondersteuning
Diëtetiek
Podotherapie
Bedrijfsarts
Prikpost
Apotheek
Fysiotherapie
Huisartsen
Nurse practioner
Praktijkondersteuning
Psychologische hulp
Tandarts
Cesartherapie
Diëtetiek
Logopedie
Maatschappelijk werk

10x fysiotherapeut
4x huisarts
3x logopedist
3x oefentherapeut
1x 1elijns psycholoog

Apotheek
Fysiotherapeuten in de wijk

Ja, namelijk met:
Logopedist(en)
Oefentherapeut(en)

21x fysiotherapeut
16x huisarts
3x logopedist
7x oefentherapeut
6x 1elijns psycholoog

Fysiotherapeuten in de wijk
Logopedist
Welzijn Eindhoven
Thuiszorg

Ja, namelijk met:
Psycholoog
Oefentherapeut(en)

Niets

Consultatiebureau

Nee

GC Gestel

GC Meerhoven
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GC Orion

GC De Parade

GC Prinsejagt

Podotherapie
Prikpost
Verloskunde
Verslavingszorg
Kinderpsycholoog
Pedicure
Apotheek
Fysiotherapie
Huisartsen
Praktijkondersteuning
Psychologische hulp
Diëtetiek
Logopedie
Maatschappelijk werk
Podotherapie
Prikpost
Verslavingszorg
Medische pedicure
Apotheek
Fysiotherapie
Huisartsen
Praktijkondersteuning
Psychologische hulp
Diëtetiek
Logopedie
Verslavingszorg
Apotheek
Fysiotherapie
Huisartsen
Praktijkondersteuning
Psychologische hulp
Diëtetiek
Logopedist
Maatschappelijk werk
Ouderenadviseur

31x fysiotherapeut
15x huisarts
4x logopedie
3x oefentherapeut
8x 1elijns psycholoog
5x verloskundige

Apotheek Catharina ziekenhuis
Apotheek in de wijk
Thuiszorg

Ja, namelijk met:
Verloskundige(n)
Oefentherapeut(en)

45x fysiotherapeut
30x huisarts
9x logopedist
3x oefentherapeut
9x 1elijns psycholoog
10x verloskundige

Geen samenwerking in de
horizontale lijn

Ja, namelijk met:
Verloskundige(n)
Oefentherapeut(n)

33x fysiotherapeut
32x huisarts
7x logopedist
1x oefentherapeut
2x 1elijns psycholoog
4x verloskundige

GGzE

Ja, namelijk met:
Verloskundige(en)
Oefentherapeut(en)
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GC Stratum

GC Strijp

GC Tongelre

Podotherapie
Prikpost
Verslavingszorg
Apotheek
Fysiotherapie
Huisartsen
Praktijkondersteuning
Psychologische hulp
CIZloket
Consultatiebureau
Diëtetiek
Maatschappelijk werk
Prikpost
Thuiszorg
Verslavingszorg
Zorgconsulent allochtonen
Apotheek
Fysiotherapie
Huisarts
Praktijkondersteuning
Psychologische hulp
Diëtetiek
Maatschappelijk werk
Pedicure
Podotherapie
Prikpost
Verslavingszorg
Fysiotherapie
Huisartsen
Praktijkondersteuning
Psychologische hulp
Diëtetiek
Maatschappelijk werk
Podotherapie
Prikpost

23x fysiotherapeut
13x huisarts
5x logopedist
5x oefentherapeut
5x 1elijns psycholoog
4x verloskundige

Apotheek Arnouts
Apotheek De Roosten

Ja, namelijk met:
Verloskundige(n)
Oefentherapeut(en)
Logopedist(en)

19x fysiotherapeut
16x huisarts
4x logopedist
3x oefentherapeut
4x 1elijns psycholoog
6x verloskundige

Verloskundigen
Ergotherapeut(en)

Ja, namelijk met:
Logopedist(en)
Oefentherapeut(en)

8x fysiotherapeut
4x huisarts
2x logopedist
4x oefentherapeut
8x 1elijns psycholoog

Fysiotherapeuten wijk
Paramedici wijk

Nee, niet nodig. Er komt namelijk
ook nog een apotheek bij in GC
Tongelre

52

GC Woensel

Thuiszorg
Verloskunde
Verslavingszorg
Wijkverpleging
Apotheek
Fysiotherapie
Huisartsen
Praktijkondersteuning
Psychologische hulp
CIZloket
Diëtetiek
Maatschappelijk werk
Podotherapie
Prikpost
Verslavingszorg

13x fysiotherapeut
8x huisarts
5x logopedist
1x oefentherapeut
4x verloskundige

Thuiszorg
Buurtzorg

Ja, namelijk met:
Logopedist(en)
Oefentherapeut(en)
Verloskundige(n)
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4.3 Verticale samenwerking
Voor de analyse van de vraag hoe de verticale samenwerking per centrum er uit ziet en of er
eventueel uitbreidingsmogelijkheden van deze netwerken zijn is gebruik gemaakt van de data
verkregen uit de interviews. In deze interviews is gevraagd of de centra contact hebben met de
‘nuldelijnszorg’ oftewel de maatschappelijke gezondheidszorg, met de tweedelijnsgezondheidszorg
waartoe ziekenhuizen en de psychische gezondheidszorg behoren en met verzorgings- en/of
verpleeghuizen, behorende bij de derdelijnszorg (tabel 4.3.1).

4.3.1 Maatschappelijke gezondheidszorg (‘nuldelijnszorg’)
Onder de maatschappelijke gezondheidszorg vallen Mantelzorg Verlicht van de GGD, de GGD in het
algemeen en het zelfhulpnetwerk Eindhoven. Volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport (2007) wordt mantelzorg, zelfmanagement en dus zorgen voor eigen gezondheid steeds
belangrijker. Gezondheidscentra kunnen hier een rol in spelen. Patiënten die liever thuis willen
blijven wonen wanneer zij meer hulpbehoevend zijn, kunnen gebruik maken van mantelzorg. Voor
een eerstelijns gezondheidscentrum is het daarom belangrijk contact te hebben met tenminste één
organisatie in de maatschappelijke gezondheidszorg die hierin kunnen ondersteunen. De helft van de
gezondheidscentra van SGE heeft geen contact met tenminste één organisatie in de
maatschappelijke gezondheidszorg. Dit betekent voor GC Gestel, GC Orion, GC De Parade, GC Strijp
en GC Tongelre dat zij hun verticale netwerk uit zouden moeten breiden met een
samenwerkingsverband met één van de maatschappelijke gezondheidszorgorganisaties.

4.3.2 Tweedelijnsgezondheidszorg
Ook contacten met de tweedelijnszorg zijn belangrijk in het kader van de programmatische aanpak
van de zorg (VWS, 2007). Patiënten die binnen de eerstelijnsgezondheidszorg niet meer geholpen
kunnen worden moeten doorgestuurd kunnen worden naar meer specialistische zorg waar de
tweedelijnszorg onder valt, en er moeten tevens afspraken gemaakt kunnen worden omtrent de zorg
voor deze patiënten. Ieder gezondheidscentrum van SGE zou dus contact moeten hebben met
tenminste één organisatie in de tweedelijnsgezondheidszorg. In tabel 4.3.1 staat beschreven dat
eigenlijk ieder centrum contact heeft in de tweedelijnsgezondheidszorg. Alleen GC Tongelre heeft
aangegeven geen structureel contact of structureel samenwerkingsverband te hebben binnen de
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tweedelijnsgezondheidszorg. Daarbij heeft GC Tongelre wel aangegeven contact te hebben op
patiënt- /zorgniveau.

4.3.3 Derdelijnsgezondheidszorg
Contacten in de derdelijnsgezondheidszorg zijn vooral belangrijk voor oudere patiënten en patiënten
die niet zelfstandig thuis kunnen wonen. Ieder gezondheidscentrum zou contact(en) binnen de
derdelijn moeten hebben om patiënten door te kunnen sturen. Alleen voor GC Meerhoven geldt dat
er geen contact binnen de derdelijnsgezondheidszorg bestaat.

Tabel 4.3.1 Analyse verticale samenwerking per centrum

Centrum

Samenwerking
‘0e-lijn’

Samenwerking ‘2elijn’

Samenwerking ‘3elijn’

Uitbreiding
mogelijk?

GC De Akkers

GGD

Vitalis

Niet nodig

GC Gestel

Geen samenwerking

Medisch specialisten
algemeen
Medisch specialisten
algemeen

Ja, namelijk met:
e
0 -lijn

GC Meerhoven

Mantelzorg Verlicht
GGD

Wissehaege Vitalis
Stichting St.
Annaklooster
Geen samenwerking

GC Orion

Geen samenwerking

GC De Parade

Geen samenwerking

GC Prinsejagt

Mantelzorg Verlicht
GGD
Zelfhulpnetwerk
Eindhoven

GC Stratum

GC Strijp

Geen samenwerking

GC Tongelre

Geen samenwerking

GC Woensel

GGD

Maxima Medisch
Centrum (MMC)
Catharina Ziekenhuis
DBC Diabetes
COPD Longarts(en)
GGzE psycholoog
MMC
Catharina Ziekenhuis
DBC Diabetes
Geriater
St. Annaziekenhuis
MMC
Catharina Ziekenhuis

Medisch specialisten
algemeen
HSK Psychische zorg
GGzE
Geen structurele
samenwerking
MMC
Catharina Ziekenhuis
Blixembosch
revalidatiecentrum

Brunswijck Vitalis

Peppelrode Vitalis
Novicare

Ja, eventueel
met:
e
3 -lijn
Ja, namelijk met:
e
0 -lijn
Ja, namelijk met:
e
0 -lijn
Niet nodig

Verpleeghuiszorg op
locatie
Hospice St.
Annaklooster
InVia
Lunetzorg
Theresia Vitalis

Niet nodig

Berkelhof Vitalis

Ja, namelijk met:
e
0 -lijn
Niet nodig

Eerdbrand Archipel
Kronehoef Vitalis
Vitalis algemeen

Ja, namelijk met:
e
0 -lijn
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4.4 Verandering netwerk(en)
Op basis van de levende netwerkentheorie van Wielinga (2001) werd verwacht dat de netwerken van
de gezondheidscentra en de netwerken van de afdelingen op het stedelijk bureau groter zijn
geworden met de komst van de programmatische aanpak in de zorg. Goede, gezonde netwerken
passen zich namelijk aan, aan ontwikkelingen van bovenaf opgelegd. Tabel 4.4.1 laat zien dat zes
centrummanagers aangeven dat het netwerk van hun centrum veranderd is met de komst van de
programmatische aanpak. Vijf van hen vinden dat het netwerk groter is geworden met de komst van
de programmatische aanpak. Eén manager verklaarde vooral dat het netwerk groter is geworden
omdat “we door de komst van de programmatische aanpak beter en meer met elkaar moeten gaan
samenwerken, ook met meerdere personen”. Een andere manager zei “men moet met de komst van
de programmatische aanpak de samenwerking met partijen meer vast gaan leggen”. Er wordt
bijvoorbeeld gezegd dat er meer contacten met de tweedelijn zijn gekomen omdat daar
betaalcontacten vastgelegd moeten worden met betrekking tot de Diagnose Behandel Combinaties
(DBC’s). Men moet met de komst van de programmatische aanpak meer gaan samenwerken met
zorgverleners, ook buiten de stichting. Sommige relaties zijn ook sterker geworden volgens de
managers die vinden dat hun netwerk veranderd is. Er is één manager die vindt dat het netwerk
kleiner is geworden en zegt dat “dit vooral komt omdat alleen bij de ontwikkeling van de nieuwe
programmatische aanpak het netwerk even groter is geworden. Daarna heeft men keuzes moeten
maken in netwerkpartners”. Het contact met de thuiszorg is bijvoorbeeld minder geworden omdat
men nu alle praktijkondersteuners zelf in huis heeft. De vier managers die zeggen dat hun netwerk
niet veranderd is verklaren dit vooral aan “de ontwikkeling dat een gezondheidscentrum bijna alles
zelf in huis moet hebben”. Er was ook een verklaring dat het betreffende centrum nog te jong is om
een verandering te kunnen constateren. Dit centrum is pas opgestart op het moment dat de
programmatische aanpak van de zorg al een feit was. Over het algemeen kan dus gesteld worden dat
zes van de tien netwerken van de gezondheidscentra veranderd zijn met de komst van de
programmatische aanpak van de zorg. En dat de netwerken van de gezondheidscentra en van de
afdelingen op het stedelijk bureau gezonde netwerken zijn. Het zijn levende netwerken die zich
aanpassen aan de nieuwe ontwikkeling op zorggebied, de programmatische aanpak in de zorg.
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Tabel 4.4.1 Frequentieverdeling verandering netwerk van centrum en van netwerk stafhoofden

Ja, groter
geworden
Ja, kleiner
geworden
Nee
Totaal

Netwerken functie verandert?
Frequentie netwerken
Frequentie netwerken
centra
afdelingen
5
5

Totaal
10

1

0

1

4
10

0
5

4
15

Wanneer gekeken wordt naar de verandering die afdelingshoofden in de netwerken van hun
afdelingen zien dan zeggen alle vijf de afdelingshoofden dat hun netwerk groter is geworden met de
komst van de programmatische aanpak. Als belangrijke reden wordt door de afdelingshoofden
gegeven dat “door de komst van de programmatische aanpak je als stichting meer contact moet
onderhouden met zorgverzekeraars. Je bent namelijk afhankelijk van de financiering van deze groep”.
Tevens zeggen de stafhoofden dat hun netwerk groter is geworden omdat alles veel vaker schriftelijk
is vastgelegd. Je bent met zijn allen verantwoordelijk voor het goed draaiende houden van de
stichting.
De verwachting dat de netwerken van de gezondheidscentra en de netwerken van de afdelingen
groter zijn geworden met de komst van de programmatische aanpak in de zorg en dat sommige
relaties sterker zijn geworden kan gedeeltelijk bevestigd worden. Niet iedereen is het namelijk met
de stelling eens dat de netwerken groter zijn geworden door de komst van de programmatische
aanpak van de zorg. Over alle managers en stafhoofden heen genomen zijn er namelijk vier het niet
eens met deze stelling.

4.5 Verandering netwerken toekomst
Omdat er in de toekomst meerdere zorgprogramma’s zullen komen werd in hoofdstuk 2 de
verwachting uitgesproken dat de netwerken van de gezondheidscentra en de afdelingen op het
stedelijk bureau in de toekomst nog zullen veranderen. Zes van de tien centrummanagers
reageerden instemmend op de vraag of het netwerk van hun centrum nog zal veranderen in de
toekomst (tabel 4.5.1). Gesteld werd bijvoorbeeld dat “de centra steeds meer hun best zullen moeten
doen om met de krimpende budgetten de zorg toch kwalitatief goed aan te kunnen blijven bieden. En
daar is meer samenwerking met andere zorgverleners een noodzakelijke voorwaarde voor”. Ook gaf
een van de respondenten aan “dat een huisarts vroeger alles zelf deed. Maar door de krimpende
57

budgetten moet de zorg goedkoper geleverd kunnen worden. Taken van een huisarts worden nu
overgenomen door bijvoorbeeld praktijkondersteuners, fysiotherapeuten en maatschappelijk werkers
omdat zij dezelfde zorg goedkoper kunnen leveren”. En een derde citaat is “De wijk wordt het
toverwoord. Er zal meer verdieping in de wijk komen. De overheid heeft al aangegeven meer
wijkgerichte zorg te willen leveren. De verwachting die ik heb is dat er meer samenwerking in de wijk
zal komen, bijvoorbeeld met wijkverpleegkundigen”. Daarnaast werd aangegeven door een
centrummanager dat door de toenemende vergrijzing de ouderenzorg steeds belangrijker zal
worden, de gezondheidscentra zullen meer samen moeten gaan werken met bijvoorbeeld de
thuiszorgorganisaties.
Drie centrummanagers hebben aangegeven dat zij niet verwachten dat hun netwerk nog zal
veranderen in de toekomst, maar het netwerk van SGE als geheel wel. Maar deze verandering zal
voornamelijk via het stedelijk bureau gaan lopen, omdat daar de financiering van de
programmatische aanpak geregeld wordt. Deze centrummanagers zeggen dat er nog meer
veranderingen aankomen met betrekking tot de financiering.
Alle afdelingshoofden zijn van mening dat hun netwerk in de toekomst nog meer zal
veranderen. Een verklaring hiervoor was dat “het netwerk waarbij je rekening gaat houden met
automatisering groter gaat worden. Daardoor wordt het makkelijker en handiger om met netwerken
buiten Eindhoven en de regio contact te gaan leggen. De wereld wordt een beetje kleiner. Dit gaat
een belangrijke impuls geven. Ik denk tevens dat er nog een stuk gaat veranderen aan het netwerk
door de ouderenzorg. Er wordt steeds meer ouderenzorg verwacht in de toekomst door de
toenemende vergrijzing.”
Door geen enkele centrummanager en afdelingshoofd is gezegd dat hun netwerken in de
toekomst nog zullen veranderen omdat er meerdere zorgprogramma’s bij komen. Er werd uitsluitend
aangegeven dat de netwerken nog zullen veranderen door financiële prikkels, de toenemende
automatisering en doordat er nog meer vergrijzing komt in de toekomst. De verwachting dat de
netwerken nog zouden veranderen in de toekomst klopt dus. Maar de verklaring hiervoor moet
gezocht worden in een andere richting dan uitsluitend de programmatische zorg. De
netwerksocietytheorie van Castells kan een verklaring bieden. In deze theorie wordt namelijk gezegd
dat door de toenemende automatisering men elkaar beter kan bereiken, en dat de netwerken dus
groter worden. Zoals door een centrummanager ook werd gezegd “de wereld wordt een klein beetje
kleiner”.
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Tabel 4.5.1 Frequentieverdeling verandering van de netwerken per functie in de toekomst?

Ja
Nee
Weet niet
Totaal

Verandering netwerken functie in de toekomst?
Frequentie netwerken
Frequentie netwerken afdelingen
centra
6
5
3
0
1
0
10
5

Totaal
11
3
1
15
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Tabel 4.5.2 Kwalitatieve analyse gevolgen programmatische aanpak op netwerken uitgewerkt, gecodeerd.

Respondent 1. Netwerk
verandert?

1a. Ja, want…

1b. Nee, want…

2. Veranderingen netwerk
toekomst?

2a. Ja, want…

2b. Nee, want…

1) Hoe ga je met krimpende
budgetten en krapte op de
arbeidsmarkt toch je zorg op
kwalitatief- en kwantitatief peil
houden? Zullen meer
samenwerkingscontacten komen.
2) Vroeger deed huisarts alles
zelf, Afzwakken zal tot op de kern
doorgaan.
Voor het stedelijk bureau zal het
betekenen dat de relatie met
zorgverzekeraars meer actief
samenspel zal gaan worden.
Ik verwacht wel verandering van
het netwerk als het aankomt op
uitbreiding en verdieping in de
wijk.

X

Als ouderenzorg steeds
belangrijker gaat worden zullen
we intensiever samen moeten
gaan werken met de thuiszorg.
Ook zal er meer diagnostiek
komen die we zelf in huis kunnen
doen.
Willen een ander verzorgingshuis
gaan overnemen van een ander
centrum. Brunswijck.

X

Dat zal allemaal stedelijk blijven
lopen omdat we een
koepelorganisatie zijn.
X

Centrum A

Ja, kleiner

Vooral meer contacten bij
de ontwikkeling van de
programmatische aanpak.

X

Ja, verwacht altijd
veranderingen in de toekomst.

Centrum B

Nee.

X

GC is nog te jong.

Ik weet niet hoe het gaat
lopen. Te jong centrum.

Centrum C

Heel klein beetje groter
geworden.

X

Ja.

Centrum D

Nee, niet veranderd.

Contact gelegd met
externe internist en een
externe longarts. We zijn
een nieuwe samenwerking
aangegaan met
Diagnostiek voor U.
X

We hebben alles in huis.

Ja.

Centrum E

Ja.

X

Ja.

Centrum F

Nee.

Centrum bestaat pas sinds
2006. Door de
programmatische aanpak
zijn we wel met allerlei
groepen beter gaan
samenwerken.
X

Nee.

X

Centrum G

Ja.

Alleen extra contacten bij
gekomen voor het
stedelijk bureau.
X

Ja.

Er moet wel een noodzaak zijn
voor verandering. Die is er nu
nog niet. Maar komt er wel.

Het netwerk is groter
geworden

X

X

X
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Centrum H

Nee.

X

Centrum I

Nee/Ja

Tongelre was voorheen
alleen een
huisartsenpraktijk. Omdat
het een
Gezondheidscentrum werd
moest er van alles bij
komen.

Centrum J

Ja.

Afdeling AA

Dat is moeilijk te
beoordelen omdat ik
pas net in deze functie
zit. Maar ik denk van
wel.

Het netwerk is veranderd
omdat in de
zorgprogramma’s een
aantal dingen is
vastgelegd. Alles is meer
schriftelijk vastgelegd. Er
wordt nu meer met
dezelfde personen
gewerkt. De frequentie
van de contacten is
toegenomen maar wel
met minder personen
contact.
De relatie met
zorgverzekeraars is
veranderd. Je moet in
gesprek met ZV
meenemen wat je interne
netwerk van product en
prijsstelling vindt. De
tweede verandering is dat
patiënten(organisaties)
een grotere rol zouden
moeten spelen. En je moet
nu veel actiever zijn van
voor die tijd als het gaat
om het netwerk duiden,

Nee, het netwerk zelf is
niet veranderd. Wel de
inhoudelijke vormgeving
ervan.
Wel veranderd zoals bij
vraag 1a te lezen valt.

Nee.

X

Niet voor dit GC. Wel voor SGE.

Ja.

X

X

Ja.

1) Hoe ga je met krimpende
budgetten en krapte op de
arbeidsmarkt toch je zorg op
kwalitatief- en kwantitatief peil
houden? Dat kan niet alleen. Er
zullen dus meer
samenwerkingscontacten komen.
2) Vroeger deed huisarts alles
zelf, vooral in kleinere dorpen.
Afzwakken zal tot op de kern
doorgaan. Misschien meer van
zulk soort mensen in dienst
nemen.
Ik denk dat de wijk het nieuwe
toverwoord wordt. Verschillende
automatiseringssystemen zijn
moeilijk aan elkaar te koppelen,
dus gegevens worden niet goed
doorgegeven.

X

Ja, enigszins.

De maatschappij verandert
zichzelf. Als zorgaanbieder moet
je als bedrijf gaan denken. Ook
op die manier je netwerk
gebruiken. Je moet altijd
handelen alsof er andere
aanbieders binnen kunnen
komen. Netwerken moet ‘A way
of thinking, a way of life’ zijn. Wel
op meerdere paarden wedden.

X

X
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Afdeling AB

Ik weet het niet zeker
omdat ik daarvoor hier
nog niet werkte. Maar
ik denk dat het netwerk
breder is geworden.

Afdeling AC

Ja, zeker.

Afdeling AD

Ja, voortdurend in
ontwikkeling.

Afdeling AE

Ja, sterk.

gebruiken en actief in
sturen.
Je gaat een netwerk aan
en vervolgens ga je een
financieringsovereenkomst
aan met ZV’s en dan moet
je echt tot afspraken
komen.
ZV maken volop gebruik
van machtsmiddelen. Voor
DBC heb je voortdurend te
onderhandelen met
verzekeraars en
onderaannemers.

X

Ja.

X

Ja.

Zorgprogramma’s hebben
impuls gegeven om
contacten met ZV te
hebben. Kennis en
ontwikkelingen delen met
zorggroepen, dus daar heb
je nu ook veel meer
contact mee.

X

Ja.

Je bent nu veel meer
betrokken bij het gezond
en financiële goed
draaiend krijgen en
houden van de organisatie,
met name bij CAOonderhandelingen,
vacature invulling,
organisatie inrichting en
opleiden.

X

Ja.

Je loopt echter wel tegen
grenzen op. Je kunt je netwerk
niet altijd de aandacht geven die
het nodig heeft. Er zit ergens een
optimum. Elk jaar weer moeten
contracteren is vervelend.
Komende jaren zal het spel
beschreven bij 1a steeds
indringender worden. Steeds
meer DBC’s/zorgprogramma’s.
Nu COPD, CVR, Diabetes en
hartfalen. Er zullen steeds minder
verzekeraars komen. Er zullen
tien grote jongens overblijven.
Netwerk waarbij je rekening gaat
houden met automatisering
wordt groter. Daardoor
makkelijker om met netwerken
buiten Eindhoven en regio
contact te gaan leggen. Gaat ook
nog een stuk veranderen aan
netwerk door de ouderenzorg. Er
wordt in de toekomst steeds
meer ouderenzorg verwacht
door toenemende vergrijzing.
Ik verwacht een krappere
arbeidsmarkt voor sommige
functies. Dit heeft betekenis voor
functiedifferentiatie en inrichting
van de organisatie.

X

X

X

X
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4.6 Problemen implementatie programmatische aanpak
Zoals aangegeven in hoofdstuk 2 moet voor het succesvol implementeren van beleid
beleidsmakers aan een aantal voorwaarden voldoen:
1. Het beleid moet consistente en heldere doelen stellen.
2. Het beleid is gebaseerd op een solide theorie. Het beleid geeft de uitvoerders voldoende invloed
op de doelgroepen van het beleid.
3. Beleid geeft het implementatieproces op een gestructureerde wijze aan. Uitvoerende diensten
moeten worden ondersteund met voldoende verantwoordelijkheden en financiële hulpbronnen.
4. De uitvoerende diensten beschikken over leiders die over voldoende politieke en
managementkwaliteiten beschikken.
5. Het beleid wordt tijdens de uitvoering actief ondersteund door de ontwerpers er van.

Bij het ontwerpen van het beleid van de programmatische aanpak in de zorg is niet genoeg
rekening gehouden met deze voorwaarden. Zoals in tabel 4.6.1 beschreven staat ervaart het grootste
deel van de ondervraagde medewerkers van SGE problemen bij de implementatie van het beleid met
betrekking tot de programmatische aanpak van de zorg, namelijk 14 van de geïnterviewde personen.
Maar één persoon ervaart geen problemen bij de implementatie van het beleid. De problemen die
het meest genoemd zijn, is dat het beleid niet altijd uitgevoerd werd zoals het opgelegd is,
“financieel is het te krap om het beleid goed uit te kunnen voeren en de afspraken met
zorgverzekeraars lopen stroef”. Veel managers geven aan dat medewerkers niet snappen waar het
nieuwe beleid vandaan komt en waarom dit beleid gevoerd wordt. Wanneer medewerkers nieuw
beleid niet snappen of niet weten waarvoor het nieuwe beleid dient zullen zij hun eigen invulling
geven aan dit beleid. Er is te weinig tijd voor de managers en de medewerkers om hen uit te kunnen
leggen waar het beleid vandaan komt, waar het voor dient en waarom dit beleid gevoerd wordt. Dit
heeft ook te maken met het krimpende budget. De zorg moet kwalitatief goed geleverd worden met
minder tijd en geld. Daarnaast is dan geen ruimte meer over voor het uitleggen van nieuw beleid. Er
is volgens de centrummanagers te weinig geld vrijgekomen vanuit de overheid om het nieuwe beleid
op een juiste manier te kunnen implementeren. Het tweede probleem sluit dus eigenlijk naadloos
aan bij het eerste probleem. Omdat er te weinig geld is om het beleid te kunnen implementeren
nemen medewerkers het beleid zoals het bedoeld is niet altijd over, en lopen er een aantal zaken
mis.
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Het derde probleem met het nieuwe beleid ligt bij de zorgverzekeraars. Zij willen geen
meerjarige contracten met zorgverleners afsluiten. Het gevolg daarvan is dat SGE ieder jaar opnieuw
afspraken moet maken met zorgverzekeraars omtrent de budgetten die ze krijgt. Voorcalculaties zijn
daarom moeilijk te maken. Is men op dit moment nog bezig met het afronden van de contracten van
het vorige jaar, en is de stichting nog contracten af aan het sluiten met zorgverzekeraars voor dit
jaar, moet ze ook al weer nadenken en bezig zijn met de contracten voor volgend jaar. Een stafhoofd
verwoordde dit als volgt: “Voor de financiering van de stichting moet men van tevoren weten wat
men van achteren krijgt”. Zorgverzekeraars betalen soms achteraf minder dan ze van tevoren
beloofd hadden te betalen. Als het aantal patiënten in een zorgprogramma anders is dan van tevoren
afgesproken geeft de zorgverzekeraar achteraf minder geld. Bij de betaling door zorgverzekeraars zit
bijvoorbeeld altijd een stukje overheadkosten. Dit zijn de implementatiekosten per patiënt voor
bepaald beleid. Deze lopen echter niet evenredig met het aantal patiënten omhoog. Bij meer
patiënten krijg je minder overheadkosten omdat je dan met schaalvoordelen te maken hebt.
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Tabel 4.6.1 Kwalitatieve analyse problemen met beleid rondom programmatische aanpak, gecodeerd.

Respondent

3. Problemen
implementatie beleid?

3a. Ja, want…

3b. Nee, want…

Centrum A

Ja, er zijn problemen.

X

Centrum B

Ja, er zijn problemen met de
implementatie.

Centrum C

Ja, enigszins.

Centrum D

Ja.

Centrum E

Ja.

Centrum F

Ja, enigszins.

Centrum G

Ja.

Centrum H

Ja.

Hoe beleid er uit ziet, wil nog
niet zeggen dat het zo
uitgevoerd wordt. ‘The centre
of the earth’ bestaat nog niet.
Als zorgverzekeraar zegt daar
betalen wij niet voor kun je
weer opnieuw beginnen.
Hebben eigenlijk alles te
zeggen. Valt niks te
onderhandelen.
In de praktijk van alle dag is het
vooral belangrijk hoe je
declareert en hoe je de zorg
kwalitatief goed aanbiedt. In de
uitvoering gebeurd het niet
altijd zoals het zou moeten.
In dit centrum valt het op zich
nog mee. Weinig chronisch
zieke patiënten. Relatief minder
formatie nodig om het hele
pakket aan te kunnen bieden.
En qua financiering loopt de
integrale bekostiging een
beetje achter bij wat wij al
kunnen realiseren.
Alles is nu financieel nog teveel
in hokjes opgedeeld. Nu is het
zo dat je niet de dingen doet
die je kunt maar alleen de
dingen waar je voor betaald
wordt. Terwijl wij kwalitatief
wel meer dingen zouden
kunnen doen. Er komt miss wel
wat meer beweging in omdat
de zorg in de tweedelijn te duur
wordt.
Moeilijk dat de informatie niet
altijd gelijk is. Krijgen van
verschillende afdelingen
verschillende signalen. De
medewerker mag zelf bepalen
wat hij met het beleid doet.
SGE vindt het nog moeilijk om
dingen heel clean te zeggen. Als
het tegenstrijdig is gaan
medewerkers er mee op de
loop. En als zorgverzekeraars
ergens geen geld voor geven
houdt het op. Zij hebben veel
voor het zeggen.
Medewerkers in het centrum
weten niet waar het nieuwe
beleid vandaan komt. Dat is wel
een probleem. Kritiek komst
dan bij de organisatie terecht.
Het is jammer dat de vijand dan
in eigen huis zit.
Vooral de enorme hoeveelheid
administratie is lastig. Meten =
weten.
Financieel is het krapper
geworden.

X

X

X

X

X

X

X
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Centrum I

Ja.

Centrum J

Ja.

Afdeling AA

Ja.

Afdeling AB

Ja.

Afdeling AC

Ja.

Afdeling AD

Ja.

Afdeling AE

Nee, niet echt.

Hoe beleid er uit ziet, wil nog
niet zeggen dat het zo
uitgevoerd wordt.
Zorgverleners zien de
voordelen nog niet zo snel. ‘The
centre of the earth’ bestaat nog
niet.
Er zijn financiële
belemmeringen. Wijkgericht
werken is moeilijk omdat er
zoveel verschillende huisartsen
zijn. Verder willen professionals
ook heel graag iets te zeggen
hebben over de inhoud van hun
vak. Als mensen ergens niet
helemaal achter taan gaan ze
het ook niet helemaal correct
uitvoeren. Zorgverleners
moeten constant nadenken
over wat en waar gedeclareerd
moet worden. Dit is echt een
belasting.
Niet duidelijk wat beeld van ZV
is en wanneer ze integrale
bekostiging vrijgeven. Soms
loop je vast bij de interne
dynamiek bij de ZV. Men
spreekt daar met twee tongen.
Het tweede probleem in de
zorg zijn de bestaande
instituties. Groot gebouw, veel
vaststaande kosten. Zij kunnen
niet anders dan omzet zoeken.
Kortzichtig dat je ieder jaar
weer contracten af moet
sluiten met ZV’s. Is zo
onvoorspelbaar. Ook is de
overheid niet standvastig. Het
lastige is dat je van je interne
organisatie veel vraagt.
Alles is veel ingewikkelder. Voor
elke patiënt krijg je hetzelfde
bedrag. Je moet heel erg vooraf
berekenen Moet van tevoren
weten wat je van achter gaat
krijgen.
Zorgprogramma’s zijn in het
begin iets nieuws, innovatie. Op
gegeven moment moet het
reguliere zorg worden.
Beleidsmatige problemen: VWS
zet beleid in wat ZV nog niet
hoeven te financieren.
X

X

X

X

X

X

X

Zie wel problemen ontstaan
met duidelijkheid, heldere procedures,
efficiënter kunnen werken, een
breder speelveld.

66

Hoofdstuk 5: Conclusie, Discussie en Beleidsaanbevelingen

5.1 Conclusie
Met de komst van nieuw beleid in de zorg, de programmatische aanpak, is het voor
(eerstelijns)zorgverleners erg belangrijk geworden om samenwerking aan te gaan met andere
zorgverleners. Een goed netwerk is een voorwaarde voor goede samenwerking. Stichting
Gezondheidscentra Eindhoven wilde daarom graag weten hoe haar netwerk er uit ziet en de
netwerken van de tien gezondheidscentra en hoe eventuele verschillen tussen de netwerken van de
centra te verklaren zouden kunnen zijn. Tevens werd de vraag gesteld of de programmatische
aanpak tot gevolg heeft gehad dat de netwerken van SGE veranderd zijn en of zij in de toekomst nog
veranderen. Daarnaast is onderzocht of centrummanagers en afdelingshoofden problemen ervaren
met het beleid rondom de programmatische aanpak.

5.1.1 Netwerk SGE en netwerken gezondheidscentra
De zorg in Nederland kenmerkt zich door veranderingen. Om de zorg voor chronisch zieken
efficiënter en beter te organiseren, is recentelijk een programmatische benadering ingevoerd. Met
de komst van de programmatische aanpak in de zorg moeten zorgverleners samenwerken om
patiënten zo goed mogelijke zorg te kunnen verlenen door de hele keten van de zorg heen. De
eerstelijnsgezondheidszorg is in de Nederlandse zorg een belangrijke schakel omdat de patiënt daar
vaak de zorg binnen komt en een groot deel van de zorg daar geleverd wordt. Om een
zorgprogramma goed uit te kunnen voeren moet men elkaar in de zorgwereld goed kennen, en moet
een eerstelijnszorgstichting contact hebben in alle richtingen van de zorg om patiënten door te
kunnen sturen. Dit betekent dat het belangrijk is om netwerken te vormen. Netwerken zijn
tegenwoordig een belangrijk onderwerp binnen organisaties. Door de toenemende automatisering is
het makkelijker om anderen te kunnen bereiken, ook buiten de regio’s om. Castells (2000) noemt de
toenemende mate van netwerkvorming de ‘netwerksociety’. Omdat men elkaar beter kan bereiken is
netwerkvorming en het onderhouden van netwerken steeds belangrijker geworden. SGE wilde
daarom een verkenning van haar netwerk. SGE bestaat uit 10 gezondheidscentra ieder met hun
eigen kenmerken.
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De verwachting die uitgesproken werd, was dat er verschillen zijn in de netwerken van de tien
gezondheidscentra omdat zij allemaal in een ander jaar zijn opgericht en allemaal in verschillende
wijken met verschillende zorgvraag in Eindhoven gesitueerd zijn.
Het netwerk van SGE omvat alle partners van de afdelingen op het stedelijk bureau en alle
partners die de gezondheidscentra binnen en buiten de stichting hebben binnen de zorg maar ook
daarbuiten. Het netwerk van SGE is heel divers. Voor de hele stichting zijn er 458 netwerkpartners
benoemd11. Het stedelijk bureau heeft 97 netwerkpartners, de tien gezondheidscentra hebben
tussen de 28 en 45 samenwerkingspartners. Het netwerk van het stedelijk bureau is vooral intern
gericht. Dit betekent dat het stedelijk bureau vooral veel netwerkpartners heeft met actoren binnen
de stichting. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de tien gezondheidscentra, medewerkers van SGE,
patiënten van SGE en de cliëntenraad. Daarnaast heeft het stedelijk bureau vooral contacten die de
gezondheidscentra niet hebben. Daarbij kan het gaan om contacten met zorgverzekeraars, contacten
met patiëntenorganisaties, adviesorganen, advocaten, de belastingdienst en met de media. De
contacten met zorgverzekeraars lopen alleen via het stedelijk bureau omdat hier de afspraken
worden gemaakt met betrekking tot de financiering van de zorg.
Omdat de netwerken van de gezondheidscentra zo verschillen in omvang en aard van de
netwerkpartners is getracht mogelijke verklaringen te vinden voor deze verschillen. De verwachting
was dat oudere centra meer netwerkpartners zouden hebben omdat zij meer kans hebben gehad
deze op te bouwen. Dit bleek deels op te gaan. Op GC Meerhoven en GC Tongelre na bleek dat de
oudste centra een groter netwerk hebben dan de jongere centra. GC Meerhoven is namelijk
opgericht in 2000, maar heeft wel het grootste aantal netwerkpartners. En GC Tongelre is als één van
de eerste centra opgericht in 1982, maar is het op één na kleinste netwerk van de gezondheidscentra
van SGE. Een verklaring zou kunnen zijn dat GC Tongelre een andere manager heeft dan GC
Meerhoven. De manager van GC Tongelre heeft namelijk nog een tweede centra onder zich, en dus
wellicht niet genoeg tijd om de netwerken van beide centra goed te onderhouden. GC Meerhoven
heeft een zeer actieve manager die bewust op zoek is naar samenwerkingspartners. Bovendien is hij
ook hoofd van een afdeling op het stedelijk bureau. Concluderend kan er dus gesteld worden dat een
verklaring voor de verschillen in grootte van de netwerken van de gezondheidscentra van SGE
gevonden kan worden in het aantal jaren dat een gezondheidscentrum bestaat, maar GC Tongelre en
GC Meerhoven moeten dan wel buiten beschouwing worden gelaten.
11

Wanneer gesproken wordt over contacten in dit onderzoek dan worden daar de netwerklijnen of ‘ties’ mee
bedoeld. Er kunnen dubbele contacten voorkomen omdat alle contacten van de gezondheidscentra en het stedelijk
bureau apart worden opgenomen in het onderzoek.
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Een tweede mogelijke verklaring voor de verschillen in de omvang van de netwerken van de
gezondheidscentra van SGE werd gezocht in de verschillende zorgvraag in de stadsdelen/wijken waar
de gezondheidscentra zich bevinden. Het blijkt dat gezondheidscentra in wijken met een hoger
percentage ouderen dan in de andere wijken (Woensel, Orion en De Parade) allemaal contacten
hebben binnen de tweedelijns- en derdelijnsgezondheidszorg, twee andere centra missen hier
contacten (Tongelre en Meerhoven). De verwachting kan deels bevestigd worden omdat er twee
andere
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zijn
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geen

contacten

hebben

binnen

de
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derdelijnsgezondheidszorg. Een andere operationalisatie van de zorgvraag in de wijk was het aantal
patiënten met diabetes. Gezondheidscentra die te maken hebben met veel diabetespatiënten
moeten (vooral) binnen de eerstelijnsgezondheidszorg een goed ontwikkeld netwerk hebben. Het is
namelijk in het belang van de programmatische aanpak van de zorg dat deze patiënten zo lang
mogelijk geholpen kunnen worden binnen de eerstelijnsgezondheidszorg omdat deze zorg een stuk
goedkoper is dan de meer specialistische zorg in de tweedelijnsgezondheidszorg. Echter, het blijkt
dat verschillen in de netwerken van de gezondheidscentra niet samenhangen met het aandeel
patiënten met diabetes in de wijk.

5.1.2 Horizontale samenwerking
Gesteld werd dat SGE of de gezondheidscentra van SGE pas een samenwerkingsrelatie aangaan
wanneer zij iets aan die relatie kunnen hebben en weten dat de actor waarmee de relatie wordt
aangegaan te vertrouwen is (Buskens, 2004). In het licht van de programmatische aanpak van de zorg
is het voor de gezondheidscentra van SGE belangrijk dat zij samenwerkingsverbanden hebben met
zoveel mogelijk eerstelijnszorgverleners, of deze eerstelijnszorgverleners nu in huis aanwezig zijn,
binnen de stichting of daarbuiten; dit noemen we horizontale samenwerking. Iedere patiënt vindt
het in ieder geval fijn als het gezondheidscentrum waarbij hij patiënt is hem door kan sturen naar
iedere eerstelijnszorgverlener die het beste voor hem is, en dat het gezondheidscentrum de partners
in de keten kent en afspraken kan maken over de zorg voor een patiënt. SGE heeft daarnaast zichzelf
als doel gesteld om veel eerstelijnszorgdisciplines zelf in huis te hebben, of in ieder geval
samenwerkingsverbanden te hebben met zoveel mogelijk eerstelijnszorgverleners. SGE kan op dat
moment goede afspraken maken en dit komt de kwaliteit van de zorg ten goede. Uit de analyses in
dit onderzoek blijkt dat niet altijd alle vormen van samenwerking aanwezig zijn in de centra.
De contacten die de gezondheidscentra het vaakst missen in hun horizontale netwerken zijn de
contacten met oefentherapeuten, logopedisten en verloskundigen. Binnen verscheidene
gezondheidscentra van SGE zijn echter logopedisten aanwezig. De andere gezondheidscentra waarbij
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deze niet aanwezig zijn zouden hun patiënten door kunnen sturen en afspraken kunnen maken met
deze logopedisten.
Oefentherapeuten daarentegen zijn in geen enkel centrum van SGE aanwezig, en er is ook geen
enkel gezondheidscentrum dat een samenwerkingsverband met oefentherapeuten heeft. Een
verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat SGE geen goede ervaringen heeft met oefentherapeuten in
Eindhoven, en vertrouwen is voor samenwerkingsrelaties van cruciaal belang (Buskens, 2004).
De laatste groep zorgverleners waarmee SGE geen samenwerkingsverbanden heeft zijn
verloskundigen. Er is slechts één centrum binnen SGE die een verloskundige in huis heeft. Eén
verloskundige kan echter niet genoeg zijn om alle (vrouwelijke, jonge) patiënten van SGE te helpen.
Een zwangere patiënte gaat bijvoorbeeld ook naar een diëtiste, een fysiotherapeut en de huisarts in
het gezondheidscentrum. Een verloskundige zou daarom een goede aanvulling zijn in de
gezondheidscentra van SGE. Er zijn wel veel wijken binnen Eindhoven waar de gezondheidscentra
van SGE zich bevinden waar verloskundigen aanwezig zijn. Er is echter geen enkel
samenwerkingsverband met deze verloskundigen.

5.1.3 Verticale samenwerking
Voor de verticale samenwerking werd dezelfde vraag gesteld als voor de horizontale samenwerking,
namelijk hoe ziet de verticale samenwerking van de gezondheidscentra er uit en in hoeverre zijn er
uitbreidingsmogelijkheden van het verticale netwerk? In hoofdstuk 2 werd gesteld dat het voor SGE
en de gezondheidscentra belangrijk is contacten te hebben binnen iedere lijn in de gezondheidszorg.
Patiënten kunnen met heel veel verschillende (zorg)vragen zitten en zij willen graag van hun
gezondheidscentrum antwoorden op deze vragen, omdat het gezondheidscentrum de plaats is waar
de meeste patiënten het vaakst zullen komen wanneer zij vragen hebben met betrekking tot de
gezondheidszorg. De helft van de gezondheidscentra van SGE hebben in de helft van de gevallen
geen contacten met de maatschappelijke gezondheidszorg. Het lijkt belangrijk voor deze centra om
hun verticale netwerk uit te breiden in deze richting, ook in het kader van de programmatische
aanpak. Immers, chronisch zieken hebben vaak aan hun ziekte gerelateerde vragen waar de
maatschappelijke gezondheidszorg bij kan helpen. Dan gaat het bijvoorbeeld om de vraag of zij thuis
kunnen blijven wonen met hulp van familie en vrienden. Chronisch zieke patiënten die anders
eigenlijk opgenomen zouden moeten worden in een verzorgings- of verpleeghuis kunnen met hulp
van de maatschappelijke zorg langer thuis blijven wonen. In de maatschappelijke gezondheidszorg
worden ook de mantelzorgers ondersteund.
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tweedelijnsgezondheidszorg. De enige uitzondering is GC Tongelre. GC Tongelre heeft wel
aangegeven contacten te hebben op patiëntniveau.
Ten slotte is gekeken of de centra van SGE contacten hebben met de derdelijnsgezondheidszorg.
Vooral voor oudere patiënten is het van belang dat hun gezondheidscentrum contacten heeft met
verzorgings- en verpleeghuizen. Alle centra hebben deze contacten met uitzondering van GC
Meerhoven, een centrum, in een vinexwijk met veel jonge gezinnen. De noodzaak voor contacten
met de derdelijnsgezondheidszorg lijkt vooralsnog derhalve minder in deze wijk.

5.1.4 Verandering netwerken
De verwachting was dat de netwerken van de gezondheidscentra en van de afdelingen op het
stedelijk bureau veranderd zijn met de komst van de programmatische aanpak van de zorg omdat
samenwerking een cruciale rol speelt in deze aanpak. Immers. Zorgverleners moeten aan kunnen
tonen aan de zorgverzekeraars met meerdere zorgverleners samen te werken om zo goed mogelijke
zorgprogramma’s uit te voeren. De zorgketen rondom een patiënt moet rond zijn. Zorg mag niet
dubbel geleverd worden en patiënten moeten zo lang mogelijk geholpen kunnen worden binnen de
eerstelijnsgezondheidszorg omdat dit de meest goedkope zorg is. Er moet namelijk bezuinigd worden
in de zorg in Nederland. Over het algemeen blijkt dat SGE het netwerk inderdaad heeft uitgebreid na
de komst van de programmatische aanpak. Vijf centrummanagers en alle afdelingshoofden zijn van
mening dat hun netwerk groter is geworden met de komst van de programmatische aanpak in de
zorg. Eén centrummanager zegt dat het netwerk van dat gezondheidscentrum kleiner geworden is
omdat er keuzes gemaakt zijn in het aantal en het soort netwerkpartners: men is selectiever gaan
samenwerken. Vier centrummanagers zeggen dat hun netwerk helemaal niet veranderd is omdat
met de komst van het nieuwe beleid men als eerstelijnszorgstichting meerdere zorgdisciplines zelf in
huis moet hebben om het hoofd boven water te kunnen houden.
Concluderend kan gezegd worden dat de meeste netwerken van de gezondheidscentra en de
afdelingen van het stedelijk bureau groter zijn geworden met de komst van de programmatische
aanpak in de zorg omdat men meer moet gaan samenwerken met diverse groepen zorgverleners.
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5.1.5 Verandering netwerken toekomst
Omdat er in de toekomst nog meer zorgprogramma’s zullen komen, was de verwachting dat de
netwerken van de gezondheidscentra en de netwerken van de afdelingen nog groter zullen worden
in de toekomst. De verwachting dat het netwerk groter wordt, wordt door de meeste
geïnterviewden gesteund. Echter, zij geven hiervoor andere redenen dan de groei van de
programmatische aanpak. Zij denken dat hun netwerken vooral groter zullen worden doordat er
meer vergrijzing komt in Nederland en omdat de automatiseringssystemen nog beter zullen worden,
zodat de wereld een stukje kleiner wordt binnen de zorg. De netwerken zullen zich daarom meer
gaan uitbreiden buiten Eindhoven en buiten de regio. Men heeft dus niet het idee dat de netwerken
nog groter zullen worden omdat er meerdere zorgprogramma’s bij gaan komen in de toekomst.
Maar als men verwacht dat de netwerken groter zullen worden door de toenemende vergrijzing dan
heeft dit impliciet ook te maken met het ontwikkelen van nieuwe zorgprogramma’s. Op dit moment
zijn er namelijk al partijen in de zorg die een zorgprogramma ‘Dementie’ aan het ontwikkelen zijn.

5.1.6 Problemen implementatie beleid programmatische aanpak
Sabatier (Fenger, 2004) spreekt van de volgende voorwaarden om beleid succesvol te kunnen
implementeren:
1. Het beleid moet consistente en heldere doelen stellen.
2. Het beleid is gebaseerd op een solide theorie. Het beleid geeft de uitvoerders voldoende invloed
op de doelgroepen van het beleid.
3. Beleid geeft het implementatieproces op een gestructureerde wijze aan. Uitvoerende diensten
moeten worden ondersteund met voldoende verantwoordelijkheden en financiële hulpbronnen.
4. De uitvoerende diensten beschikken over leiders die over voldoende politieke en
managementkwaliteiten beschikken.
5. Het beleid wordt tijdens de uitvoering actief ondersteund door de ontwerpers er van.
Met deze voorwaarden is, zoals besproken in hoofdstuk 2, geen rekening gehouden bij het
ontwerpen van het beleid rondom de programmatische aanpak in de zorg. De verwachting was dat
er vooral veel organisatorische problemen ervaren zullen worden bij de implementatie van dit beleid.
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Deze verwachting bleek te kloppen. Veertien van de 15 geïnterviewde centrummanagers en
afdelingshoofden van SGE ervaren namelijk vooral organisatorische problemen bij de implementatie
van het beleid. De problemen die het meest voorkwamen, waren problemen met een te krappe
financiële ruimte om het beleid uit te kunnen voeren, problemen met zorgverzekeraars omdat er
ieder jaar opnieuw contracten afgesloten moeten worden met betrekking tot de financiering van de
zorg, problemen met medewerkers die het beleid niet uitvoeren zoals het opgelegd is door de
overheid en omdat medewerkers niet snappen waarom het nieuwe beleid ingevoerd is gaan zij op de
loop met het beleid. Zolang medewerkers dit niet weten geven zij hun eigen draai aan het uitvoeren
van het beleid. Volgens centrummanagers is er echter ook niet genoeg tijd en geld om dit de
medewerkers uit te kunnen leggen.

Het volgende probleem dat de financiële ruimte betreft gaat

vooral over de financiering door zorgverzekeraars. Zij geven van tevoren niet duidelijk aan wat SGE
aan geld binnen gaat krijgen, omdat zij niet duidelijk zijn over de overheadkosten die er aan iedere
financiering vast zitten. Ook is het heel erg lastig voor SGE dat zij ieder jaar opnieuw contracten af
moeten sluiten met zorgverzekeraars omdat deze niet te veel risico willen lopen door contracten
voor bijvoorbeeld 2 jaar af te sluiten.

5.2 Discussie
Dit onderzoek draagt bij aan het inzichtelijk maken van het netwerk van een eerstelijnszorgstichting
en de gevolgen voor deze stichting van het nieuwe beleid: de programmatische aanpak. Zoals in
hoofdstuk 1 al staat beschreven is eerder nog geen netwerkanalyse uitgevoerd binnen de
eerstelijnsgezondheidszorg in Nederland. In ieder geval is nog nooit eerder een netwerkanalyse
gedaan binnen de gezondheidszorg in Nederland. Dit onderstreept het belang van dit onderzoek voor
de gezondheidszorg in Nederland.
Zoals ieder onderzoek kent ook dit onderzoek een aantal tekortkomingen die bij
vervolgonderzoek verbeterd zouden kunnen worden. In de eerste plaats is in dit onderzoek geen
rekening gehouden met informele netwerken, de netwerken tussen individuele personen.
Centrummanagers kunnen namelijk een groter netwerk hebben voor hun gezondheidscentrum
omdat zij informeel aan hun netwerk bouwen, tijdens netwerkborrels en in hun vriendenkring
bijvoorbeeld. Hier is in dit onderzoek niet naar gevraagd in interviews. Dit zou namelijk een andere
verklaring kunnen zijn voor de verschillen tussen de netwerken van de gezondheidscentra.
Een tweede tekortkoming is dat in dit onderzoek alleen naar het (ego)netwerk van SGE is
gekeken. Vooraf kon het netwerk niet duidelijk afgebakend worden omdat niet duidelijk was welke
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contacten SGE allemaal kon hebben. Daarom zijn alle contacten weergegeven die centrummanagers
en afdelingshoofden hebben aangegeven te hebben voor hun functie. Deze contacten zijn echter op
hun beurt niet onderzocht op de contacten die zij onderling hebben. Er was geen tijd om al deze
contacten afzonderlijk ook nog te onderzoeken. Voor vervolgonderzoek zou het vooral voor SGE
mooi zijn om ook deze contacten te onderzoeken en mee te kunnen nemen in een netwerkanalyse.
Op dat moment kan er namelijk gekeken worden naar bepaalde netwerkmaten. Dan kan onderzocht
worden welke actor de meest centrale plaats inneemt in het netwerk, welke actor de meeste
contacten heeft met de actoren in het netwerk en of er contacten zijn die belangrijke posities
innemen in het netwerk en welke actor de meeste macht heeft om invloed uit te oefenen in dit
netwerk. Onderzoek naar een egonetwerk is echter ook waardevol onderzoek. SGE is zich nu bewust
van haar netwerk(en). En het onderzoek kan bijdragen aan de bewustwording van andere
zorgverleners in Nederland dat het onderhouden van een netwerk belangrijk is, en dat zij op die
manier ook onderzoek gaan verrichten naar hun netwerk(en). Een derde punt sluit hier bij aan. Dit
onderzoek is namelijk niet te generaliseren naar andere eerstelijnszorgstichtingen. Iedere organisatie
in de zorg heeft een uniek netwerk. Dit onderzoek is speciaal uitgevoerd voor SGE en niet voor alle
eerstelijnszorgstichtingen in Nederland. Maar zoals hierboven al vermeldt is dit onderzoek ook
waardevol voor andere eerstelijnszorgverleners in Nederland.
Daarnaast is er in dit onderzoek geen rekening gehouden met de concurrentiepositie van SGE. Er
is namelijk wel in kaart gebracht met wie SGE allemaal contact heeft, en waarom deze samenwerking
belangrijk is, maar SGE is ook een bedrijf dat een commerciële doelstelling heeft, namelijk overleven
in deze moeilijke periode in de zorg. SGE moet een middenweg vinden in het aangaan van
netwerkrelaties/samenwerkingsverbanden en het niet uit handen geven van zorgactiviteiten, en dus
geld.
En ten slotte heb je in kwalitatief onderzoek te maken met personen, allen met een eigen
mening en interpretatiekader. Bij interviews interpreteert iedere persoon de vragen anders, en
iedereen geeft dus ook op zijn/haar eigen manier antwoord. Als interviewer kun je dit voor een groot
deel beïnvloeden door de vragen altijd op een zelfde manier te stellen. Maar toch kun je dan nog te
maken hebben met verschillen in interpretaties en dus antwoorden. Ook kan men sociaal wenselijke
antwoorden gegeven hebben. Getracht is dit risico te beperken bij de kwalitatieve onderzoeksvragen
door de antwoorden op deze onderzoeksvragen anoniem te verwerken, dat was tijdens de
interviews al duidelijk. Daarnaast is het probleem van sociaal wenselijke antwoorden niet te
omzeilen bij het verkrijgen van de netwerkgegevens per gezondheidscentrum en per afdeling. De
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namen van de gezondheidscentra en afdelingen zijn namelijk weergegeven in dit onderzoek omdat
er anders geen uitspraken over het netwerk gedaan konden worden.

5.3. Beleidsaanbevelingen
Voor SGE is het in de eerste plaats belangrijk om zichzelf te profileren als een goede en betrouwbare
samenwerkingspartner. Met de komst van de programmatische aanpak in de zorg moeten
zorgverleners namelijk aan kunnen tonen dat er samenwerkingsverbanden bestaan en dat er goede
afspraken gemaakt worden. In deze tijd van bezuinigingen moet de stichting zorgen dat er altijd
patiënten naar SGE willen komen voor de eerstelijnsgezondheidszorg. Goede samenwerking tussen
zorgverleners leidt tot het maken van goede afspraken over de zorg voor een patiënt, en dit leidt tot
minder fouten (NDF, 2007). Als een patiënt weet dat SGE samenwerkt met veel verschillende partijen
dan zal deze patiënt graag naar SGE komen. Daarnaast is het belangrijk dat je voor externe
zorgverleners uitdraagt dat je een goede samenwerkingspartner bent. Dit kan resulteren in het altijd
nakomen van afspraken, niet altijd alleen maar naar de eigen belangen kijken maar ook naar die van
andere zorgverleners. Het gaat om geven en nemen en een voor alle partijen zo optimaal mogelijke
uitkomst. Hieruit volgt een tweede aanbeveling namelijk dat SGE moet zorgen dat ieder
gezondheidscentrum binnen iedere tak van de gezondheidszorg (maatschappelijke gezondheidszorg,
de tweedelijnsgezondheidszorg en de derdelijnsgezondheidszorg ) goede samenwerkingspartners
heeft. Daarnaast is het belangrijk dat SGE een dekkend aanbod en/of samenwerking binnen de
eerstelijnsgezondheidszorg aan kan bieden aan patiënten. Contacten die er nog niet genoeg zijn,
maar wel zouden moeten komen zijn contacten met (voldoende) logopedisten, oefentherapeuten en
verloskundigen.
Het onderhouden van een netwerk kost veel tijd, en dus geld (Poorthuis, 2006). Netwerken die
voor een stichting té groot zijn kosten te veel tijd, en dit gaat ten koste van andere zaken,
bijvoorbeeld de zorg voor patiënten. Als SGE merkt dat het geen tijd meer heeft voor genoeg
aandacht voor alle netwerkpartners, is het netwerk te groot. Voor SGE is het daarom belangrijk
selectief te zijn in de samenwerkingsrelaties die aangegaan worden. Het gaat niet zozeer om het
netwerk op alle fronten uit te breiden als te zorgen dat de samenstelling van het netwerk
evenwichtig

is

en

binnen

elke

benodigde

groep

contacten

er

een

betrouwbare

samenwerkingspartner is. SGE kan er ook voor kiezen om clusters te maken van gezondheidscentra.
Drie gezondheidscentra werken samen aan hun netwerk, en zorgen dat deze dekkend is binnen de
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gezondheidszorg. Op deze manier kan een patiënt altijd geholpen worden binnen het cluster van
gezondheidscentra waarin zich zijn/haar gezondheidscentrum bevindt.
Vervolgens is het belangrijk dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de
samenwerkingspartners van SGE en/of het gezondheidscentrum waar zij werken. Elke medewerker
moet weten welke samenwerkingspartners betrouwbare partners zijn en waar goede afspraken mee
gemaakt kunnen worden voor de zorg voor patiënten.
De problemen met de implementatie van het beleid rondom de programmatische aanpak zijn
vooral organisatorisch van aard. Een belangrijke aanbeveling is dat alle medewerkers van SGE op de
hoogte gesteld moeten worden van het nieuwe beleid rondom de programmatische aanpak. Als zij
namelijk niet weten waar het beleid vandaan komt, waarom dit beleid ontworpen is en hoe het
uitgevoerd moet worden, is het lastig het beleid uit te voeren zoals het bedoeld is. SGE moet daarom
de tijd nemen om medewerkers hiervan op de hoogte te stellen. De stichting kan bijvoorbeeld ook
een (online) folder of nieuwsbrief uitschrijven aan alle medewerkers. Ook kan er per
gezondheidscentrum een informatieavond georganiseerd worden met een informele afsluiting. Dan
nemen medewerkers eerder de tijd voor zo’n avond, en dan bereik je zoveel mogelijk mensen.

5.4 Afsluiting
Dit onderzoek geeft SGE een inzicht in haar gehele netwerk, de netwerken van de tien
gezondheidscentra van de stichting, en de gevolgen van de programmatische aanpak op de
netwerken van de stichting en het beleid. Er blijkt verschil te zitten tussen de netwerken van de tien
gezondheidscentra in omvang en in aard. Deze verschillen hangen deels samen met de leeftijd van de
centra: hoe ouder, hoe meer contacten. De programmatische aanpak heeft gevolgen voor de
netwerken van de gezondheidscentra en de netwerken van de afdelingen van het stedelijk bureau.
Deze blijken in de meeste gevallen groter te zijn geworden en de verwachting is dat de meeste
netwerken in de toekomst nog zullen groeien. De programmatische aanpak in de zorg brengt ook
implementatieproblemen met zich mee voor de gezondheidscentra en de afdelingen op het stedelijk
bureau. Zorgverzekeraars zijn niet duidelijk als het op de financiering op lange termijn aankomt, zij
geven weinig zekerheid in het vaststellen van contracten voor meerdere jaren. Medewerkers van
SGE zien niet goed waarom het nieuwe beleid ingevoerd is en hoe zij dit dan uit moeten voeren.
Op dit moment heeft SGE haar netwerken, met uitzondering van een paar contacten in de
eerstelijns- en derdelijnsgezondheidszorg, op orde. Daarnaast zijn de netwerken van de stichting
gezond, zij hebben aanpassingsvermogen als er nieuw beleid wordt ingevoerd. Wanneer SGE er voor
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zorgt dat sommige gezondheidscentra hun netwerk nog iets uitbreiden en dat alle medewerkers op
de hoogte zijn van het beleid rondom de programmatische aanpak lijkt SGE klaar voor de toekomst
en al het nieuwe beleid dat er in de zorg wellicht nog gaat komen.
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Bijlage A
Voorbeeld interview centrummanager.
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Interview locatiemanagers SGE
Gezondheidscentrum X
Met behulp van dit interview wil ik het netwerk van de SGE in kaart gaan brengen. Het bestaat deels uit gesloten
vragen en deels uit open vragen. Het interview gaat ongeveer een uurtje duren. Het is vrij lang, maar het is zeer van
belang dat ik alle gegevens krijg zodat ik een valide en mooie netwerkanalyse uit kan voeren. Ik dank u daarom
hartelijk voor uw medewerking aan dit onderzoek!

´De contacten in de lijnen´
I Eerstelijnszorg
1. Welke disciplines binnen uw centrum vallen binnen de SGE? Welke zijn in loondienst/ zijn
medewerkers? (Schema zorgverleners centra SGE)
□

□

2. - Welke disciplines binnen uw centrum vallen buiten de SGE? Zijn een samenwerkingsverband
maar niet in loondienst van de SGE?
- Hoe frequent is het contact met deze disciplines afzonderlijk buiten de praktische werktijd om,
gemiddeld in de maand?

- En hoe sterk is het contact met deze disciplines afzonderlijk op een schaal van 1 tot en met 5?
Waarbij 1 staat voor ‘zeer zwak’ en 5 voor ‘heel sterk’. (Schema zorgverleners centra SGE)
Discipline/

Frequentie per maand

Sterkte (1-5)

samenwerkingsverband

.
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3. Wat is over het algemeen de inhoud van het contact met deze disciplines?

In hoeverre zijn er nog contacten met andere zorgverleners uit de eerstelijnszorg? Hoe vaak
contact? Hoe sterk en niveau?

Eerstelijnszorgverlener

Frequentie per
maand

Niveau contact
(management,
uitvoerend, anders…)

Sterkte (1-5)

4. - Hoe vaak heeft uw centrum contact met de andere centra van de SGE afzonderlijk, gemiddeld in
de maand?
- Hoe sterk is dit contact op een schaal van 1 tot en met 5?
- En op welk niveau ligt dit contact over het algemeen? Management niveau; ondersteunend;
uitvoerend; anders, namelijk…
Centrum

Frequentie per maand

Sterkte (1-5)

Niveau contact

De Akkers
Gestel
Meerhoven
Orion
De Parade
Prinsejagt
Stratum
Strijp
Tongelre
Woensel
5. Wat is over het algemeen de inhoud van het contact met de andere centra?
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6. - Hoe vaak heeft uw centrum gemiddeld per maand contact met het stedelijk bureau van de SGE?
- Hoe sterk beschouwt u het contact met het hoofdkantoor op een schaal van 1 tot en met 5?
- Op welk niveau ligt dit contact over het algemeen.
Stedelijk Bureau

Frequentie per maand

Sterkte (1-5)

Niveau contact

7. Wat is over het algemeen de inhoud van het contact met het stedelijk bureau

8.- In hoeverre heeft uw centrum contact met de (centrale) cliëntenraad van SGE?
- Hoe vaak komt dit contact gemiddeld voor per maand?
- Als hoe sterk beschouwt u het contact met het hoofdkantoor op een schaal van 1 tot en met 5?
- Op welk niveau ligt dit contact over het algemeen.
Cliëntenraad

Frequentie per maand

Sterkte (1-5)

Niveau contact

9. Wat is over het algemeen de inhoud van het contact met de centrale cliëntenraad?

10. - Hoe vaak is er contact met uw eigen klankbordgroep?
- Hoe sterk beschouwt u dit contact op een schaal van 1 tot en met 5?
Klankbordgroep

Frequentie per maand

Sterkte (1-5)

11. Wat is over het algemeen de inhoud van het contact met de klankbordgroep?
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II Publieke gezondheidszorg en maatschappelijke organisaties
12. Zijn er contacten met de publieke gezondheidszorg en maatschappelijke organisaties binnen uw
centrum?
□ mantelzorgers/mantelzorgorganisaties
□ vrijwilligers/vrijwilligersorganisaties
□ GGD
□ Anders, namelijk…
13. Waar bestaat dit contact uit? Wat is de inhoud van dit contact?

14. - Hoe frequent is dit contact afzonderlijk gemiddeld per maand?
- En hoe sterk is dit contact afzonderlijk op een schaal van 1 tot en met 5?
- En op welk niveau ligt dit contact over het algemeen?
Publieke gezondheids-

Frequentie per maand

Sterkte (1-5)

zorg en
maatschappelijke
organisaties

Niveau contact
(management,
uitvoerend, anders…)

III Tweedelijnszorg contacten (medisch specialisten, zonder opname)

15. - Met welke zorgverleners in de tweedelijnszorg heeft uw centrum contact?
- Hoe frequent is dit contact gemiddeld per maand?
- Hoe sterk is dit contact afzonderlijk op een schaal van 1 tot en met 5?
- En op welk niveau ligt dit contact over het algemeen?
Zorgverlener

Frequentie per maand

Sterkte (1-5)

Niveau contact
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16. Wat is over het algemeen de inhoud van het contact met de zorgverleners uit de tweedelijnszorg?

IV Derdelijnszorg (Opname verpleeg-, verzorgingstehuizen, gehandicaptenzorg, etc.)

17. In hoeverre is er contact binnen uw centrum met instanties in de derdelijnszorg? Wat is over het
algemeen de inhoud van het contact met de zorgverleners uit de derdelijnszorg?

18. - Met welke zorgverleners in de derdelijnszorg heeft uw centrum contact?
- Hoe frequent is het contact gemiddeld per maand?
- Hoe sterk is dit contact op een schaal van 1 tot en met 5?
- En op welk niveau ligt het contact over het algemeen?
Zorgverlener

Frequentie per maand

Sterkte (1-5)

Niveau contact

‘Contacten met de wijk’
19. In hoeverre zijn er contacten met bepaalde organisaties, stichtingen, initiatieven of personen in de
wijk? En wat is over het algemeen de inhoud van het contact met de wijk?

20. - Hoe vaak komt dit contact gemiddeld voor per maand?
- Als hoe sterk beschouwt u dit contact op een schaal van 1 tot en met 5?
- Op welk niveau ligt dit contact?
Initiatieven wijk

Frequentie per maand

Sterkte (1-5)

Niveau contact
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‘Contacten met overheden’
21. In hoeverre is er contact met de gemeente Eindhoven of met andere gemeenten binnen uw
centrum? En wat is over het algemeen de inhoud van het contact met deze gemeente(n)?

22. - Hoe vaak komt dit contact gemiddeld voor per maand?
- Als hoe sterk beschouwt u dit contact op een schaal van 1 tot en met 5?
- Op welk niveau ligt dit contact?
Gemeente

Frequentie per maand

Sterkte (1-5)

Niveau contact
(management;
ambtelijk; uitvoerend;
anders, namelijk…)

23. In hoeverre is er contact met de landelijke overheid binnen uw centrum? En valt dit contact binnen
een bepaald ministerie? En wat is over het algemeen de inhoud van het contact met de landelijke
overheid?

24. - Hoe vaak komt dit contact gemiddeld voor per maand?
- Als hoe sterk beschouwt u dit contact op een schaal van 1 tot en met 5?
- Op welk niveau ligt dit contact?
Landelijke overheid
Ministerie

Frequentie per maand

Sterkte (1-5)

Niveau contact
(management;
ambtelijk; uitvoerend;
anders, namelijk…)
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‘Contact met onderzoek’
25. In hoeverre is er in uw centrum contact met een universiteit? En wat is over het algemeen de inhoud
van het contact met deze universiteit(en)?

26. - Hoe vaak komt dit contact gemiddeld voor per maand?
- Als hoe sterk beschouwt u dit contact op een schaal van 1 tot en met 5?
- En op welk niveau ligt dit contact?
Universiteit

Frequentie per maand

Sterkte (1-5)

Niveau contact

27. In hoeverre is er in uw centrum contact met (andere) onderzoeksbureaus? En wat is over het
algemeen de inhoud van het contact met dit/deze onderzoeksbureau(s)?

28. - Hoe vaak komt dit contact gemiddeld voor per maand?
- Als hoe sterk beschouwt u dit contact op een schaal van 1 tot en met 5?
- En op welk niveau ligt dit contact?
Onderzoeksbureau

Frequentie per maand

Sterkte (1-5)

Niveau contact

‘Contact met opleidingsinstituten’

29. In hoeverre is er in uw centrum contact met mbo-opleidingsinstituten? En wat is over het algemeen
de inhoud van het contact met dit/deze mbo-opleidingsinstitu(u)t(en)?
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30. - Hoe vaak komt dit contact gemiddeld voor per maand?
- Als hoe sterk beschouwt u dit contact op een schaal van 1 tot en met 5?
- En op welk niveau ligt dit contact?
Onderzoeksbureau

Frequentie per maand

Sterkte (1-5)

Niveau contact

31. In hoeverre is er in uw centrum contact met hbo-opleidingsinstituten? En wat is over het algemeen
de inhoud van het contact met dit/deze hbo-opleidingsinstitu(u)t(en)?

32. - Hoe vaak komt dit contact gemiddeld voor per maand?
- Als hoe sterk beschouwt u dit contact op een schaal van 1 tot en met 5?
- En op welk niveau ligt dit contact?
Onderzoeksbureau

Frequentie per maand

Sterkte (1-5)

Niveau contact

‘Zorgverzekeraars, zorggroepen en functionele bekostiging’

33. Met welke zorgverzekeraars zijn er contacten binnen dit centrum? En wat is over het algemeen de
inhoud van het contact met deze zorgverzekeraars?

34. - Hoe frequent is het contact gemiddeld per maand?
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- Hoe sterk is dit contact op een schaal van 1 tot en met 5?
- En op welk niveau ligt het contact over het algemeen?
Zorgverzekeraar

Frequentie per maand

Sterkte (1-5)

Niveau contact

35. Zijn er met bepaalde zorgverzekeraars prestatieafspraken gemaakt?

36. - Zijn er zorgverzekeraars betrokken bij de zorggroepen/functionele bekostiging van de zorg?
- En in hoeverre zijn er met bepaalde zorgverzekeraars afspraken gemaakt wat betreft de
zorggroepen en de functionele bekostiging hier van?

37. - In hoeverre denkt u dat het netwerk van uw centrum veranderd is met de komst van
zorggroepen en de functionele bekostiging hiervan?
- Zo ja, welke veranderingen hebben er plaatsgevonden?
- Voor welke onderdelen gelden deze veranderingen?

38. Verwacht u ook veranderingen in de toekomst?

39. In hoeverre ervaart uw centrum problemen bij de implementatie van het beleid rondom de
zorggroepen en de functionele bekostiging? Zo ja, welke problemen ervaart u of heeft u ervaren?

40. Waarom denkt u dat er problemen zijn bij de implementatie van het beleid rondom de zorggroepen
en de functionele bekostiging?
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41. Wat vindt u van het idee van de ketenzorg? Vindt u het voor de SGE een vooruitgang of niet?

42. Welke contacten vindt u voor uw centrum belangrijk?

43. Mist uw centrum contacten in haar netwerk?

44. Met welke partijen staat u op het punt contacten te leggen?

‘Afsluiting’
In hoeverre bent u van mening dat ik een contact heb overgeslagen? En zo ja, welk(e) contact(en)?

Hartelijk dank voor uw tijd!
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Bijlage B
Voorbeeld interview stafhoofd
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Interview stafhoofd
Stedelijk bureau SGE: X

1.- Kunt u aangeven welke contacten u heeft als directrice?
- Wat is over het algemeen de frequentie van het contact?
- Hoe sterk is dit contact op een schaal van 1 tot en met 5? Waarbij 1 staat voor ‘zeer zwak’ en 5
voor ‘zeer sterk’. In andere woorden
- Wat is (over het algemeen) het niveau van dit contact? Management niveau; uitvoerend;
ondersteunend; anders, namelijk…
- Wat is over het algemeen de inhoud van het contact?

Contact

Frequentie

Sterkte

Niveau

Inhoud
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2. Heeft u als stafhoofd contact met zorgverzekeraars? Zo ja, waar bestaat dit contact uit? (In schema)
3. - In hoeverre bent u van mening dat uw netwerk als stafhoofd veranderd is met de
komst van zorgprogramma’s en de functionele bekostiging hier van?
4. Verwacht u nog veranderingen in de toekomst?
5. In hoeverre bent u van mening dat het netwerk van de SGE als geheel veranderd is met de komst van
zorgprogramma’s en de functionele bekostiging hiervan?
6. Verwacht u nog veranderingen in de toekomst?
7. In hoeverre ervaart u problemen met dit beleid en wat dit betekent voor uw functie?
8. Wat vindt u van het idee van de ketenzorg/zorgprogramma’s? Vindt u het een vooruitgang voor SGE of
niet?
9. Welke contacten vindt u voor uw netwerk belangrijk?
10. Mist u op het moment contacten in uw netwerk?
11. Staat u op het punt contact te leggen met nieuwe partijen? Zo ja, welke?
12. In hoeverre bent u van mening dat ik een aspect/vraag heb overgeslagen?
Hartelijk dank voor uw tijd!
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Bijlage C
Netwerken gezondheidscentra SGE met daarbij behorende frequentiegegevens over de
verschillende soorten contacten.
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GC De Akkers
Intern
Samenwerkingsverband
SGE centra
SGE overig
Nuldelijn
Eerstelijn
Tweedelijn
Derdelijn
Wijk
Overheden
Onderzoek
Opleidingsinstituten
Totaal

GC Gestel
Intern
Samenwerkingsverband
SGE centra
SGE overig
Nuldelijn
Eerstelijn
Tweedelijn
Derdelijn
Wijk
Overheden
Onderzoek
Opleidingsinstituten
Totaal

Freq soorten contact
5 = oranje
6 = groen
9 = sge blauw
3 = rood
1 = geel
2 = licht blauw
1 = grijs
1 = rose
2 = donder blauw
0 = wit
1 = paars
2 = turkoois
33

Freq soorten contact
5
4
9
2
0
4
1
2
2
0
0
1
30
96

GC Meerhoven
Intern
Samenwerkingsverband
SGE centra
SGE overig
Nuldelijn
Eerstelijn
Tweedelijn
Derdelijn
Wijk
Overheden
Onderzoek
Opleidingsinstituten
Totaal
GC Orion
Intern
Samenwerkingsverband
SGE centra
SGE overig
Nuldelijn
Eerstelijn
Tweedelijn
Derdelijn
Wijk
Overheden
Onderzoek
Opleidingsinstituten
Totaal

Freq soorten contact
7
10
9
3
1
1
2
0
4
1
4
3
45

Freq soorten contact
5
8
9
5
0
3
3
1
3
1
3
3
44
97

GC De Parade
Intern
Samenwerkingsverband
SGE centra
SGE overig
Nuldelijn
Eerstelijn
Tweedelijn
Derdelijn
Wijk
Overheden
Onderzoek
Opleidingsinstituten
Totaal

GC Prinsejagt
Intern
Samenwerkingsverband
SGE centra
SGE overig
Nuldelijn
Eerstelijn
Tweedelijn
Derdelijn
Wijk
Overheden
Onderzoek
Opleidingsinstituten
Totaal

Freq soorten contact
5
3
9
3
0
0
2
1
1
0
2
2
28

Freq soorten contact
5
7
9
3
1
2
3
1
0
0
1
3
35
98

GC Stratum
Intern
Samenwerkingsverband
SGE centra
SGE overig
Nuldelijn
Eerstelijn
Tweedelijn
Derdelijn
Wijk
Overheden
Onderzoek
Opleidingsinstituten
Totaal

GC Strijp
Intern
Samenwerkingsverband
SGE centra
SGE overig
Nuldelijn
Eerstelijn
Tweedelijn
Derdelijn
Wijk
Overheden
Onderzoek
Opleidingsinstituten
Totaal

Freq soorten contact
5
8
9
3
1
2
3
4
1
0
5
3
44

Freq soorten contact
5
6
9
3
0
2
3
2
2
0
2
2
36
99

GC Tongelre
Intern
Samenwerkingverband
SGE centra
SGE overig
Nuldelijn
Eerstelijn
Tweedelijn
Derdelijn
Wijk
Overheden
Onderzoek
Opleidingsinstituten
Totaal

GC Woensel

Freq soorten contact

Intern
Samenwerkingsverband
SGE centra
SGE overig
Nuldelijn
Eerstelijn
Tweedelijn
Derdelijn
Wijk
Overheden
Onderzoek
Opleidingsinstituten
Totaal

5
6
9
2
1
3
3
3
1
0
2
2
37

Freq soorten contact
4
8
9
3
0
2
0
1
0
0
1
1
29
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Tabel Frequentie contacten per centrum per onderwerp
De Akkers Gestel
Meerhoven
Intern
5
5
7
Samenwerkingsverband
SGE centra
SGE overig
Nuldelijn
Eerstelijn
Tweedelijn
Derdelijn
Wijk
Overheden
Onderzoek
Opleidingsinstituten
Totaal

6
9
3
1
2
1
1
2
0
1
2
33

4
9
2
0
4
1
2
2
0
0
1
30

10
9
3
1
1
2
0
4
1
4
3
45

Orion

De Parade

Prinsejagt

Stratum

Strijp

Tongelre

Woensel

Totaal

5
8
9
5
0
3
3
1
3
1
3
3
44

5
3
9
3
0
0
2
1
1
0
2
2
28

5
7
9
3
1
2
3
1
0
0
1
3
35

5
8
9
3
1
2
3
4
1
0
5
3
44

5
6
9
3
0
2
3
2
2
0
2
2
36

4
8
9
3
0
2
0
1
0
0
1
1
29

5
6
9
2
1
3
3
3
1
0
2
2
37

51
66
90
30
5
20
21
16
17
2
21
22
361
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Figuur Netwerk Stichting Gezondheidscentra Eindhoven en frequentie contacten per actor
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Bijlage D
Wijkscan SGE, Overzicht zorgverleners per postcodegebied
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Wijkscan SGE
Overzicht Zorgverleners per postcodegebied

Postcodegebieden Eindhoven
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GC
De Akkers

GC Gestel

105

GC Meerhoven

GC Orion

106

GC De Parade

GC Prinsejagt

107

Postcodes 5611 t/m 5616

Strijp

Strijp

Stratum
Stratum

Strijp
Stratum
Stratum

Postcodes 5621 t/m 5623 + 5631

Woensel
Tongelre

Strijp
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Postcodes 5624 t/m 5625, 5628, 5632

Woensel

GC Woensel
Woensel

Postcodes 5627 t/m 5629 + deel van 5626
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Postcodes 5641 t/m 5642

GC Tongelre

Tongelre

Tongelre

Postcodes 5643 t/m 5647

GC Stratum
Stratum

Stratum

Stratum
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Postcodes 5651 t/m 5652

Strijp

Strijp

GC Strijp

Postcodes 5653 t/m 5656

Strijp

Stratum
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