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Jlarktpositie z.iekenhuis kan beter ------------------------

Marketing vergt systematisch beleid bij 
opbouw netwerk van externe relaties 
._ 

Het actief bedrij ven van marketing kan . zo blijkt uit de koopt zichzetr te verlaten. Beter is het, zo meent de auteur 
jwrikelen rond het (gedeeltelijk) sluiten van ziekenhuizen van onderstaand artikel, een systematisch beleid te gaan 
in de laatste jaren . een profijtelijk hulpmiddel zijn voor voeren rond het opbouwen van een hecht netwerk van 

het ziekenhuismanagement bij het volgen van een overle- externe relaties. Een bij het brede publiek goed bekend 
vingsstrategie in de strijd om het voortbestaan en bij het staand ziekenhuis staat nu eenmaal sterk, al moeten de 

\'eroveren en handhaven van een goede marktpositie in de mensen die er werken er wei wat voor doen om die positie 
boven)regionale gezondheidszorg. Willen de ziekenhuizen te bereiken en veilig te stellen. Agressieve verkoopstunts 
en daar werkzame dienstverleners hun marktpositie in het zijn daarbij uit den boze. Ook is zorgvuldigheid de moeder 
netwerk van voorzieningen handhaven of verbeteren, dan van de porceleinkast. 

doen zij er goed aan het aloude adagium 'kwaliteit ver-

0 
nder invloed van de bezuinigings
maatregelen krijgt de gezond
heidszorg gelijk meer belangstel

ling voor het belcid rond de externe 
h~trekkingen van ziekcnhuizen. De toe
ncmende interesse lcidt tot inschakeling 
van public relatiom-adviseurs. het be
nocmen van pr-functionarissen en voor
lichtcrs en tot hct verduidelijken van het 
extern functionercn. Men start soms tij
delijke projecten als imago-onderzoe

""en, enquctes onder patienten en ver
wijzende huisartsen. Men houdt contact
avonden en open dagcn en gecft infor
matiebrochurc' uit. AI deze activiteiten 

\mdcrneemt men om nch als ziekenhuis 
!!Unstig tc profilcn:n 111 hct marktgcbied 
(of in termen van de ovcrheid: verzor
gingsgebied). Daarhii speelt men in op 
het verlangen onder de patient naar 
mcer inspraak in het zickenhuisgcbeu
rcn. Dcze ontwikkeling zicn we in de 
Vcrenigde Staten in ;ersterkte mate. 
omdat de ~czondheidszorg daar 'vccl 
commcrcid~r is geor~;tni'e~rd. In de VS 
wortlt op grotc scha;d gcbruik gemaakt 
van de kcnnis. tecllillcken en methoden 
op het terrcin van de marketing. 'Health 
marketing· i~ daar een zich sterk ontwik
kdend v~kgebied met eigen organisa
tics, congrcssen en een eigen vaktijd
'chrift2 De situatic hicr tc Iande is niet 
vergclijkbaar met de Amcrikaansc. om
dat wij cen heel andere WiJZC van finan
mring van de gczondhcidszorg hebben. 
Ook de cultuur in onze instellingen is 
ccn totaal andere dan de Amcrikaansc 
'tijl van management en wcrken. On
danks die vcrschillcn blijkt hct mogclijk 
om vruchthaar gebruik te maken van 

• 11at het vakgebied marketing voor bet 
extern gcorienteerde beleid te bieden 
hceft. Marketing van professionele 
dicnstcn in hct algemeen en marketing 

• voor non-profit organiaties in het bijzon~ 
dcr is ook in Nederland volop in ontwik
keling'. 

Client centraal 
Bi j een vertaling van de principes van 
marketing naar het ziekenhuisbeleid is 
vooral van belang de daaraan ten 
grondslag liggende filosofie van onder
nemen: bet marketing concept en bet op 
basis daarvan te ontwikkelen marketing 
beleid. In het marketing concept geldt 
als uitgangspunt, dat voor het onderne
mingsbeleid de client centraal wordt ge
steld. Men vraagt zich voortdurend af: 
welke functie verricht de organisatie 
voor de clienten of de doelgroep? Men 
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Prof. dr H. W. C. van der Hart. orgamsa
tte-advlseur, is buitengewoon hoogleraar 
marketing aan de afdeling bedri]fskunde 
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dcnkt comtant vanuit de gcdachtcnwe
reld. behoeftcn en wcnscn van de client. 
Dcze attitude treft men in de ziekenhuis
wereld lang niet altijd bij iedercen aan. 
In een ziekenhuisorganisatie is men nog
al produkt- en organisatiegericht. Val
gens die grondhouding werkend preva
leert in alle opzichten het spccialistisch 
gebied waarin men zich hceft hc
kwaamd. boven de fcitelijke marktbe
hoefte en het verwachtingspatroon van 
de clienten. Men negeert signalen vanuit 
de markt en men sluit zich af voor een 
effectieve interactic met de client. Zo 
kan hct gebeuren dat spccialismen wor
den ontwikkeld, waarvoor nauwelijks of 
geen markt is en dat clienten onderge
schikt wordt gemaakt aan het streven 
naar perfectie in het vak. Men neigt dan 
tot hobbyisme. Het negeren van signa
len vanuit de markt en het zich afsluiten 
voor clienten en hun verwachtingspa
troon is cen houding die niet te vereni-

gen is met het principe van marketing. 
Dit betekent uiteraard niet dat aan 
nieuwe vormen van dienstverlening of 
nieuwe specialismen geen enkele kans 
moet worden gegeven, maar zulke ont
wikkelingen dienen zorgvuldig in de ga
len te worden gehouden, opdat ze het 
beoogde marktdoel niet voorbijschieten. 
In de gezondheidszorg geldt overigens 
dat het aanbod de vraag schept. De spe
cialist vertaalt immers de vraag van de 
patient in opdrachten tot verrichtingen, 
aangezien hij - en niet de client - op de 
hoogte is van de medisch-technische mo
gelijkheden. 

Gedwee werktuig 
N aast een produktiegerichte houding 
treft men in ziekenhuizen ook een orga
nisatiegerichte attitude aan. Men is dan 
sterk gericht op het interne gebeuren en 
tracbt de client om te vormen tot een 
gedwee werktuig van de organisatie. Het 
gestelde doe! is dan niet meer het effec
ticf voorzicn in een bcpaalde hehoefte 
aan dienstvcrlcning bij een doelgrocp. 
lntegcndeel: de organisatic functionecrt 
dan in hoofdzaak ten behoeve van zich
zelf. Soms komt men organisaties tegen 
waarvan de top niet die naar beneden 
gekeerde houding vertoont en waar zelfs 
een afdeling marketing functioneert, 
maar waar de basis niet clientgericht is, 
omdat men daar daar mcer bezig is met 
het comfortabel organiseren van de ei
gen situatie dan met die van de client. 
Vooral in dienstverlenende organisaties 
is de interne communicatie van grote 
bctekenis voor bet uitdragen van de 
orientatie op de client tot in alle geledin
gen. en juist daar waar men contact met 
de clienten heeft. 
Het gevaar van organisatiegerichtheid is 
in ziekenhuizen erg groot omdat de 
client vaak vrij langdurig in het produk
tiesysteem aanwezig is en zich uiteraard 
tot op zekere boogte aan voorgeschre-
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deel1 

.\larkeUnJ.i /j ft'/1 heieidsin\tru
ment dat meer en mea opp,e!d 
doer 1n de ~c:.undhcid.1:.org 
Ook in tv'eJrrlwul. zoal\ wt ht'! 

Juernaajf af~edrukre artike/ ran 
orgamsalle-adriseur Van der 
Hart blijkt. In dw· emte bt]dra
ge geefr hij a an wat marketing in 
de juiste zzn des woords roor de 
gezondheidszorg kan beteke
nen. In het tweede dee/. dat wi] 
in een volgend nummer hopen te 
publiceren, gaat de auteur nader 
in op de fasegewijze ontwikke
ling van een marketingbeleid. 
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ven gedragsregels zal moeten houden. 
De client bevindt zich in een afhandelij
ke positie en zal zich daarom gemakke
liik aan de organisatie conformeren. De 
\Crleiding is dan groat om steeds meer 
de produktie-efficiency en belangen van 
het personecl te Iaten prevaleren boven 
hct zich we\bevindcn van de client. Per
>oonlijke doclstellingcn van individuen 
in de organisatie !open niet altijd voile
dig parallel met die van de organisatie en 
die van de clienten. Zulke persoonlijke 
doelstellingen als bijvoorbeeld het reali
seren van de eigen ambities en verho
ging van het inkomen zijn tot op zekere 
hoogte aanvaardbaar en zelfs nodig in 
een organisatie. maar moet duidelijk een 
grens ~ijn waar ze de relatie tussen de 
organisatie en haar clienten kan 
schaden. 

Geen agressieve verkoop 
Ten onrcchte wordt hct begrip marke
ting vaak op een lijn gcstcld met agrcs
sicvc verkoopmethodcn om een client 
de dienstverlening op te dringen. Het 
voortbestaan van organisaties kan in ge
vaar zijn, waardoor korte termijnacties 
kennelijk de enige wcg zijn om de zaak 
te redden. Onder die druk gaat men 
vaak over tot een ongewenste agressivi
teit en men belooft dingen die men niet 
waar kan maken. Dit soort praktijken 
heeft weinig te maken met wat onder 
moderne vormen van marketing wordt 
verstaan. Op korte termijn kan dit mis
schien enig resultaat opleveren, maar op 
langere termijn leidt het slechts tot een 
terugkeer tot het vroegere niveau van 
activiteitcn of erger nog, zelfs tot verlics 
van bcstaandc relaties. Hct is een bij 
gebrek aan beter gekozen overlevings
strategie. 
Wat is het voeren van een marketing
beleid dan wei? Onder die noemer valt 
een aantal activiteiten om zo'n beleid in 
de praktijk te brengen. Zo dient men 
een analyse te maken van de doelgroe
pen en hun behoeften en van de moge
lijkheden die de cigen organisatie kan 
bieden om daaraan tegemoet te komen. 
Een belangrijke vraag in die fase is: wat 
is het effect van aile activiteiten om het 
aanbod te ontwikkelen, bekendheid te 
gcvcn en vcrlopen de communicatie en 
samcnwcrking met de client in het 
dienstverleningsproces naar tevreden
heid van de gebruiker? En vooral: wat 
bicden concurrcnten aan en in welk op-
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zicht onderscheidt de eigen organisatie 
zich van hen? Een tweede groep activi
teiten spitst zich toe op een meer plan
matig en gecoordineerd optreden jegens 
de markt en de ontwikkeling van een 
doelbewust gekozen marktstrategie. 
waarmee men zijn positie op de markt 
veilig stelt. Tot deze activiteiten behoort 
oak het toekennen van budgetten voor 
naar buiten toe gerichte werkzaamhe
den. Marketing-planning kan een beleid 
van ad-hoc reageren op marktgebeurte
nissen vervangen door een bewuste en 
goed afgestemde marktstrategie, die op 
den duur zelfs kan leiden tot het regel
matig opstellen van een ziekenhuismar
ketingplan. Beleid volgens de beginselen 
van marketing gaat allereerst uit van de 
behoeften, verwachtingen, leefwereld en 
gedragingen van de doelgroep van 
clienten. Verder kenmerkt het zich door 
een grotere mate van kennis over die 
doclgroepcn en het op basis van die 
kcnnis planmatig werken aan een positi
tionering in de beoogde markten. Dit 
gaat verder dan aileen maar wat reclame 
maken of het versterken van public rela
tions. Hoewel dit belangrijke instrumen
ten naar buiten toe zijn, impliceert mar
keting een vee! dieper ingrijpen in het 
totale aanbod van de organisatie aan de 
samenleving. 
Het is nu de vraag wat deze marketing
beginselen betekenen voor het beleid 
van ziekenhuizen op de markt voor de 
gezondheidszorg. Ziekenhuizen zijn 
weliswaar instellingen die niet streven 
naar winstoogmerk, maar wier doelstel
ling tach zcker het element continuiteit 
zal bcvatten naast cen algemenc maat
>chappcli j kc functie. zoals de zorg voor 
het welzijn in het bijzonder de zorg voor 
de gezondheid van een welomschreven 
groep van clienten. In meer operationele 
termen kan er zelfs gesproken worden 
van doelstellingen zoals marktaandeel in 
een bepaalde regio, de omzet in aantal
len opnames en poliklinische behande
lingen en verpleegdagen. In dit opzicht 
zijn er in voldocnde mate doe11.:n voor 
hct marketingbeleid te formulercn en de 
afwezigheid van het winstprincipe is 
daarvoor geen onoverkomelijke hin
dernis. 

Concurrentie als prikkel 
Zoeven is gesteld dat een organisatie 
enkele instrumenten kan gebruiken om 
haar positie op de markt te beinvloeden 

en zich van haar concurrcnten te onder
scheiden. Wat is de zin van concurrentie 
in de gezondheidszorg en is daar inder
daad sprake van in Nederland? Een ant
woord op die vraag is moeilijk te geven 
omdat de feitelijke situatie regionaal 
sterk verschillend is. Van concurrentie. 
zoals in de Verenigde Staten. is in Ne
derland in het algemeen geen sprake. 
De vraag of concurrentie zinvol is kan 
tot op zekere hoogte bevestigd worden 
beantwoord. Concurrentie vormt een 
prikkel voor een beleid waarbij men zich 
tracht te onderscheiden van andere 
ziekenhuizen. Om passende concurren
tie-strategieen te bepalen is diepgaande 
kennis van de leefwereld van clicnten. 
van hun verwachtingspatroon, percep
ties, beeldvorming en gedrag tijdens het 
gehele proces van zorgverlening noodza
kelijk. Een gezond niveau van onderlin
ge wedijver tussen ziekenhuizen in een 
bepaald verzorgingsgebicd kan cr toe 
leiden dat cr cen gevariecrde verdcling 
van het aanbod in een gebied ontstaat. 
Het streven om zich te onderscheiden 
kan er toe leiden dat men zich goed 
bezint op de sterke en zwakke punten 
van de eigen dienstverlening. Duidelijk
heid tegenover huisartsen, patienten en 
andere organisaties waarmee recht
streekse relaties bestaan, over wat men 
wei en niet kan bieden Ievert meer op 
dan een generieke strategic onder het 
motto 'Wij kunnen alles goed'. 

Marketing-mix 
Wat is de marketing mix waarmee een 
ziekenhuis zijn positie in het lokale vcr
zorgingsgebied kan bepalen? In figuur 1 
zijn de verschillende marketinginstru
menten bijeengebracht en gegroepeerd 
naar de categorieen dienstenaanbod, 
prijs, communicatie, intermediairs en 
plaats. Voor ziekenhuizen als dienstver
lenende instellingen neemt het perso
neel - de medische staf en de verpleeg
kundigen - een afzonderlijke plaats in 
binnen het dienstcnaanbod. Het perso
ncel bepaalt de kwalitcit van het dicnstc
naanbod. Dit is de redcn waarom het 
personeel als een afzonderli jk marke
ting-instrument is opgenomen zoals bij 
de marketing in de dienstverlenende sec
tor gebruikelijk is. Het is goed zich wat 
betreft de prijs te realiseren, dat de pa
tient in het algemeen indirecte financiele 
offers voor de dienstverlening brengt via 
premies van ziekenfondsen en ziekte-



k,,stcnvcrZL'keringen. Voor een helang
rqk Jed i' hierd~)Of de functie van h~t 
prqssignaal uitgeschakeld. Herinvoering 
1 an dit rechtstrecksc prijssignaal. waar
hiJ de invloed van de patient op de rela
tJc Lickcnhuis-paticnt zou worden ver
grnot. valt huiten de overweging omdat 
Jit maatschappclijk in ~ederland niet 
~tanvaardbaar wordt ecacht. Bovendicn 
!<tl men zich tcgen d~· rncdischc kostl'n 
steeds vntl'kcren. 11aardoor ccn rccht
'trcds pnr,,ignaal niet mogclijk is. De 
atwezi~hcid van ecn rcchtstrceks priJS
signaal verhindert overigens geenszins 
de toe passing van beginselen van marke
ung'. 

\kn moet wczenlijk ondeNheid maken 
tusscn informatio aan paticnten waarbij 
1 oorlichting owr de kwaal en de hehan
dclmg ervan voorop staat en andcrzijds 
cnmmunicatic met de markt. waarbij het 
~<Jat orn de promotie van het zickcnhuis 
dis dicnstvcrlcncndc instclling. Dit laat
stc vormt ccn afzonderlijk clement in de 
marketing mix. Gezicn de grociende bc
tekenis ;an de ecrstclijn~gezondheids
!Org in relatie tot de ziekenhuizcn is bij 
de formulcring van de marketing mix 
1oor het z1denhuis als een afzonderlijk 
dement op~enomcn de categoric 'lnter
mediairs·. Dat zijn Je vcrwijzers uit de 
ecNcliJn en andere mganisatics die in 
de rdatie clii:nt-zickcnhuis een advise
rcndc of opinicvormcnde rol spclen. Het 
hclcid JCgcm die grocpen vormt ccn bc
langrijk ondcrdeel in de bcpaling van de 
marktposit1c in hct vcrzorgingsbeleid. 
Sommigc clcmenten in de marketing 
mix grenzcn erg d1cht aan elkaar. zo ze 
clkaar nict nvcrlappcn. Op zich zijn de
;c ovcrlappingcn en doublures niet we
IL'nlijk. De bedocling van het begrip 
marketing mix is om een overzichtelijk 
hecld tc hebbcn van aile marketing be1n
\locdingsfactorcn. Nadat we aile invloe
dcn met bctrekking tot de marktpositie 
hchben gcinventariseerd kunnen we ons 
<iiHagen langs wclkc weg we tot de for
mulc;ing en ~calisatic va~ cen doclmatig 
m;;rkt:tin~ bclcid in hct Lickenhuis kun
ncn komcn. Daarover meer in ecn vol-
~end nummcr. • 

Flguur 1: 
Marketing mix 

van het ziekenhuis, van
uit de positie van het per

soneel. 
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