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1. Abstract 
This report describes the design and testing of an instrument to measure patient centeredness in 
healthcare processes. Goal of the instrument is to identify opportunities to improve patient 
centeredness in healthcare institutions. Thorough analysis of patient centered care and the patients' 
perspective leads to this design. To test the instrument in practice a case study is accomplished in a 
hospital and the instrument is discussed with professionals. 
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II. Voorwoord 
Dit rapport is het resultaat van mijn afstudeerproject voor de studie Technische Bedrijfskunde aan de 
Technische Universiteit Eindhoven. Het project is uiteindelijk een combinatie van twee onderzoeken. 
Allereerst is onderzoek uitgevoerd in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein met als resultaat een 
procesbeschrijving van het operatieve proces. Het tweede deel besloeg een literatuurstudie en 
ontwikkeling van een toetsingsinstrument, waarbij de bruikbaarheid van het instrument is getest door 
toepassing op de casus uitgevoerd in het ziekenhuis. 

Het project is een beproeving geweest, door de andere uitkomst van het onderzoek in het Antonius dan 
ik in eerste instantie had verwacht. Het vervolg van mijn afstuderen heeft me voor een uitdaging 
gesteld die ik tot een goed eind heb gebracht. Ondanks de alternatieve route die ik gevolgd heb, heb ik 
ontzettend veel geleerd van dit project. 

Er is door vele mensen een bijdrage geleverd aan het slagen van mijn afstudeerproject. Allereerst wil 
ik mijn begeleiders van de Universiteit bedanken. Mijn eerste begeleider Allard Kastelein, voor het 
openstaan voor, en hulp bij het zoeken naar een alternatieve manier voor de afronding van mijn 
project, waardoor ik dit project toch binnen afzienbare tijd heb kunnen afronden. Daarnaast bedankt 
voor bijsturing in het proces en de zinvolle discussies die hebben bijgedragen aan mijn 
afstudeerproces. Rob Kusters, eveneens bedankt voor het openstaan voor het zoeken naar een 
alternatieve manier voor de afronding van mijn project en voor het kritische commentaar en bijdragen 
aan de discussies in het tweede deel van het project. 

Daarnaast wil ik alle mensen in het Antonius bedanken voor de input die ze gegeven hebben tijdens 
mijn onderzoek daar. Ik heb een kijkje mogen nemen in één van de meest ambitieuze ziekenhuizen in 
Nederland, waar ik ontzettend veel heb mogen zien, van het inplannen van patiënten tot het bijwonen 
van een open-hart operatie. 

Tot slot wil ik de mensen in mijn naaste omgeving bedanken voor de steun. Mijn familie en vrienden 
voor de steun en inbreng tijdens de afgelopen 11 maanden, met name tijdens de moeilijke momenten. 
Denise voor je begrip en steun in de afgelopen maanden. Tegelijkertijd afstuderen is een lastige 
combinatie, maar na jou is het ook mij gelukt. 

Bedankt! 

Sam Timmermans 
Maart 2008 
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111. Samenvatting 
Dit rapport beschrijft de resultaten van het afstudeerproject. Het resultaat van het project ts een 
instrument om de patiëntgerichtheid van zorgprocessen te toetsen. 

De hervorming van het zorgstelsel zorgt ervoor dat er een aantal veranderingen gaande is in de 
zorgmarkt. De overheid stimuleert vrije marktwerking in de zorgmarkt, waarin patiënten zelf het 
zorgaanbod en de zorgverzekeraar kunnen kiezen. De ziekenhuizen zullen in de toekomst moeten 
concurreren voor de gunsten van de patiënt. In de komende jaren zal de zorgmarkt verder veranderen 
en is het zaak voor de zorgaanbieders om zich aan de veranderende markt aan te passen. Klant- of 
patiëntgerichtheid is daarbij het meest voor de hand liggende concurrentiemiddel (van Leeuwen, 
2005). Ziekenhuizen krijgen te maken met klantgerichtheid, zoals dat in de bedrijfskunde aan de orde 
komt. 
In vrije concurrerende markten onderscheiden succesvolle ondernemingen zich door een klantgerichte 
orientatie te hebben (Webster, 1994), gericht te zijn op het leveren van "superior customer value" 
(Narver & Slater, 1990), en te excelleren op één van de drie waardestrategieën "operational 
excellence", "product leadership" of"customer intimacy" (Treacy en Wiersema, 1995). Den Engelsen 
(2006) heeft deze waardestrategieën vertaald naar de zorgmarkt, weergegeven in tabel III.1. 
Ziekenhuizen moeten in de toekomst een keuze maken tussen één van de strategieën om invulling te 
geven aan de waarde voor de patiënt. 

Strat ie: 
Beschrijving: 

Afgeleid van 
waardestrat ·e 

Tabel IIJ.l. waardestrate ieën in de zor 
Het k/an robleem centraal 

In deze strategie is alles in de 
organisatie gericht op het 
oplossen van het probleem van 
de patient. Het doel is de beste 
oplossing voor het probleem. De 
klant is bereid om voor de beste 
oplossing het nodige op te 
offeren. Deze strategie is 
toepasbaar op de acute zorg en 
de hoogcomplexe zorg. 

"Product Leadership " 

Het k/an roces centraal 
In deze strategie is de 
hele keten van diagnose, 
behandeling en nazorg 
ingericht vanuit het 
patientenperspectief en 
gericht op operational 
excellence. Het doel van 
deze strategie is het 
voorzien in gemak, 
snelle, betrouwbare zorg 
te en een oede 
"Operational 
Excellence " 

In deze strategie krijgt 
een patient het aanbod 
dat bij hem past, te 
midden van 
soortgenoten. Het proces 
bestaat uit een 
combinatie van 
standaardisatie met de 

De k/an rsoon centraal 
In deze strategie wordt een 
totaaloplossing verzorgd 
voor individuele patienten 
die aansluit bij het leven 
van de patient. De zorg is 
maatwerk. Voor deze vorm 
van zorg betaalt de patient 
een forse meerprijs. 
Patientkennis is bij deze 
strategie van essentieel 
belan . 
"Customer lntimacy" 

In de huidige zorgmarkt blinken de ziekenhuizen echter niet uit in patiëntgerichtheid en is voor 
ziekenhuizen niet duidelijk wat voor patiënten van waarde is, oftewel wordt verstaan onder "superior 
customer value" en in hoeverre ziekenhuizen hierin tegemoetkomen. De probleemstelling in het 
onderzoek luidt: 

Anno 2007 is het voor ziekenhuizen niet duidelijk in welke mate hun zorgprocessen voldoen aan de 
wensen van de patiënt ten aanzien van patiëntgerichtheid. 

Om te achterhalen wat patiënten van waarde vinden, hebben ziekenhuizen instrumenten nodig. Het 
ontbreekt ziekenhuizen echter aan instrumenten om zorgprocessen te toetsen aan concrete aspecten 
van patiëntgerichtheid. 

De doelstelling in dit onderzoek luidt dan ook: "Het ontwikkelen van een instrument om de 
patiëntgerichtheid van zorgprocessen binnen ziekenhuizen te toetsen, gebaseerd op het perspectief van 
de patiënt. " 

Patiëntgerichtheid is in eerste instantie gedefinieerd als: "het centraal stellen van de patiënt en 
afstemmen van de zorg op de wensen, voorkeuren en behoeften van de patiënf' (Laine en Davidoff, 
1996). Na de uitgevoerde literatuurstudie is de definitie verder aangescherpt. 
Om een instrument voor het toetsen van patiëntgerichtheid te ontwikkelen is allereerst een 
literatuurstudie gedaan naar het begrip patiëntgerichtheid. Patiëntgerichtheid is een containerbegrip 
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geworden in de afgelopen jaren. Het begrip patiëntgerichtheid kan op verschillende niveaus 
verschillende betekenissen hebben, zoals patiëntgerichtheid van een zorgverlener, van een proces of 
een organisatie. Dit maakt patiëntgerichtheid tot een complex begrip. 

In dit onderzoek draait het om de patiëntgerichtheid van zorgprocessen binnen ziekenhuizen. Daarvoor 
is een model opgesteld bestaande uit de drie meest interessante aspecten van patiëntgerichte zorg. 
Deze zijn als volgt geselecteerd, zoals weergegeven in figuur IIl.1. In de literatuur is gezocht naar 
modellen voor patiëntgerichtheid gericht op zorgprocessen. Vijf modellen zijn onderzocht, waarna de 
vijf meest genoemde aspecten zijn bepaald. Uit deze vijf aspecten zijn, na onderzoek van de 
toetsbaarheid van de aspecten, drie aspecten geselecteerd. Dit zijn: 

• Coördinatie van zorg in het be1ang van de patiënt 
• Informatievoorziening voor de patiënt 
• Participatie van de patiënt in besluitvorming 

Het instrument dat ontwikkeld wordt heeft betrekking op deze drie aspecten van patiëntgerichtheid. 
Met de drie geselecteerde aspecten is een model gemaakt van patiëntgerichtheid. Op basis van deze 
drie aspecten is eveneens een afbakening gemaakt in het begrip patiëntgerichtheid en een vernieuwde 
definitie opgesteld, die wordt gebruikt in het vervolg van het onderzoek: 

"Patiëntgerichte zorg is tijdig alle gewenste informatie verstrekken aan de patiënt voor, gedurende en 
na het zorgproces, coördinatie van zorg gericht op minimale fysieke en mentale belasting 1 van de 
patiënt en participatie van de patiënt bij besluitvorming tot op het niveau dat de patiënt verlangt. 

Overeenkomsten 

5 meest interessante 
aspecten van 

patiêntgerichte zorg: 

• Coordinatie van zorg 
in het belang van de 
patiênt 

• Informatievoorziening 
voor de patiênt 

• Toegankelijkheid van 
zorg 
Patiêntenparticipatie 
in besluitvorming 
Bejegening van 
patiênten 

T oetsbaarheid 

Figuur III. l Totstandkoming van het model van patiëntgerichte zorg in dit onderzoek 

Tevens is het perspectief van de patiënt onderzocht om het model te vullen met concrete 
patiëntenwensen. Er is onderzocht wat patiënten van belang vinden in de zorg. Dit perspectief is 
toegepast op de drie geselecteerde aspecten. Dit heeft geresulteerd in een lijst met twintig concrete 
toetsbare aspecten van patiëntgerichtheid die als belangrijkste input dienden voor het ontwikkelde 
toetsingsinstrument. De concrete aspecten in de lijst hebben betrekking op minimaal één van de drie 
geselecteerde hoofdaspecten, zoals weergegeven in tabel III.2. 

Het instrument dat vervolgens ontwikkeld is, is een kwalitatief toetsingsinstrument. Het instrument 
kan toegepast worden in zorgprocessen binnen ziekenhuizen en geeft een inventarisatie van de 
patiëntgerichtheid van het proces aan de hand van de toetsing van twintig concrete aspecten, waarbij 
per processtap een score wordt bepaald: "Voldoet volledig aan het aspect", "Voldoet gedeeltelijk aan 
het aspect", "Voldoet niet aan het aspect" en "Is niet van toepassing op het aspect". Aan de hand van 
de score kunnen verbetergebieden worden geïdentificeerd. 

1 Met belasting wordt hier zowel fysieke (het heen en weer moeten naar het ziekenhuis of tussen afdelingen) als 
mentale belasting (wachten voor onderzoeken, onduidelijkheid over medisch dossier) bedoeld. 
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T. b / 1112 L a e h ijst met concrete asoecten van oatiëntKeric te zorK 
Nr. Beschriivine: van het aspect Heeft betrekkine: op: 

Coördinatie Informatie Patiëntenparticipatie 
van zorg voorziening in besluitvorming 

1 
De patiënt komt bij binnenkomst in het ziekenhuis, de afspraak voor het x 
eerste consult, direct bij de goede snecialist terecht. 
De bezoeken van de patient aan het ziekenhuis worden tot een minimum 

2 beperkt. Verschillende onderzoeken/afspraken worden op dezelfde dag x 
gepland. Dit kost de patient geen overbodige moeite. 

3 
De betrokken zorgverleners kunnen tijd- en plaatsonafhankelijk het x 
patiëntendossier inzien. 

4 
De verantwoordelijkheid voor het plannen van onderzoeken/opname en x 
operatie ligt bij de zorgverleners 

5 De zorgverleners geven de patiënt de mogelijkheid om in overleg, direct na x x x 
de gestelde operatie indicatie, een opname en operatiedatum te plannen. 

6 
De patiënt heeft de mogelijkheid, zonder initiatief te moeten nemen, om x x x 
invloed uit te oefenen op de geplande opname en operatiedatum 

7 
Indien nodig maakt de zorgverlener gebruik van de kennis van een x x 
voorlichter eigen taal en cultuur (VETC). 
De overdracht van patiëntgerelateerde informatie en documentatie tussen 

8 afdelingen in het ziekenhuis is de verantwoordelijkheid van de betrokken x 
zorgverleners. De patiënt wordt hier niet voor ingezet. 
De patiënt heeft de mogelijkheid om uitgebreid en tijdig geïnformeerd te 

9 
worden over alle relevante behandelopties na de gestelde diagnose. x 
Informatie over de risico' s, bijeffecten, de lange en korte termijn 
verwachtingen van elke optie. (schriftelijk en mondeling) 
De patiënt heeft de mogelijkheid om, in samenwerking met de specialist, of 

10 ondersteund door de specialist, zelf te kiezen tussen verschillende x x x 
behandelopties. Men gebruikt keuzehulpen bij deze beslissing. 

11 
Patiënten beschikken tijdig over informatie over het beoogde te doorlopen x 
zonrtraiect, de tijdsplanning, de betrokken zorgverleners, afdelingen, etc. 

12 
Patiënten en hun familie hebben gemakkelijk toegang tot de dokters en x x 
vemleegkundigen voor het stellen van vragen. 
Patiënten beschikken tijdig over informatie over het traject na ontslag uit 

13 het ziekenhuis, de risico 's, de do' s en don' ts, hoe te handelen in geval van x 
nood. 

14 Patiënten en hun familie worden geïnformeerd over mogelijkheden voor en x 
de toegang tot lotgenotencontact, patientenverenigingen etc. 

15 Er is een onafhankelijke klachtenprocedure die tijdig bekend gemaakt wordt x 
aan de patiënt. 
a) Patiënten hebben na opname de keuze om verpleegd te worden in een x x x 

16 eenpersoonskamer: 
b)lndien dit niet mogelijk is heeft de patiënt keuze tussen gemengde en x x x 
ongemengde kamers. 

17 De patiënt heeft keuzevrijheid in het kiezen van maaltijden voor ontbijt, x x x 
lunch en diner en wordt hierover tijdig geïnformeerd. 

18 
Er is een vast aanspreekpunt voor de patiënt en zijn naasten die ten allen x x tijde op de hoogte is van de zorg en behandeling 
De zorginstelling zorgt voor de bereikbaarheid van een deskundig 

19 
aanspreekpunt 
a) ook buiten kantooruren x x 
b) die inzicht heeft in het patiëntendossier. x x 

20 Patiënten worden voorzien van visuele of geschreven informatie, die de x 
rollen van de betrokken zorgverleners duidelijk weergeven 

De bruikbaarheid van het instrument is vervolgens getest op twee manieren: 
Allereerst door toepassing van het instrument op een bestaand ziekenhuisproces, het operatieve proces 
van het St. Antonius Ziekenhuis. 
Ten tweede is het instrument voorgelegd aan enkele zorgverleners uit de praktijk. Aan de hand van een 
vragenlijst is de bruikbaarheid, betrouwbaarheid en validiteit van het instrument bediscussieerd. 

De belangrijkste resultaten van de beide tests zijn: 

• Het is mogelijk om met het instrument een kwalitatieve inventarisatie te maken van het 
operatieve proces in het St. Antonius Ziekenhuis. Het instrument geeft tevens een indicatie 
voor mogelijke verbetergebieden 

• Het instrument is niet altijd even duidelijk en gemakkelijk te gebruiken. 
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Tot slot zijn de resultaten van de literatuurstudie, het ontwikkelen van het toetsingsinstrument en de 
bruikbaarheid ervan geanalyseerd en kunnen conclusies worden getrokken. 

Conclusies met betrekking tot de literatuurstudie en het ontwikkelen van het instrument: 
• Klantgerichtheid zoals dat in de bedrijfskunde aan de orde komt wordt een belangrijk 

onderdeel van ziekenhuizen in de toekomstige concurrerende markt. Ziekenhuizen moeten 
fundamenteel anders gaan denken en een keuze maken tussen één van de vier 
klantgerichtheidstrategieën voor het creëren van "superior customer value". 

• De vijf modellen van patiëntgerichte zorg beperken zich voornamelijk tot de mensgerichte 
kant van patiëntgerichtheid. Slechts één van de vijf onderzochte modellen van patiëntgerichte 
zorg legt een relatie tussen patiëntgerichtheid en de concurrentiepositie en financiële situatie 
van een ziekenhuis. 

• In de literatuur ontbreekt het aan breed gedragen gefundeerd bewijs dat patiëntgerichtheid, en 
de verschillende aspecten als coördinatie van zorg, een positief effect hebben op de 
patiënttevredenheid, kwaliteit van zorg. Tot nu toe is dit bewijs alleen geleverd in specifieke 
settings. 

• Het ontwikkelde instrument voldoet aan de in het onderzoek opgestelde vraag- en doelstelling. 
Met het instrument, gebaseerd op inzichten uit de literatuur, is het mogelijk om een kwalitatief 
oordeel te geven over zorgprocessen in ziekenhuizen en verbetergebieden te identificeren. 

Conclusies met betrekking tot de bruikbaarheid van het toetsingsinstrument: 
• Het instrument is bruikbaar in de praktijk, het is een valide instrument dat voldoet aan de 

vooraf opgestelde ontwerpspecificaties. 
• Het instrument maakt geen onderscheid in de prioriteit van aan te pakken aspecten. Hiervoor is 

verder onderzoek van het patiëntenperspectief en de hoofdaspecten van patiëntgerichtheid 
noodzakelijk. 

• Het instrument is nog te verbeteren om het gebruiksgemak en de duidelijkheid van het 
instrument te verbeteren. 

Tot slot wordt een discussie gevoerd over de toekomst van de ziekenhuizen in de veranderende 
zorgmarkt en wordt een overweging gegeven over patiëntenparticipatie in medische besluitvorming en 
worden aanbevelingen gegeven. 

De belangrijkste aanbevelingen uit dit onderzoek zijn: 
• Breidt het instrument uit naar de andere aspecten van patiëntgerichte zorg, zoals 

toegankelijkheid en bejegening. Hierbij moet worden opgemerkt dat het meten van "zachte 
aspecten" als bejegening een stuk lastiger is. 

• De effecten van de aspecten van patiëntgerichte zorg op onder andere de concurrentiepositie, 
patiënttevredenheid en kwaliteit van zorg moeten verder worden onderzocht, zodat breed 
gedragen gefundeerd bewijs kan worden geleverd. 

• Ziekenhuizen moeten nog meer gestimuleerd worden om zich te richten op klantgerichtheid, 
zoals dat in de bedrijfskunde aan de orde is. Hier ligt een taak voor de overheid. Een 
mogelijkheid is een groter gedeelte van de DBC's vrij onderhandelbaar te maken, waardoor 
meer druk ontstaat op de ziekenhuizen. 

• Combineer het gebruik van het toetsingsinstrument met het genereren van gerichte 
patiëntenfeedback om prioriteiten vast te stellen van de te verbeteren aspecten. Een ziekenhuis 
heeft beperkte middelen voor verbeteringen. Inventariseren wat patiënten het belangrijkste 
vinden om te verbeteren is een manier om prioriteiten te stellen. 

• Ziekenhuizen moeten intern meer samenwerken om tot verbeteringen te komen. 
• Ziekenhuizen onderling moeten eveneens meer samenwerken. Wat in het klein geldt binnen het 

ziekenhuis, geldt in het groot tussen ziekenhuizen. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 
Dit verslag beschrijft de resultaten van het afstudeeronderzoek dat is uitgevoerd in het kader van de 
studie Technische Bedrijfskunde. In dit hoofdstuk wordt de aanleiding van het onderzoek, het 
onderzoeksgebied, de opdracht en de opbouw van het verslag besproken. 

1.1 Aanleiding 
In december 2003 introduceerde toenmalig minister Hans Hoogervorst voor het eerst de plannen van 
het kabinet voor de introductie van een nieuw zorgstelsel. Het toekomstige zorgstelsel is gericht op 
gereguleerde marktwerking, waarin zorgaanbieders en zorgverzekeraars onderling concurreren. De 
eerste stappen in dit proces zijn inmiddels gezet. Een uitgebreidere toelichting op het nieuwe 
zorgstelsel is weergegeven in bijlage 1. In de komende jaren zal de zorgmarkt verder veranderen met 
als doel de kosten te beheersen en de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg te verhogen (Min. 
VWS, 2003). Concurrentie is het toverwoord dat moet leiden tot deze verbeteringen. 

Dit betekent dat de spelregels op de zorgmarkt veranderen. In commerciële markten daarentegen 
gelden deze regels al jaren. Concurrentie in commerciële markten draait voor een organisatie om het 
kunnen onderscheiden van de concurrent om klanten te binden. De klant bepaalt of hij tevreden is met 
het geleverde product en bepaalt daarmee de levensvatbaarheid van het bedrijf (Porter, 1991). Indien 
een aanbieder er niet in slaagt om de klant tevreden te stellen, wordt het voortbestaan van de 
onderneming bedreigd en kan dit uiteindelijk tot een faillissement leiden. De aanbieders zijn 
afhankelijk van de klanten. In commerciële markten is klantgerichtheid, naast prijs en kwaliteit, dan 
ook een belangrijk middel voor aanbieders om zich te onderscheiden. 

De curatieve zorg, waar ziekenhuizen onder vallen, is langzaam op weg naar een situatie waarin 
concurrentie bepalend wordt in de zorgverlening. Dit betekent dat binnen niet al te lange tijd de 
zorgaanbieders te maken krijgen met dezelfde effecten als commerciële aanbieders. De 
onderhandelingsmacht van patiënten, de klanten, wordt groter en de zekerheden van zorgaanbieders 
worden kleiner. Door middel van persoonsgebonden financiering krijgt de patiënt meer invloed op de 
levering van de door de patiënt gewenste zorg (RVZ, 2003). De zorgaanbieders zullen moeten 
inspelen op de wensen en behoeften van de patiënten om het hoofd boven water te kunnen houden. 
Klantgerichtheid of patiëntgerichtheid is daarvoor het belangrijkste middel om je te onderscheiden 
(Van Leeuwen, 2006). 

Eerder onderzoek in het St. Antonius Ziekenhuis naar het operatieve proces, uitgevoerd in het eerste 
deel van het afstudeeronderzoek, leverde interessante inzichten op over de patiëntgerichtheid binnen 
dit proces. De rigoureuze veranderingen in de zorgmarkt en onderzoek van het operatieve proces in het 
ziekenhuis zijn de aanleiding om dit onderzoek te richten op patiëntgerichtheid van ziekenhuizen. 

1.2 Onderzoeksgebied 
Ziekenhuizen zijn onderdeel van de ontwikkelingen in de zorgmarkt en moeten zich aanpassen aan de 
veranderingen. Tot op heden waren er voor de ziekenhuizen geen marktimpulsen aanwezig om 
patiëntgericht te zijn. De situatie vereist van ziekenhuizen om patiëntgericht te zijn. Patiëntgerichtheid 
is echter een veelomvattend begrip. Om het begrip patiëntgerichtheid te verduidelijken wordt nu een 
definitie gegeven van het begrip. 
Laine en Davidoff (1996) definiëren patiëntgerichtheid als "het afstemmen van de zorg op de wensen, 
behoeften en voorkeuren van de patiënt ". Deze definitie is als werkdefinitie gebruikt in dit onderzoek 
en is in de loop van het onderzoek nog verder aangescherpt. In hoofdstuk 3 is de uiteindelijke definitie 
beschreven. 

Volgens de RVZ (2003) moet de patiënt vrij kunnen kiezen waar en wanneer hij de betreffende zorg 
wil ontvangen, wachttijden moeten tot een minimum beperkt worden en de patiënt dient goed 
geïnformeerd te worden voor, tijdens en na afloop van het zorgproces. 
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Dit is echter in de huidige ziekenhuizen nog lang niet het geval. De NPCF (2007) geeft aan dat 
patiëntgerichtheid op dit moment in zorgprocessen nog niet op het niveau is van andere 
servicegerichte branches, zoals de luchtvaart en het bankwez.en. Een van de redenen hiervoor is de nog 
beperkte inzet van nuttige en goede ict-applicaties ter ondersteuning van de complexe zorgprocessen 
(Davis, Schoenbaum & Audet, 2005). Een ander belangrijk deel zit echter in het feit dat de 
zorgverleners z.elf nog onvoldoende aandacht besteden aan patiëntgerichtheid (Conway, Johnson, 
Edgman-Levitan, Schlucter, Ford, Sodomka & Simmons, 2006). De IGZ (2007) ondersteunt deze 
beweringen met hun rapport over het preoperatieve proces, een onderdeel van het totale operatieve 
proces. De patiënt staat nog niet centraal in het preoperatieve proces. 
Ziekenhuizen schenken inmiddels meer aandacht aan het aspect patiëntgerichtheid en de rol van de 
patiënt in zorgprocessen. Dingena, Booltink en Herbrink (2001) laten in hun onderzoek naar 
klantgerichtheid binnen ziekenhuiz.en zien dat ziekenhuizen vaak wel aandacht besteden aan 
patiëntgerichtheid in hun missie en visie, maar dat een vertaling naar een concrete invulling van 
patiëntgerichte zorg ontbreekt. Dit wordt onderstreept door eigen onderzoek van de jaarverslagen van 
20 ziekenhuizen. Een uitgebreide beschrijving van dit onderzoek is weergegeven in bijlage Il. Onder 
andere Gerteis, Edgman-Levitan, Daley & Delbasco (1993) geven aan dat voor veel ziekenhuizen het 
perspectief van de patiënt niet helder is, waardoor het moeilijk is om de patiënt van gepaste zorg te 
voorzien. Ziekenhuizen en hun zorgverleners hebben niet helder wat patiënten belangrijk vinden. 

Patiënten aan de andere kant zijn door de groeiende aandacht van media en overheden steeds beter 
geïnformeerd over de gezondheidszorg. Voor patiënten, of zorgklanten, komt steeds meer informatie 
beschikbaar over de kwaliteit van zorginstellingen. Hierin worden patiënten ondersteund door 
organisaties, zoals het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg (CBO) en de Nederlandse 
Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), die zich bezighouden met het patiëntenperspectief van 
zorg: de wensen en eisen van verschillende patiëntengroepen, evenals individuele patiënten. 
Daarnaast nemen patiënten steeds meer en vaker het initiatief om de manier waarop zorg wordt 
verleend te beïnvloeden en de best mogelijke zorg te krijgen. De NPCF (2007) verklaart dat patiënten 
als leken de kwaliteit van een behandeling door een arts misschien niet goed kunnen beoordelen, maar 
ze wel een kwaliteitsoordeel kunnen vellen op basis van andere aspecten als communicatie naar de 
patiënt, vriendelijkheid, informatievoorziening, wachttijd, etc. Edgman-Levitan & Cleary (1996) 
z.etten uiteen dat patiënten hun keuze voor een ziekenhuis ook bepalen op basis van de waardering van 
andere patiënten. 

Het is voor ziekenhuiz.en dus een vereiste om te achterhalen wat patiënten belangrijk vinden en om 
patiëntgerichter te gaan werken. Hoe dit aan te pakken is voor ziekenhuizen echter nog onduidelijk. Er 
is hier dus geen sprake van een echt probleem, maar van onduidelijkheid in hoeverre er eventueel een 
probleem is of kan ontstaan. De probleemdefinitie die wordt opgesteld luidt dan ook als volgt: 

Anno 2007 is het voor ziekenhuizen niet duidelijk in welke mate hun zorgprocessen2 voldoen aan de 
wensen van de patiënt ten aanzien van patiëntgerichtheid. 

In de volgende paragraaf wordt aan de hand van de probleemdefinitie een onderzoeksvraag en 
doelstelling opgesteld. 

1.3 Onderzoeksvraag en Doelstelling 
Bovenstaande probleemstelling geeft aan dat het voor ziekenhuizen gewenst is om te weten wat 
patiënten belangrijk vinden binnen zorgprocessen en dit ook te kunnen toetsen, zodat ziekenhuizen 
weten waar zij staan op het gebied van patiëntgerichtheid. In dit onderzoek wordt naar aanleiding van 
de geconstateerde onduidelijkheid de volgende onderzoeksvraag gesteld: 

2 Met zorgprocessen worden alle mogelijke processen die een patiënt kan doorlopen in een ziekenhuis bedoeld. 
Voorbeelden zijn het proces voor een knieoperatie, het proces voor dialysepatiënten, een poliklinische 
behandeling, etc. 
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Vraagstelling: 
Hoe kunnen ziekenhuizen de patiëntgerichtheid van hun zorgprocessen toetsen, uitgaande van het 
perspectief van de patiënt? 

In dit onderzoek wordt een instrument ontwikkeld om deze vraagstelling te kunnen beantwoorden. De 
doelstelling van het onderzoek luidt dan ook: 

Doelstelling: 
Het ontwikkelen van een instrument om de patiëntgerichtheid van zorgprocessen binnen ziekenhuizen 
te toetsen, gebaseerd op het perspectief van de patiënt. 

Bovenstaande onderzoeksvraag heeft een brede scope door de term patiëntgerichtheid. Het begrip 
patiëntgerichtheid is dan ook een zogeheten "containerbegrip". Het begrip is abstract en wordt door 
verschillende mensen verschillende geïnterpreteerd, waardoor het vele concepten omvat en er geen 
duidelijkheid is over wat het precies betekent. Om de definitieve afbakening van het 
onderzoeksproject te bepalen, wordt een literatuurstudie verricht waarin de volgende vraag wordt 
beantwoord: 

• Hoe is patiëntgerichtheid gedefinieerd in de literatuur en welke aspecten zouden moeten 
worden gebruikt in dit onderzoek? 

Het antwoord op bovenstaande vraag leidt tot een uiteindelijke definitie van patiëntgerichtheid die in 
hoofdstuk 3 wordt opgesteld en gebruikt wordt in het vervolg van het onderzoek. 

1.4 Opbouw van het rapport 
Dit rapport behandelt de resultaten van het afstudeeronderzoek in het kader van de studie Technische 
Bedrijfskunde. In hoofdstuk 2 zijn de methoden beschreven die zijn gebruikt in dit onderzoek. 
Hoofdstuk 3 beschrijft de theorie die belangrijk is bij het vervullen van de doelstelling, het begrip 
patiëntgerichtheid is uitgewerkt en de drie meest interessante aspecten zijn geselecteerd. Dit resulteert 
in een definitie van patiëntgerichtheid die gebruikt is in het vervolg van het onderzoek. Daarnaast is 
het perspectief van de patiënt onderzocht Tevens is de huidige situatie in ziekenhuizen op het gebied 
van patiëntgerichtheid bekeken. In hoofdstuk 4 is het perspectief van de patiënt gebruikt om een 
toetsingsinstrument te ontwikkelen gericht op de drie geselecteerde aspecten van patiëntgerichtheid. In 
hoofdstuk 5 is de bruikbaarheid van het instrument getoetst op twee verschillende manieren. Enerzijds 
door middel van een casus, uitgevoerd in het St. Antonius Ziekenhuis. Het instrument is toegepast op 
het onderzochte operatieve proces. Anderzijds is het instrument becommentarieerd door zorgverleners 
uit de praktijk. In hoofdstuk 6 worden een analyse en conclusies gegeven over de bevindingen in de 
theorie en de praktijk. Hoofdstuk 7 bevat tot slot een discussie over onderwerpen die zijdelings 
gerelateerd zijn aan het onderzoek en interessant zijn ter overweging en voor eventueel 
vervolgonderzoek. Daarnaast omvat het hoofdstuk aanbevelingen die voortkomen uit dit onderzoek. 

Figuur 1.1 Opbouw van het verslag 
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Om de leesbaarheid van het rapport te vergroten is het volgende gedaan: 

1. Stukken die extra informatie bieden over het onderzoek en ontwikkeling van het instrument 
zijn ondergebracht in de bijlagen. 

2. Wanneer in dit proces naar de patiënt of zorgverlener wordt verwezen, gebeurt dit met de term 
"hij" . Dit kan gelezen worden als "hij" of"zij". 

3. In dit onderzoek worden onder de termen vraaggerichtheid, cliëntgerichtheid, klantgerichtheid 
en patiëntgerichtheid hetzelfde verstaan. Patiëntgerichtheid en klantgerichtheid zijn onderling 
uitwisselbaar. Patiëntgerichtheid wordt gebruikt in de zorgcontext, terwijl klantgerichtheid 
wordt gebruikt in de economische context. 

4. De term patiënt is synoniem in dit onderzoek voor klant, cliënt, klant. Patiënt wordt gebruikt 
in de zorgcontext, terwij 1 klant wordt gebruikt in de economische context. 

1. 5 Samenvatting 
In dit hoofdstuk is de aanleiding van het onderzoek, het onderzoeksgebied, de vraag- en doelstelling 
van het onderzoek en de opbouw van het verslag besproken. De verandering in het zorgstelsel en 
bevindingen uit onderzoek in het St. Antonius Ziekenhuis zijn de aanleiding voor het onderzoeken van 
patiëntgerichtheid in ziekenhuizen. Er is een werkdefinitie gegeven van het begrip patiëntgerichtheid. 
Het doel van het onderzoek is om een instrument te ontwikkelen op basis van het perspectief van de 
patiënt waarmee ziekenhuizen de patiëntgerichtheid van hun zorgprocessen kunnen toetsen. In het 
volgende hoofdstuk worden de onderzoeksmethoden weergegeven die gebruikt zijn in het onderzoek. 
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Hoofdstuk 2 Onderzoeksmethoden en Aanpak 
In hoofdstuk 1 is de opdracht van het onderzoek weergegeven in de vorm van een onderzoeksvraag en 
doelstelling. In dit hoofdstuk worden de methoden besproken die gebruikt zijn in dit onderzoek om tot 
de resultaten te komen. In paragraaf 2.1 wordt het exploratieve onderzoek besproken dat is gebruikt 
om een eerste afbakening te maken in het begrip patiëntgerichtheid. De methoden die gebruikt zijn 
voor het opstellen van de vraag- en doelstelling worden beschreven in paragraaf 2.2. De gebruikte 
methoden voor de literatuurstudie en het opstellen van het instrument worden beschreven in paragraaf 
2.3. In paragraaf 2.4 worden de methoden beschreven voor het toetsen van de bruikbaarheid van het 
instrument in de praktijk, een analyse gemaakt en conclusies getrokken, waarna aanbevelingen en 
discussie over het onderzoek worden besproken. De methoden zijn niet in chronologische volgorde 
doorlopen, maar lopen door elkaar heen door iteraties in de verschillende methoden. Het hoofdstuk 
wordt afgesloten met een samenvatting. 

2.1 Exploratief onderzoek 
Het exploratieve onderzoek is gestart vanuit een bepaald uitgangspunt met een bepaalde scope. Dit 
uitgangspunt was het onderzoeken van het begrip patiëntgerichtheid in de ziekenhuiszorg. Het doel 
van het exploratieve onderzoek was om een probleemstelling en een eerste afbakening te maken in het 
onderzoek. 
Door middel van verschillende zoekmachines, onder andere Proquest, Science Direct en Emerald, de 
universiteitsbibliotheek, websites en jaarverslagen van ziekenhuizen, is gezocht naar interessante 
documentatie over het begrip patiëntgerichtheid en verwante begrippen als klantgerichtheid, 
marktwerking, "patientcentredness" en "patientfocused care". Er is gezocht naar eventuele lacunes in 
de literatuur. De informatie is geordend om een beeld te vormen van patiëntgerichtheid in de 
Nederlandse ziekenhuiszorg. Tot slot is een werkdefinitie opgesteld van patiëntgerichtheid en een 
voorlopige conclusie getrokken over de mogelijke bijdrage van het onderzoek aan de literatuur en de 
praktijk. 

2.2 Onderzoeksvraag en Doelstelling 
De resultaten van het exploratieve onderzoek resulteren in het opstellen van een probleemstelling van 
het onderzoek. Deze probleemstelling wordt vervolgens vertaald naar een onderzoeksvraag en 
doelstelling voor dit onderzoek. Met de onderzoeksvraag en doelstelling wordt een aanpak voor het 
onderzoek opgesteld voor het realiseren van het gestelde doel. De onderzoeksaanpak omvat een 
literatuurstudie waarin het model is opgesteld en is geconcretiseerd tot een toetsingsinstrument van 
patiëntgerichtheid voor ziekenhuizen. Ten tweede omvat de onderzoeksaanpak de toetsing van het 
instrument aan de praktijk door middel van een casus. De resultaten van de toetsing worden 
geanalyseerd en hier kunnen vervolgnes conclusies aan worden verbonden. Hoe tot de resultaten is 
gekomen wordt besproken in paragraaf2.4. 

2.3 Literatuurstudie 
Literatuuronderzoek is gebruikt in meerdere fasen van het onderzoek. Allereerst is literatuuronderzoek 
toegepast bij de eerste afbakening van het begrip patiëntgerichtheid en het opstellen van een 
werkdefinitie. Op basis van de opgestelde vraag- en doelstelling is de literatuur vervolgens gebruikt 
voor een verdiepingsstudie. Deze verdiepingsstudie heeft tot doel om het begrip patiëntgerichtheid te 
verduidelijken en ten tweede om tot een model van patiëntgerichtheid te komen dat bruikbaar is voor 
ziekenhuizen. 
Doel van het model is om als meetinstrument in de praktijk te worden gebruikt door ziekenhuizen. Het 
model is dan ook geconcretiseerd. Om concreet het model te kunnen gebruiken als meetinstrument 
voor patiëntgerichtheid, is het gevuld met patiëntenwensen om te toetsen in welke mate er aan voldaan 
wordt. 
Een onderzoek naar de wensen van de patiënt, dit wordt in de literatuur het patiëntenperspectief 
genoemd, is uitgevoerd om het model te vullen met concrete wensen van de patiënt. Het met 
patiëntenwensen gevulde model heeft als belangrijkste input gediend voor het toetsingsinstrument. Op 
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basis van het model is het toetsingsinstrument voor patiëntgerichtheid voor zorgprocessen in 
ziekenhuizen verder ontwikkeld. De resultaten van de literatuurstudie zijn terug te vinden in hoofdstuk 
3. 
In de literatuurstudie is eveneens interessante kennis opgedaan die zijdelings gerelateerd is aan het 
onderwerp. Deze onderwerpen worden niet besproken in de literatuurstudie, maar komen ter sprake in 
de afsluitende discussie in secties 7.1 tot en met 7.3. 

2.4 Toetsing van het instrument aan de praktijk 
Het resultaat van de literatuurstudie, het ontwikkelde toetsingsinstrument voor patiëntgerichtheid, is 
vervolgens getoetst De bruikbaarheid van het instrument is op twee verschillende manieren 
onderzocht. 
Allereerst is een praktijkcasus gebruikt om de waarde en de toepasbaarheid van het model in de 
praktijk te testen. De praktijkcasus is het resultaat van eerder onderzoek in het St. Antonius 
Ziekenhuis, in het eerste stadium van het afstudeerproject. De uitgebreide resultaten van dit eerdere 
onderzoek, een procesbeschrijving van het operatieve proces, zijn uitgebreid beschreven in de aparte 
bijlage met de titel "Procesbeschrijving van het operatieve proces". De resultaten van de toetsing 
door middel van de praktijkcasus wordt besproken in sectie 5.3. 
Ten tweede is het toetsingsinstrument voorgelegd aan een aantal zorgverleners uit de praktijk. Door 
middel van een discussie is de toepasbaarheid, het nut en de waarde van het instrument in de praktijk 
besproken en geëvalueerd. De resultaten van de beoordeling van het instrument door de zorgverleners 
wordt beschreven in sectie 5.4. 
De resultaten van de toetsing van de bruikbaarheid van het instrument aan de hand van een 
praktijkcasus en discussie met zorgverleners is gebruikt voor een analyse en daarbij behorende 
conclusies. De analyse en conclusies omvatten het gehele onderzoek, zowel de resultaten uit de 
literatuur als de praktijk, de toetsing en de vergelijking van beiden. Met de analyse en conclusies is het 
onderzoek afgesloten. Deze zijn terug te vinden in hoofdstuk 6. 
Tot slot worden enkele aanbevelingen geformuleerd. Deze komen voort uit het onderzoek. Interessante 
onderwerpen gevonden in de literatuurstudie die tot nog toe niet zijn behandeld vanwege de 
zijdelingse relatie met de ontwikkeling van het instrument worden in de discussie besproken. Deze 
onderwerpen zijn wel interessant, maar hebben geen betrekking op het ontwikkelen van het 
instrument. Dit is terug te vinden in hoofdstuk 7. 

2. 5 Samenvatting 
In dit hoofdstuk zijn de methoden besproken die gevolgd zijn in het onderzoek om tot resultaten te 
komen. Er is gepresenteerd hoe literatuuronderzoek allereerst is gebruikt in het exploratieve onderzoek 
om tot een eerste afbakening te komen en een werkdefinitie van patiëntgerichtheid te kunnen 
formuleren. Vervolgens is met de opgedane kennis een probleemstelling opgesteld, die vertaald is naar 
een vraag- en doelstelling. De gebruikte onderzoeksaanpak, om de vraag- en doelstelling te 
beantwoorden, omvat literatuurstudie, toetsing van het instrument aan de praktijk, analyse en 
conclusies, aanbevelingen en discussie. De literatuurstudie is uitgevoerd ter verduidelijking van het 
begrip patiëntgerichtheid, het opstellen van het model en de ontwikkeling van het toetsingsinstrument. 
De toetsing aan de praktijk is gedaan door middel van een praktijkcasus en discussie met 
zorgverleners. De uitkomsten van de literatuurstudie en de toetsing van de bruikbaarheid van het 
instrument zijn geanalyseerd, waarna conclusies zijn getrokken. Tot slot zijn enkele aanbevelingen 
gedaan en overige interessante bevindingen bediscussieerd. 
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Hoofdstuk 3 Patiëntgerichtheid in de literatuur 
In hoofdstuk 1 is begonnen met het opstellen van een werkdefinitie voor patiëntgerichtheid. In dit 
hoofdstuk wordt deze definitie bijgesteld. Daarnaast wordt de literatuurstudie gebruikt om een 
toetsingsinstrument te ontwikkelen voor patiëntgerichte zorg in ziekenhuizen. 
Allereerst wordt het containerbegrip patiëntgerichtheid verduidelijkt in paragraaf 3.1. Wat betekent 
patiëntgerichtheid in verschillende contexten en wat betekent patiëntgerichtheid voor ziekenhuizen, 
het uitgangspunt van dit onderzoek. In paragraaf 3.2 wordt een brug geslagen naar klantgerichtheid 
zoals dat in de bedrijfskunde aan de orde komt en in de toekomstige zorgmarkt relevant is. In 
paragraaf 3.3 worden enkele modellen van patiëntgerichtheid onderzocht die dienen als basis voor het 
selecteren van drie aspecten om tot een model van patiëntgerichtheid te komen voor ziekenhuizen. De 
werkdefinitie is aan het eind van deze paragraaf aangescherpt In paragraaf 3.4 wordt de visie van 
patiënten onderzocht, het zogenaamde patiëntenperspectief, wat leidt tot concrete wensen van de 
patiënt met betrekking tot de drie geselecteerde aspecten van het model. In paragraaf 3.5 wordt het 
opgestelde model gevuld met concrete toetsbare patiëntenwensen. Deze concrete aspecten van 
patiëntgerichte zorg vanuit het perspectief van de patiënt worden als input gebruikt voor het, in 
hoofdstuk 4, verder te ontwikkelen toetsingsinstrument. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een 
samenvatting. 

3.1 Patiëntgerichtheid 

3.1.1 Introductie Patiëntgerichtheid 
Patiëntgerichtheid is een begrip dat niet gemakkelijk in één zin te beschrijven is. Patiëntgerichtheid 
focust zich, zoals het woord al aangeeft, op de patiënt, maar consensus over wat dit nu precies 
betekent is er niet in de literatuur. 
Balint ( 1969) definieerde de eerste definitie van patiëntgerichtheid als: "understanding the patiënt as a 
unique human being". 
McWhinney (1989) geeft als definitie: "de arts probeert de wereld van de patiënt te betreden om de 
ziekte door de ogen van de patiënt te bekijken." Deze definities zijn gericht op de menselijke kant van 
patiëntgerichtheid, zorg toespitsen op de zorgbeleving van de patiënt. 
Laine en Davidoff (1996) stellen de patiënt centraal in hun definitie van patiëntgerichtheid: "het 
tegemoetkomen aan de benodigdheden, wensen en voorkeuren van de patiënt." 
Het NPCF (2007) geeft als definitie: "De mate waarin de zorg naar inhoud, service en aandacht 
aansluit bij de reële behoeften en voorkeuren van de patiënf'. Deze definities richten zich meer op de 
rol van zorgverleners als aanbieders van zorg en de rol van patiënt als ontvanger of klant. 

Mead en Bower (2000) geven aan dat er geen eenduidige definitie is van het begrip patiëntgerichte 
zorg. Deze onduidelijkheid heeft er volgens Bensing (2000) voor gezorgd dat er nog betrekkelijk 
weinig empirische ondersteuning voor het concept is. Dit komt volgens haar door twee redenen: 

Ten eerste is patiëntgerichte zorg een zogeheten ''fuzzy concepf'. Hiermee wordt bedoeld dat het een 
wereldwijd begrip is, dat door iedereen wordt begrepen in zijn algemeenheid, maar waar verschillende 
zaken onder worden verstaan op meer detailniveau. 

Een tweede reden is dat patiëntgerichte zorg een "containerbegrip" is geworden waar een heleboel 
verschillende concepten onder worden verstaan. Het operationaliseren van patiëntgerichtheid ten 
behoeve van empirisch bewijs wordt hierdoor een complexe taak, vanwege de enorme omvang van het 
begrip patiëntgerichtheid. 

In sectie 3.1.2 wordt een aantal interpretaties van het begrip patiëntgerichtheid besproken. 
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3.1.2 Interpretaties van Patiëntgerichtheid 
Het begrip patiëntgerichtheid is een containerbegrip. In deze paragraaf worden twee interpretaties 
besproken van het begrip. Per interpretatie worden een concept dat in de literatuur onder 
patiëntgerichtheid worden verstaan besproken om het begrip te verduidelijken. De eerste interpretatie 
is dat patiëntgerichtheid wordt gezien als mensgerichtheid. De tweede interpretatie is dat 
patiëntgerichtheid wordt gezien als klantgerichtheid. 

Patiëntgerichtheid als Mensgerichtheid 
Halverwege de vorige eeuw ontwikkelde de technologie zich in een rap tempo in de zorg. Dit had tot 
gevolg dat de behandeling van patiënten en de relatie tussen arts en patiënt veranderde. De arts werd 
de expert en bepaalde de behandelmethode. De arts gebruikte zijn wetenschappelijke kennis om de 
symptomen van de patiënt te behandelen. De patiënt en zijn beleving van de ziekte werden grotendeels 
buiten beschouwing gelaten (Parson, 1950). Als reactie op deze ontwikkeling ontstond patiëntgerichte 
zorg, gericht op patiënt als mens met een eigen beleving en unieke inzichten van de ziekte (Balint, 
1964 ). Nu volgt een voorbeeld van een concept dat valt binnen deze interpretatie 

Patiëntgerichtheid in de behandeling van individuele patiënten 
Bensing (2000) beschrijft patiëntgerichtheid in de behandeling van individuele patiënten bestaande uit 
twee dimensies. 

In de eerste dimensie geeft ze patiëntgerichte zorg weer als tegenhanger van "evidence based 
medicine". "Evidence based medicine", gebaseerd op het "biomedische modef', richt zich op het 
ziektebeeld en de symptomen ervan. "Evidence based medicine" gebruikt de meest recente informatie 
over behandelingen om de betreffende symptomen te bestrijden. De patiënt wordt grotendeels buiten 
beschouwing gelaten. Bensing (200) geeft aan dat patiëntgerichte zorg als tegenhanger van "evidence
based medicine" zich juist richt op de patiënt. Op basis van het "biopsychosociale modef' wordt veel 
aandacht besteed aan patiënten en hun unieke beleving, inzichten, behoeften, benodigdheden en 
emoties in het besluitvormingsproces van behandeling. 

Bensing (2000) noemt een tweede manier om patiëntgerichtheid te plaatsen in het zorgspectrum. 
Patiëntgerichtheid als tegenhanger van doktergerichtheid met het oog op de invloed op de 
besluitvorming. Doktergerichte besluitvorming gaat uit van een paternalistische samenwerking tussen 
de arts en de patiënt waarin de arts de beslissingen neemt en de patiënt hierover informeert. 
Patiëntgerichte besluitvorming daarentegen gaat uit van de arts die de patiënt van zoveel mogelijk 
informatie voorziet, zodat de patiënt tot een goede beslissing kan komen. 

Eindrapport 
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Figuur 3.1 dimensies patiëntgerichte zorg. Bron: Bensing (2000) 
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De twee bovenstaande dimensies, biomedisch vs. biopsychosociaal en dokter vs. patiënt, resulteren 
volgens Bensing in vier verschillende vormen van de arts-patiënt relatie afhankelijk van de twee 
dimensies, weergegeven in figuur 3.1. De ultieme vorm van patiëntgerichtheid zou dan worden 
weergegeven wanneer de behoeften en wensen van de patiënt worden meegenomen in de behandeling 
van het ziektebeeld en tegelijkertijd de patiënt, door de zorgverlener geïnformeerd, beslissingen zou 
nemen. Dit is echter niet geheel juist. Patiënten prefereren namelijk verschillende manieren van 
hulpverlening binnen de bovenstaande dimensies. De zorgverlener moet daarom inventariseren welke 
positie de patiënt prefereert op deze dimensies en zijn communicatie met de patiënt daarop aanpassen. 

Mead en Bower (2000) beschrijven in hun literatuur review eveneens de dimensies die Bensing 
onderscheidt en voegen daar de persoonlijke beleving van dokter en patiënt bij als onderdeel van de 
relatie. Patiëntgerichtheid in deze context betekent: "het verschaffen van zorg aan de patiënt waarbij 
gebruik wordt gemaakt van zijn unieke inzichten en de zorg wordt afgestemd op de individuele 
patiënt". 

Patiëntgerichtheid als Klantgerichtheid 
Patiënten zijn ook klanten van zorgverleners. De patiënt vraag om een dienst, in de vorm van zorg, van 
de zorgverlener en deze voorziet de patiënt van de gevraagde zorg. Afhankelijk van het zorgsysteem 
betalen de patiënten de zorgverleners direct of indirect via een zorgverzekeraar. Dit betekent dat er een 
economische relatie is tussen de zorgverleners en de patiënt. Marktwerking in de zorgsector heeft er 
voor gezorgd dat patiëntgerichtheid in de vorm van klantgerichtheid wordt onderscheiden in de 
literatuur. Nu volgt een voorbeeld van deze interpretatie. 

Patiëntgerichtheid als concurrentiemiddel binnen marktwerking 
Patiëntgerichtheid wordt eveneens gezien als een karakteristiek van organisaties. De RVZ (2003) 
onderscheidt patiënt of klantgerichte zorg als de tegenhanger van aanbodgerichte zorg, de vorm die 
voornamelijk aanwezig is op de huidige zorgmarkt In commerciële vrije markten waar concurrentie 
een grote rol speelt is klantgerichtheid van levensbelang voor aanbieders. De klant bepaalt immers of 
hij tevreden is met de aangeboden producten en diensten en tot koop overgaat. Achterhalen wat 
klanten belangrijk vinden en inspelen op deze behoeften om klanten te binden is onderdeel van de 
marketing van een onderneming (van Leeuwen, 2005). Het verliezen van klanten door gebrek aan 
klantgerichtheid leidt onherroepelijk tot een verlies aan marktaandeel en, in het slechtste geval, tot 
faillissement. Klantgerichtheid is naast de prijs en kwaliteit van het product het belangrijkste 
concurrentiemiddel in deze markten. 

De zorgmarkt is, zoals op de vorige pagina beschreven, aan het veranderen naar een markt, waarin 
concurrentie een rol gaat spelen. De RVZ (1998) geeft aan dat marktwerking moet leiden tot een 
situatie waarin de machtsverhoudingen in de zorg veranderen en de patiënt meer invloed kan 
uitoefenen op de markt. Deze grote verandering in het zorgstelsel heeft tot gevolg dat zorgaanbieders 
moeten concurreren voor de gunst van de patiënt. De patiënt krijgt de mogelijkheid om vrij te kiezen 
tussen zorgaanbieders en heeft de mogelijkheid om goed geïnformeerd te worden over de verschillen 
in het zorgaanbod (RVZ, 2003). Deze verschuiving van macht op de zorgmarkt vereist dat 
zorgaanbieders patiëntgericht moeten gaan werken. Patiëntgerichtheid in deze context betekent: "het 
achterhalen door zorgaanbieders van wat patiënten belangrijk vinden en de aangeboden zorgproducten 
en diensten aanpassen op de gevonden wensen en behoeften". 

De beide interpretaties focussen op de patiënt, alleen vanuit een andere uitgangspositie. Mensgerichte 
zorg richt zich op de behoeften van een patiënt als mens, vanuit een hwnane overweging, namelijk dat 
een patiënt als mens een uniek individu is en de zorg op het individu moet worden afgestemd, terwijl 
klantgerichte zorg zich richt op de behoefte van de patiënt als klant, vanuit een economische 
overweging, namelijk het voortbestaan van de organisatie. 
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3.1.3 Patiëntgerichtheid op de verschillende niveaus binnen de zorg 
Zoals in paragraaf 3.1.1 en 3.1.2 is weergegeven is er geen consensus over het begrip 
patiëntgerichtheid. De verschillende interpretaties hangen samen met elkaar, maar hebben andere 
uitgangspunten. Daarnaast is patiëntgerichtheid ook op verschillende niveaus in de zorg te 
onderscheiden, zoals weergegeven in figuur 3.2. Het kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg 
(CBO) (2005) geeft de verschillen tussen de niveaus als volgt weer. 
Op het individuele niveau spelen alleen de zorgverlener en de patiënt een rol. Op procesniveau kan het 
gaan om één zorgproces, één organisatieonderdeel zoals een afdeling of polikliniek of een bepaald 
project. Er staat één proces centraal op dit niveau. 
Op het niveau van de organisatie gaat het om de organisatie als geheel waar sprake is van samenhang 
tussen niveaus en processen in de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn het knooppunt tussen primaire 
en ondersteunende processen en ketenzorg. Het strategische beleid wordt op dit niveau bepaald. 
Tot slot is er het maatschappelijke of systeem niveau, de kaders waarbinnen een organisatie werkt. 
Deze kaders worden bepaald door landelijke en Europese wet- en regelgeving. Het systeemniveau 
bepaalt de randvoorwaarden. 

In figuur 3.2 zijn de niveaus van zorg weergegeven en een aantal interpretaties van patiëntgerichte 
zorg die op de niveaus worden onderscheiden . 

• Patiêntgerichtheid: De vrije keuze voor patifnten om te kiezen tussen 
zorgaanbieders. Marktwerking tussen zorgaanbieders en patlênten (RVZ, 
1998). 

• Patlilntgerichtheid: Karakteristiek van een zorgaanbieder om zich te 
onderscheiden van andere aanbieders van zorg (den Engelsen, 2007). 

• Patlilntgerichtheid: Inrichting van de zorgprocessen afgestemd op de 
wensen en behoeften van de patlênt (NPCF, 2007). 

- Patiêntgerichtheid als de behandeling van de ziekte en individuele 
ziektebeleving van de patlênt en samenwerking tussen de patifnt en arts 
over de besluitvorming (Bensing, 2000; Mead & Bower, 2000). 
• Patlêntgerichtheld als eigenschap van zorgverieners (Zandbelt et 
al.,2006). 

Figuur 3.2 Niveaus waarop patiëntgerichte zorg wordt onderscheiden 

Deze paragraaf is gebruikt om de omvang van het begrip patiëntgerichtheid te verduidelijken. 
Patiëntgerichtheid wordt op verschillende manieren geïnterpreteerd en speelt op verschillende niveaus 
een rol. Dit maakt het tot een complex begrip. 
Het uitgangspunt van dit onderzoek, zoals beschreven in hoofdstuk 1, richt zich op patiëntgerichtheid 
binnen zorgprocessen in ziekenhuizen, waarbij gezocht wordt naar concrete aspecten van 
patiëntgerichte zorg om de inrichting van het zorgproces te toetsen. 
In paragraaf 3.3 worden modellen van patiëntgerichtheid voor zorginstellingen besproken die zijn 
gevonden in de literatuur. In de volgende paragraaf wordt allereerst nog klantgerichtheid besproken, 
zoals dat aan de orde komt in de bedrijfskunde. 

3.2 Klantgerichtheid in de bedrijfskunde 
De gezondheidszorg is op weg naar gereguleerde marktwerking. Concurrentie moet zorgaanbieders 
prikkelen om doelmatiger en klantgerichter zorg aan te bieden. In deze paragraaf wordt besproken wat 
ziekenhuizen te wachten staat aan de hand van klantgerichtheid, zoals dat in de bedrijfskunde aan de 
orde komt. 

Porter (1985) stelde in de jaren '80 van de vorige eeuw dat organisaties die succesvol wilden zijn in 
hun markt moesten kiezen voor één van de drie concurrentiestrategieën: kostenleiderschap, 
productdifferentiatie of een focusstrategie. Geen van deze strategieën is gericht op het aangaan van een 
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relatie met de klant. In de jaren '90 ontstond de opvatting dat succesvolle organisaties een 
klantgerichte oriëntatie moeten hebben (Webster, 1994), gericht moet zijn op het leveren van 
"superior customer value" (Narver & Stater 1990), en moet kiezen voor één van de drie 
waardestrategieen (Treacy & Wiersema, 1995). Daarnaast moeten ze marktconform presteren op de 
waarde voor de klant die wordt gecreëerd door de andere twee strategieën. De drie waardestrategieën 
zijn: 

• Operational Excellence: snelheid, gemak, betrouwbaarheid en een goede prijs. Logistiek 
speelt hierin een essentiële rol (Hoekstra, 2002). 

• Product Leadership: continue innovatie op basis van creativiteit en commercialisering van 
nieuwe ideeën. 

• Customer Intimacy: individueel maatwerk op basis van het continu aanpassen van het aanbod 
op basis van de kennis van het individu. Het doel is het aangaan van een lange termijn relatie 
met de klant. 

Payne, Christopher, Clark & Peck (1995) geven aan dat deze strategieën zijn gebaseerd op kennis van 
de "customer value", ofwel op kennis van de voordelen die klanten ontlenen aan het kopen, gebruiken 
en/of bezitten van een product of dienst. Elke van deze drie strategieën stelt specifieke eisen aan de 
organisatie op het gebied van factoren zoals flexibiliteit van de processen, het gebruik van individuele 
klantgegevens, de omvang van het budget voor onderzoek en ontwikkeling en voor communicatie 
(Hoekstra 2001 ). 

Door de opkomst van ICT is een vierde vorm ontstaan: 
• Mass Customization: combinatie van massa productie en individuele dienstverlening 

Zoals gezegd gaat concurrentie een belangrijke rol spelen in de veranderende zorgmarkt. Een klant
gerichte oriëntatie en het kiezen voor een waardestrategie worden ook essentieel voor zorgaanbieders. 
Den Engelsen (2006) geeft aan dat deze waardestrategieën niet zomaar over te nemen zijn vanuit de 
commerciële markten, maar genuanceerd dienen te worden. Deze nuance is aangebracht in de 
zogeheten "ruit van klantgerichtheid", die de verschillende strategieën heeft vertaald naar de 
zorgmarkt. De ruit, weergegeven in figuur 3.3, geeft vier strategieën van klantgerichtheid weer die 
verschillen van elkaar in de uitwerking op, aan de ene kant klantenervaring en klantbeleving en aan de 
andere kant de interne organisatie. 

~ ·~--"- ' . .,..~ \ 
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Figuur 3.3 Ruit van klantgerichtheid (den Engelsen 2006) 

Ziekenhuizen moeten een keuze maken tussen de verschillende strategieën, die zijn weergegeven in 
tabel 3.1. De strategieën leggen de nadruk op verschillende onderdelen van de zorg. Succesvolle 
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organisaties excelleren op één van de strategieën en presteren marktconform op de waarde ontleent 
van de andere strategieën (Treacy en Wiersema, 1995). 

Strat · e: Het klan robleem centraal 
Beschrijving: In deze strategie is alles in de 

organisatie gericht op het 
oplossen van het probleem van 
de klant. Het doel is de beste 
oplossing voor het probleem. De 
klant is bereid om voor de beste 
oplossing het nodige op te 
offeren. Deze strategie is 
toepasbaar op de acute zorg en 
de hoogcomplexe zorg. 

Afgeleid van "Product Leadership " 
waardestrat ie 

In deze strategie is de 
hele keten van diagnose, 
behandeling en nazorg 
ingericht vanuit het 
klantenenperspectief en 
gericht op operational 
excellence. Het doel van 
deze strategie is het 
voorzien in gemak, 
snelle, betrouwbare zorg 
te en een oede 
"Operational 
Excellence " 

bij hem past, te midden 
van soortgenoten. Het 
proces bestaat uit een 
combinatie van 
standaardisatie met de 
specifieke 
belevingswereld van een 
bepaalde doelgroep. 

"Mass Customization " 

De klan rsoon centraal 
In deze strategie wordt een 
totaaloplossing verzorgd 
voor individuele klanten 
die aansluit bij het leven 
van de klant. De zorg is 
maatwerk. Voor deze vorm 
van zorg betaalt de klant 
een forse meerprijs. 
klantenkennis is bij deze 
strategie van essentieel 
belan . 
"Customer Intimacy" 

In de zorgmarkt betekent dit dat zorgaanbieders fundamenteel anders moeten gaan denken. Waar in 
het verleden een prikkel ontbrak om de patiënt centraal te stellen moet nu alles binnen de organisatie 
van de zorg in het teken komen te staan van de klant, dat wil zeggen de patiënt, en zijn wensen. Deze 
ontwikkelingen komen langzaam op gang onder druk van de veranderingen in het zorgstelsel 
(Keuzenkamp, 2006). Oorzaak hiervan is dat ziekenhuizen beschikken over beperkte expertise en 
kennis over zorgmarketing en vrije marktwerking. 
Een tweede oorzaak is dat op dit moment pas een klein deel van de Diagnose Behandel Combinaties 
(DBC's) vrij onderhandelbaar zijn. De druk uit de markt op ziekenhuizen om actief te werken aan een 
klantgerichtheidstrategie en het doorvoeren van de strategie in de hele organisatie is daardoor nog 
beperkt. 
Om te achterhalen wat patiënten van waarde vinden hebben ziekenhuizen instrumenten nodig. Het 
ontbreekt ziekenhuizen echter aan instrumenten om zorgprocessen te toetsen aan concrete aspecten 
van patiëntgerichtheid vanuit het perspectief van de patiënt. 

3.3 Een model voor patiëntgerichtheid 
In deze paragraaf worden de modellen onderzocht die zijn gevonden in de literatuur en wordt een 
model ontwikkeld voor patiëntgerichte zorg in ziekenhuis processen. Waaruit bestaat 
patiëntgerichtheid in zorgprocessen en wat zijn de belangrijkste aspecten binnen patiëntgerichte zorg 
in zorginstellingen? Doel van deze paragraaf is vanuit de meest interessante aspecten een model op te 
stellen van patiëntgerichte zorg. De aspecten zorgen eveneens voor een afbakening in het begrip 
patiëntgerichtheid. 

De verschillende modellen uit de literatuur bestaan elk uit een aantal aspecten, zoals coördinatie van 
zorg, excellente toegankelijkheid van zorg, respectvolle bejegening en transparantie. In tabellen 3.2 en 
3.3 wordt een overzicht gegeven van de aspecten van de verschillende modellen en de overeenkomsten 
tussen de modellen. Een groot deel van de aspecten komt voor in meerdere modellen. Er is een 
onderscheid gemaakt tussen aspecten die in drie of meer modellen worden benoemd (tabel 3.3) en 
aspecten die in minder dan drie modellen worden benoemd (tabel 3.2). Een uitgebreidere beschrijving 
van de modellen is weergegeven in bijlage m. 

Tabel 3.2: Modellen van patiëntgerichte zorg (minder voorkomende aspecten) 
ÜtlUÏ(e aspectot (genoemd in 2 van tk motkllen) 

Transparantie van ziekenhuisinformatie 
Samenwerking met patienten en familie op maatschappelijk niveau 

Overige aspecten (genoemd in 1 van de modellen) 
Emotionele ondersteuning en het geven van troost/verlichting bij Architectuur en interieur leven een bijdrage aan de helende 
angst omgeving 
Menswaardige Technologie Fysiek comfort 
Gezond eten, drinken en beweging Standaard feedback van patienten en artsen 
Aanvullende zorg en zingeving Helende omgeving 
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Tabel 3.3 modellen van patiëntgerichte zorg (meest voorkomende aspecten) 
Overzicht van de modellen van patiëntEericbte ZOf'2 voor ZOf'2aanbieders 

IOM (2001) Davis et al. (2005) Pieker Institute 
Conwayet Frampton et al. 
al. (2006) (2003) 

Meest 2enoemde aspecten (in 3 of meer modellen 2enoemd) 
Respect voor patiëntgerichte 

Waardering 
Menselijke interactie 

waarden, voorkeuren en en 
hulpbehoevendheid 

en respect 
liefdevolle bejegening 

Toegankelijkheid Excellente toegang tot zorg Toegang tot zorg 
Klinische informatie systemen 

lnfurmatiedeling, die hoogwaardige kwalitatieve 
Informatie, communicatie en Delen van 

verspreiding en zorg, praktijk opleidingen en 
educatie informatie 

warehousing kwaliteit verbeteringen 
ondersteunen 

Participatie 
Eigen keuze en 

Betrokkenheid van de patient bij Betrokkenheid van patiënt, familie 
van patiënt 

verantwoordelijkheid 
zorg en vrienden door Informatie en 

en familie 
Educatie 

Flexibele zorg, gericht • Coördinatie van zorg 
• Coördinatie en integratie van 

Uitstekende 
op zowel meest • Gerntegreerde en 

zorg behandeling en zorg 
voorkomende als uitvoerige zorg door 

• Overdracht en continuering van (logistiek en 
individuele zorgvragen een team 

informatie en zorg buiten het wetenschappelijk) 
ziekenhuis 

De aspecten die in de meeste modellen voorkomen zijn bejegening, toegankelijkheid van zorg, 
informatievoorziening aan de patiënt, coördinatie van zorg en patiëntenparticipatie. Overige aspecten 
als transparantie van ziekenhuisinformatie of fysiek comfort worden minder vaak genoemd. 

De invloed van patiëntgerichtheid 
De aspecten uit de tabellen 3.2. en 3.3 zijn de bouwstenen van patiëntgerichte zorg. Wanneer 
zorginstellingen deze aspecten verbeteren in hun zorgprocessen heeft dit een positief effect op de 
patiëntgerichtheid van de zorg (Mead & Bower, 2000; Frampton, Gilpin & Charmal, 2003; Davis et 
al., 2005). Over het effect van patiëntgerichtheid op aspecten als patiënttevredenheid, de kwaliteit van 
zorg, gebruik van zorg en de kosten van zorg en klinische resultaten is betrekkelijk weinig te vinden in 
de literatuur. Askham & Chisholm (2006) geven aan dat onderbouwde positieve resultaten van 
patiëntgerichtheid moeilijk te bepalen zijn in de zorg, omdat het gaat om moeilijk meetbare aspecten 
als de invloed op de kwaliteit van leven. Daarnaast moeten de bouwstenen van patiëntgerichtheid 
individueel worden onderzocht om de invloed van de aspecten te meten. Er wordt in verschillende 
delen van de wereld veel onderzoek verricht naar patiëntgerichtheid, maar eenduidigheid in de manier 
van onderzoek ontbreekt. 

Op kleine schaal en gericht op specifieke situaties zijn wel een aantal onderzoeken te vinden die 
positieve invloeden van de verschillende aspecten van patiëntgerichtheid hebben onderzocht en 
gemeten. De coördinatie van zorg heeft effect op de patiënttevredenheid en de pijnbeleving van 
orthopediepatiënten die een knieoperatie ondergaan (Weinberg, Gittell, Lusenhop, Kautz & Wright, 
2007). Young, Charns & Daley (1997) geven Patiêntgerichte zorg Prestaties Ziekenhuis 
aan in hun onderzoek van patiënten die + ~ 
geopereerd moeten worden dat de coördinatie • ~--V' 
van zorg van invloed is op de klinische • • ? ~ 
uitkomsten en het gebeuren van vermijdbare e V 
fouten. ? 
Actieve patiëntenparticipatie in besluitvorming 
heeft een positief effect op het kennisniveau 
van hemiapatiënten en borstkankerpatiënten 
(O'Connor, 2007) en de patiënttevredenheid. 
(Binkhorst, Weerts & Schipaanboord, 2006). 
Informatievoorziening heeft een positief effect 
op het kennisniveau van de patiënt (Elwyn, 

• • • . > 
• • ? > 
• • ?> 

Edwards, Gwyn & Grol, 1999) en de patiënt- Figuur 3.4. Effecten van patiëntgerichte zorg 
tevredenheid voor patiënten die chemotherapie moeten ondergaan (Sitzia & Wood, 1998). 
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Breed gedragen gefundeerd bewijs ontbreekt in de literatuur over welke effecten de aspecten precies 
hebben op de zorgprocessen en daarmee de prestaties van het ziekenhuis. Er kan wel worden 
aangenomen dat de aspecten effect hebben op de patiëntgerichtheid van zorgprocessen en van het 
ziekenhuis, zoals weergegeven in figuur 3.4. 
Tevens legt alleen het Planetree model van Frarnpton et al. (2003) een link tussen de aspecten en de 
marktpositie van een ziekenhuis. Ondanks dat de zorgmarkt de laatste jaren aan het veranderen is en 
concurrentie een grote rol zal gaan spelen, wordt dit in de andere modellen niet belicht. De modellen 
houden zich vooral bezig met het mensgerichte uitgangspunt van patiëntgerichtheid. Dit maakt echter 
niet uit voor de selectie van de aspecten. 

Selectie van de aspecten 
De aspecten van patiëntgerichtheid zijn geordend in tabel 3.2 en 3.3 in de mate waarin zij worden 
erkend als onderdeel van patiëntgerichte zorg in de verschillende modellen. De vijf meest 
voorkomende aspecten worden als meest interessant aangeduid voor toepassing in het model. De vijf 
aspecten zijn daarom verder onderzocht op de mate waarin zij, na concretisering, toetsbaar zijn. Het 
aspect bejegening is buiten beschouwing gelaten, omdat dit aspect moeilijk toetsbaar is, vanwege de 
subjectiviteit van het begrip. In figuur 3.5 is schematisch de totstandkoming van het model 
weergegeven. 

Overeenkomsten 

5 meest interessante 
aspecten van 

patiêntgerichte zorg: 

Coordinatie van zorg 
in het belang van de 
patiênt 
Informatievoorziening 
voor de patiênt 
Toegankelijkheid van 
zorg 
Patiêntenparticipatie 
in besluitvorming 
Bejegening van 
patiênten 

Toetsbaarheid 

Figuur 3.5 Totstandkoming van het model van patiëntgerichte zorg in dit onderzoek 

Er is gekozen om drie aspecten te selecteren om een afbakening te maken binnen patiëntgerichte zorg. 
Deze aspecten zijn de onderdelen van het model waar het toetsingsinstrument zich op focust. De drie 
zijn gekozen uit de vijf meest voorkomende aspecten en kunnen als meest interessant worden 
aangeduid. Deze aspecten van patiëntgerichte zorg zijn: 

• coördinatie van zorg af gestemd op het belang van de patiënt 
• informatievoorziening gedurende het gehele proces 
• een bepaalde mate van participatie van de patiënt bij besluitvorming in het proces 

De selectie van de drie aspecten is tevens een afbakening in het begrip patiëntgerichtheid. Op basis 
van de geselecteerde aspecten wordt nu een definitie van patiëntgerichtheid opgesteld die in het 
vervolg van dit rapport zal worden gebruikt voor de term patiëntgerichtheid. De definitie van 
patiëntgerichte zorg in dit onderzoek luidt als volgt: 
"Patiëntgerichte zorg is tijdig alle gewenste informatie verstrekken aan de patiënt voor, gedurende en 
na het zorgproces, coördinatie van zorg gericht op minimale fysieke en mentale belasting3 van de 
patiënt en participatie van de patiënt bij besluitvorming tot op het niveau dat de patiënt verlangt. 

3 Met belasting wordt hier zowel fysieke (het heen en weer moeten naar het ziekenhuis of tussen afdelingen) als 
mentale belasting (wachten voor onderzoeken, onduidelijkheid over medisch dossier) bedoeld. 
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Gezamenlijk bepalen deze aspecten of de zorg die de patiënt ontvangt tegemoet komt aan zijn 
verwachtingen en wensen. Daarnaast moet de zorg tevens voldoen aan professionele standaarden. 

Het model bestaande uit de drie aspecten moet worden toegepast om het uiteindelijke 
toetsingsinstrument te ontwikkelen. De drie aspecten van het model kunnen niet direct gebruikt 
worden om een zorgproces te toetsen. De genoemde aspecten zijn hiervoor te abstract. De 
bovenstaande aspecten moeten geconcretiseerd worden om concrete toetsbare aspecten van 
patiëntgerichte zorg op te stellen om zorgprocessen te kunnen toetsen. Dit wordt gedaan door concrete 
wensen van de patiënt toe te passen op de drie aspecten. In de volgende paragraaf wordt dan ook het 
perspectief van de patiënt op de drie aspecten losgelaten. 
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3.4 Het perspectief van de patiënt 
In deze paragraaf wordt allereerst het perspectief van de patiënt op de zorg besproken. Hoe kijken 
patiënten tegen de zorg aan en wat vinden ze van belang. Vervolgens wordt dit perspectief toegepast 
op het ontworpen model met de drie geselecteerde aspecten van patiëntgerichtheid uit paragraaf 3.3. 

3.4.1 Algemeen 
Goudriaan (1999) heeft uitgebreid onderzoek gedaan onder zorgklanten en definieert naar aanleiding 
daarvan vier uitgangspunten die door de patiënt worden gebruikt. 

• Het eerste is zelfbeschikking, elk persoon bepaalt zelf wat er met hem wel en niet gebeurt. 
• Het tweede uitgangspunt is dat de patiënt mens is, en centraal hoort te staan, als een 

competent, serieus te nemen individu en de zorg moet worden toegepast op het individu en 
niet op de kwaal. 

• Ten derde behoren de zorgverleners een flexibel en divers zorgaanbod te leveren, waarin elke 
patiënt en zijn context individueel wordt bekeken. 

• Tot slot gaan patiënten uit van het principe dat iedereen aanspraak heeft op de zorg die hij 
nodig heeft. Zorgaanbieders maken in gelijke omstandigheden geen onderscheid tussen 
mensen. 

Deze uitgangspunten zijn van invloed op de verwachtingen die patiënten van de zorg hebben. Boon & 
Bekhuis (2002) geven in hun onderzoek naar de veranderingen in klantpreferenties aan dat patiënten 
de volgende preferenties hebben waar de zorg aan moet voldoen: 

• Adequaat geïnfonneerd te zijn op de juiste momenten 
• Het zelf kunnen kiezen uit diverse relevante alternatieven 
• Controle uit kunnen oefenen over de situatie waar hij in komt 
• De zekerheid dat er rekening gehouden wordt met de eigenheid van de patiënt 
• De zekerheid dat de juiste behandeling en zorg op tijd plaats vindt en dat de continuïteit 

hiervan gewaarborgd is 
• De garantie dat voor noodzakelijke behandelingen betaling plaats kan vinden 

In de definitie, opgesteld in paragraaf 3.3 wordt uitgegaan van het centraal stellen van de patiënt, die 
bepaalt of de zorg voldoet aan de verwachtingen die hij van de zorg heeft. Het individu, de patiënt kan 
in de meeste gevallen niet beoordelen of hij/zij volgens de professionele standaarden is behandeld. 
Toch hebben patiënten een duidelijk beeld van de deskundigheid van de zorgverleners. Dit beeld 
wordt bepaald door onder andere de bejegening, infonnatievoorziening en het oordeel van andere 
patiënten (Edgman-Levitan & Cleary, 1996), wachttijden en toegankelijkheid (Consumentenbond, 
2006). Zorgverleners dienen hier rekening mee te houden. Volgens de NPCF is het dan ook van 
essentieel belang dat zorginstellingen zich inleven in het perspectief van de patiënt en tegemoetkomen 
aan de wensen en behoeften van de patiënten. 

3.4.2 Het perspectief van de patiënt op het model 
In sectie 3.4.1 is beschreven hoe patiënten kijken naar de zorg en wat zij verwachten. Dit perspectief 
wordt in deze sectie toegepast op de drie geselecteerde aspecten uit paragraaf 3.3. Wat vinden 
patiënten van belang als het om de drie geselecteerde aspecten gaat. In bijlage IV wordt tevens een 
beschrijving gegeven van onderzoek dat is verricht naar de huidige situatie binnen ziekenhuizen. 

Informatievoorziening voor de patiënt 
lnfonnatievoorziening heeft als doel om de patiënt te infonneren over zijn of haar aandoening, de 
mogelijke behandeltrajecten, of andere aspecten van de zorg. Patiënten willen de mogelijkheid hebben 
om goed geïnfonneerd te worden over de zorg die ze ontvangen, hun ziekte en de zorgverlener. Het 
succes van goede infonnatievoorziening hangt af van de zender (de zorgverlener/zorginstantie ), de 
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boodschap (de informatie) en de ontvanger (de patiënt). Het is voor ziekenhuizen, en in het bijzonder 
de zorgverleners, van belang om hier op een goede manier invulling aan te geven. Wat moeten 
zorgverleners weten wanneer zij de patiënt van informatie voorzien? 

Waarom 
Allereerst is het voor ziekenhuizen van belang om te weten waarom patiënten informatie willen 
hebben om inzicht te krijgen in wat de patiënt wil. Coulter, Entwistle & Gilbert (1999) geven aan dat 
de volgende aspecten in meer of mindere mate de reden kunnen zijn waarom patiënten bepaalde 
informatie willen hebben, weergegeven in tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Redenen waarom patiënten infàrmatie willen. Coulter et al. (1999) 
Patiënten willen in onnatie om ... 

te begrijpen wat er aan de hand is 
een realistisch beeld van de prognoses te verkrijgen 
consultaties zo goed mogelijk te gebruiken 

bevestiging en hulp te krijgen over het omgaan met de 
aandoening 
te helpen anderen het te begrijpen 
het zoeken naar hulp te legitimeren de processen en de mogelijke uitkomsten van onderzoeken en 

behandelingen te begrijpen 
assisteren in de eigen zorg 
kennis te nemen van de beschikbare hul iensten en instanties 

te leren om verergering van de aandoening te voorkomen 
meer informatie te onderzoeken en eventuele zelfhulpgroepen 
de beste zor erleners te identificeren 

Al deze aspecten kunnen voor patiënten een reden zijn om informatie te willen hebben. De redenen 
zijn afhankelijk van de aandoening, de fase in het proces en persoonlijke variabelen van de patiënt. 

Waarover 
Ten tweede is het belangrijk om te weten waar patiënten informatie over willen hebben, zodat hier zo 
goed mogelijk op ingespeeld kan worden door de verschillende zorgverleners in het operatieve proces. 
ln de literatuur worden de belangrijkste aspecten waarover de patiënt informatie behoefd genoemd 
(Coulter et al., 1999; Consumentenbond, 2006; Edgman-Levitan & Cleary, 1996; Gerteis et al, 1993). 
De waarde die het heeft verschild echter per individuele patiënt. De aspecten waarover een patiënt 
geïnformeerd wenst te worden tijdens het verblijf in het ziekenhuis zijn weergegeven in tabel 3.5. 

Tabel 3. 5 Aspecten waarover een patiënt geïnformeerd wil worden. Coulter et al. (1999), Fdgeman-Levitan & Cleary (1996), 
(Consumentenbond, 2006) 

Informatie over de aandoening en de 
huidige situatie 
- Wat is het probleem? 
- Wat is de ernst van de aandoening? 

(korte, lange termijn verwachting van de 
ontwikkelingen) 

- Eventueel overleg met collega (2nd 
opinion) of ander specialisme. 

- Wat zijn de do 's en don 'ts voor de patient 
om de situatie te verbeteren/ niet te 
verergeren? 

- Wat is het doel van mogelijke 
onderzoeken 

Hoe en hoeveel 

Patilnten willen: 
Informatie over de mogelijke opties tot 
vervolg 

- Wat indien er geen behandeling wordt 
gekozen (indien relevant) 

- Alle mogelijke behandeltrajecten met de 
risico' s, voor- en nadelen, neveneffecten 

- Korte termijn verwachtingen van elke optie 
- Lange termijn verwachtingen van elke optie 
- Vergoeding van de verschillende opties 

Informatie over het verder te doorlopen 
traject 

- De te volgen stappen van elke optie vanaf 
binnenkomst. aantal onderzoeken, welke 
onderzoeken, (geschatte) tijdsduur 

- De planning van onderzoeken, opname, 
ingreep, nazorg en eventuele wachttijden 

- Hoe moet de patient zich voorbereiden? 
- Hoe kan het proces vergemakkelijkt 

worden voor de patient, voor de 
zorgverleners? 

- Wat te doen na ontslag uit het ziekenhuis? 

Ten derde is het belangrijk dat de zorgverlener weet in hoeverre en op welke manier de patiënt 
informatie wil verkrijgen tijdens het operatieve proces. Het verschilt namelijk per patiënt op welke 
manier en hoeveel informatie hij wil krijgen (Detmer, Singleton, Macleod, Wait, Taylor & Ridgewell, 
2003). Dit wordt beïnvloed door een groot aantal variabelen als leeftijd, geslacht, culturele 
achtergrond, opleiding en leesvaardigheid, aandoening, persoonlijkheid, de fase (vb. diagnose) waarin 
patiënt zich bevindt en de status van de patiënt met betrekking tot de aandoening (vb. ontkenning). 
Deze variabelen bepalen de individuele behoefte aan informatie van de patiënt. Met deze individuele 
behoefte dient rekening gehouden te worden wanneer informatie wordt verstrekt aan de patiënt. 
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Duidelijk en begrijpelijk 
Ten vierde is het van belang om te verifiëren of de patiënt de informatie goed heeft begrepen. De 
zorgverlener of zorginstantie dient er voor te zorgen dat de informatie op een goede manier wordt 
overgebracht. Daarnaast is het van belang dat de informatie duidelijk is en begrijpelijk voor de patiënt. 
De patiënt kan op verschillende manieren worden voorzien van informatie. De informatiekanalen 
waardoor patiënten van informatie worden voorzien zijn weergegeven in tabel 3.6. 

Tabel 3.6 Mogelijke informatiekanalen voor de patiënt. 
Informatiekanalen voor informatievoorzieninl! oatilnl: 
Persoonlijke interactie met: 
- Zorgverleners (specialist, verpleegster, 

andere zorgverleners) 
- Familie en vrienden 
- Andere oatienten 

Door het zien, horen en lezen van: 
- Informatie verstrekt gedurende verblijf in 

het zorgtraject (Informatiefolders) 
- Media (TV, krant, tijdschriften) 
- Educatie (oo school, werk, cursus) 

Door het actief zoeken naar informatie via: 
- Internet 
- Boeken en Tijdschriften 
- Patiëntengroepen 
- Snecifieke Webtools 

Via al deze informatiekanalen kan de patiënt geïnformeerd worden. Het gebruik van meerdere 
informatiekanalen werkt positief op de begrijpelijkheid van de informatie voor patiënten (Edgrnan
Levitan & Cleary, 1996; RVZ, 2003), (Consumentenbond, 2006). 

In hoeverre de patiënt tevreden is met de aangereikte informatie en de manier waarop dit gebeurd 
hangt af van bovenstaande factoren. Zoals gezegd dient de zorgverlener rekening te houden met de 
persoonlijke voorkeuren van de patiënt met betrekking tot de informatievoorziening. Tevens dient de 
informatie zelf helder en duidelijk te zijn voor de patiënt, en ook de manier van informatieoverdracht 
is van belang. De patiënt verwacht dat de zorgverleners de patiënt te allen tijde van informatie moet 
kunnen voorzien op het moment dat de patiënt hierom vraagt. 

Coördinatie van de zorg in het belang van de patiënt 
Coördinatie van zorg omvat alle handelingen die worden verricht om de patiënt het zorgtraject te laten 
doorlopen. Hieronder vallen zowel directe (artsen en verpleegkundigen) als indirecte zorgverleners 
(administratief medewerkers). Dit verschilt per patiënt en/of patiëntengroep. Het doel van de 
coördinatie van zorg is om de patiënt zo min mogelijk hinder te laten ondervinden bij het doorlopen 
van het zorgtraject. Het belang van de patiënt staat voorop. De patiënt wil de zekerheid dat de zorg 
tijdig plaatsvindt en dat de continuïteit van de zorg is gewaarborgd. Ook wil de patiënt minimale 
belasting ondervinden tijdens het doorlopen van het zorgtraject. 

Belangrijke aspecten binnen de coördinatie van zorg in het belang van de patiënt zijn (Silow-Caroll, 
Alteras & Stepnick, 2006; Semeus W & Vanhaecht K., 2002): 

• De afstemming, samenwerking en communicatie tussen de verschillende afdelingen en 
professionals 

• De toegankelijkheid van informatie voorzorgverleners 
• Planning van en beslissingen in het behandeltraject 

Afstemming, samenwerking en communicatie 
In een ziekenhuis zorgen verschillende afdelingen en disciplines gezamenlijk voor het zorgtraject dat 
de patiënt doorloopt. Al deze afdelingen en disciplines zijn in een bepaalde mate op elkaar afgestemd. 
De samenwerking en communicatie tussen de disciplines en afdelingen bepaalt voor een belangrijk 
deel het succes van het gehele proces en de tevredenheid van de patiënt. De patiënt wenst minimale 
belasting in het zorgproces. Voorbeelden hiervan zijn minimale wachttijden, mogelijkheden om 
afspraken te combineren en duidelijkheid over welke zorgverleners waar verantwoordelijk voor zijn. 
Dit vereist dat het voor alle betrokkenen helder is wie wat doet en wanneer, en wie door wie 
geïnformeerd wordt en wanneer. Het moet zowel voor zorgverleners als de patiënt duidelijk zijn hoe 
de patiënt het zorgtraject gaat doorlopen. 

De toegankelijkheid van informatie voorzorgverleners 
Gedurende de zorgverlening is het van belang dat informatie over de patiënt, de aandoening, de 
behandeling en andere belangrijke overige zaken op tijd inzichtelijk is voor de betrokken 
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zorgverleners. De afstemming, samenwerking en communicatie tussen afdelingen en disciplines is hier 
nauw mee verbonden. Zij zijn echter ook voor een groot deel afhankelijk van de informatiesystemen in 
het ziekenhuis. De ontwikkeling van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD)4 moet er voor zorgen 
dat alle relevante informatie voor alle betrokkenen in het proces op elk moment beschikbaar is. Op dit 
moment is dat echter nog lang niet het geval in de meeste Nederlandse ziekenhuizen. De patiënt wenst 
dat de betrokken zorgverleners te allen tijde de patiënt kunnen informeren over de verschillende 
aspecten van de zorg. 

Planning van, en beslissingen in het behandeltraject 
De planning van het behandeltraject is een verzameling van handelingen, wals afspraken voor 
onderzoek, consultaties en behandeling, die per patiënt verschilt. Duidelijkheid en 
informatievoorziening over de planning van de verschillende fasen in het zorgtraject is van belang, 
zodat de patiënt weet waar hij aan toe is. De zorgverleners zijn verantwoordelijk voor het feit dat de 
patiënt zo snel mogelijk duidelijkheid heeft over de planning van het gehele behandeltraject en 
minimaal belast wordt in dit traject. 
Beslissingen, die moeten worden genomen gedurende het proces, moeten in het belang zijn van de 
patiënt. Dit verschilt per patiënt. De betrokken zorgverleners bepalen, in overleg met de patiënt, het 
beste alternatief. 

In hoeverre de patiënt tevreden is met de coördinatie van de zorg hangt af van bovenstaande factoren. 

Patiëntenparticipatie in besluitvorming 
De participatie van patiënten heeft als doel om patiënten te betrekken bij de behandeling van hun 
aandoening, het te doorlopen zorgtraject en de zorg meer te verlenen vanuit het patiëntenperspectief. 
De patiënt wil invloed kunnen uitoefenen op situatie waar hij in terecht komt en zelf kunnen kiezen 
tussen de relevante alternatieven. Participatie speelt zich af in de relatie tussen de zorgverlener en de 
patiënt. Er worden drie verschillende VEEL s. regie bij patiënt 

relaties onderscheiden door Elwyn et 

al.(l 999). Invloed 
Allereerst de "paternalistische" relatie, patiënt 

waarin de zorgverlener de beslissing 
neemt en de patiënt weinig inbreng 
heeft in de besluitvorming. Ten tweede WEINIG 

is er de vorm die in de literatuur 
"informed choice" wordt genoemd, 

4. partnership 

3. advies 

2. consultatie 

1. Informatie 

VEEL Invloed professionals• 

waarin de zorgverlener de patiënt van Figuur 3.6 Participatie/adder (Binkhorst et al" 2006) 

WEINIG 

alle mogelijke informatie voorziet waarna de patiënt zelf een beslissing neemt. De tussenvorm van de 
voorgaande twee vormen wordt "gezamenlijke besluitvorming' genoemd. In deze vorm overleggen de 
zorgverlener en de arts en wordt de beslissing gezamenlijk genomen. Binkhorst et al.(2006) maken 
gebruik van de zogeheten participatieladder (Sturm P., 2002), zie figuur 3.6. en tabel 3.7, die zij 
hebben vertaald naar de gezondheidszorg. Hoe hoger op de ladder hoe meer invloed patiënten hebben 
op de besluitvorming. 

1 !reformatie 

2 Consultatie 

3 Advies 

4 Partnership 

5 Regie bij de 
patient 

Tabel 3. 7. Verschillende niveaus van de particioatie/adder (Binkhorst et al., 2006) 
De patiënt wordt goed geïriformeerd, maar van echte betrokkenheid is geen svrake 

De professional bepaalt wat er gebeurt, maar gaat wel actief op zoek naar de mening van de patiént. De patiént is 
een serieuze gesprekspartner, maar de professional verbindt zich niet direct aan de resultaten uit eventuele 
gesprekken 
Actief contact tussen zorgverlener en patiént. De voorstellen en ideeen van de patiénten worden in principe 
gebruikt door de professional, tenzii hier, vanwege andere zwaarder wegende argumenten van wordt afgeweken 
Er is een gelijkwaardige samenwerking tussen patiént en zorgverlener waarbij gezamenlijke besluitvorming 
plaatsvindt. De zorgverlener verbindt zich in principe aan de uitkomsten van de gezamenlijke gesprekken en 
daaruit voortvloeiende beslissingen 
De regie van de zorg ligt bij de patiént. De zorgverlener heeft een adviserende rol 

4 Elektronisch Patiënten Dossier: Digitaal dossier waarin alle relevante informatie van de patiënt is weergegeven 
voor de betrokken zorgverleners. 
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Deze vijf niveaus zijn vergelijkbaar met de drie verschillende vormen die door Elwyn et al.(1999) zijn 
weergegeven. Patiëntenparticipatie wordt bepaald door de mate van invloed die de patiënt en de 
zorgverlener uitoefenen op de besluitvorming. De patiënt wil de mogelijkheid hebben om te kunnen 
participeren in de besluitvorming. 

De sleutel voor een succesvolle zorgverlener-patiënt relatie is volgens Binkhorst et al. (2006), de 
erkenning dat patiënten ook expertise in huis hebben. De arts is goed op de hoogte van de medische 
diagnostiek, oorzaken van ziekten, prognoses, behandelmogelijkheden en preventieve maatregelen. 
Terwijl alleen de patiënt weet hoe hij zijn ziekte ervaart, beschikt over informatie over zijn sociale 
omstandigheden, gewoonten, gedrag, zijn wensen en verwachtingen. Beide typen van informatie zijn 
nodig voor een goede behandeling. Dit betekent dat zowel de arts als patiënt bereid moeten zijn om de 
informatie uit te wisselen om te komen tot een passende behandeling (Coulter, 1999). 

Patiëntenparticipatie is echter afhankelijk van een aantal factoren. Coulter (1999) geeft aan dat in 
verschillende situaties, verschillende vormen van participatie gewenst zijn. Een uitgebreidere 
beschrijving van de vijf factoren is te vinden in bijlage V. De belangrijkste factoren die de mate van 
participatie beïnvloeden zijn: 

• Participatie niveau dat de patiënt wil 
• Opleiding en kennis van de patiënt 
• Fysieke en mentale conditie van de patiënt 
• Onderwerp waarover besloten moet worden en het aantal te kiezen opties 
• De betrokken zorgverlener 

Bovenstaande aspecten bepalen gezamenlijk in hoeverre de patiënt kan participeren in beslissingen 
over planning en verblijf in het zorgproces en in hoeverre de patiënt hier tevreden mee is. De patiënt 
wil in ieder geval de mogelijkheid hebben om te kunnen participeren. Een apart vraagstuk is het 
participeren van patiënten in medische besluitvorming, dat met name betrekking heeft op 
behandelopties. 

Patiëntenparticipatie in medische besluitvorming 
In de literatuur zijn de meningen verdeeld over actieve patiëntenparticipatie in medische 
besluitvorming. Medische besluitvorming heeft vooral betrekking op behandelopties. Hierover zijn 
zorgverleners het vooralsnog niet eens. Voorstanders geven aan dat patiënten, indien zij dit willen, 
mits goed geïnformeerd, prima zelf beslissingen kunnen nemen. Tegenstanders geven aan dat 
patiënten vaak niet over de juiste kennis beschikken en niet geschikt zijn om afwegingen te maken, die 
artsen onder andere op basis van medische kennis en jarenlange ervaring uit de praktijk maken. 
Daarnaast wijst de praktijk uit dat patiënten niet altijd willen participeren. Vast staat dat patiënten 
moeten worden geïnformeerd en "opgeleid" om actief te kunnen participeren in medische 
besluitvorming. In de discussie in hoofdstuk 7 wordt verder ingegaan op dit onderwerp. 

In deze paragraaf zijn de drie aspecten van het model van patiëntgerichtheid uitgebreid beschreven 
met het perspectief van de patiënt op de drie aspecten uit het model. In de volgende paragaaf worden 
vanuit het perspectief van de patiënt concrete toetsbare aspecten van patiëntgerichte zorg opgesteld die 
betrekking hebben op de drie aspecten. 
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3. 5 De toetsbare aspecten 
In deze paragraaf wordt het model gevuld met toetsbare aspecten van patiëntgerichte zorg die 
betrekking hebben op de drie geselecteerde aspecten. Zoals in de doelstelling van het onderzoek is 
beschreven is het patiëntenperspectief het uitgangspunt voor dit toetsingsinstrument. De toetsbare 
aspecten zijn dan ook opgesteld vanuit het patiëntenperspectief. De NPCF (2006) heeft algemene 
kwaliteitscriteria opgesteld waar zorg aan moet voldoen vanuit het patiëntenperspectief. Hiervoor 
heeft zij de afgelopen 15 jaar uitgebreid onderzoek onder patiënten verricht. De uitgebreide lijst met 
alle kwaliteitscriteria is weergegeven in bijlage VI. De kwaliteitscriteria die betrekking hebben op de 
drie geselecteerde hoofdaspecten van patiëntgerichte zorg zijn gebruikt om concrete toetsbare aspecten 
van patiëntgerichte zorg op te stellen. De gebruikte kwaliteitscriteria zijn weergegeven in tabel 3.8. De 
criteria worden als belangrijk gezien door de patiënt. Er wordt in de literatuur echter geen onderscheid 
gemaakt tussen de zwaarte van de criteria en welke criteria prioriteit hebben boven andere. Wel wordt 
in de literatuur aangeven dat dit per patiënt verschilt en dat de situatie waarin de patiënt zich bevindt 
van grote invloed is op wat hij belangrijk vindt (Trappenburg, 2007). 

Tabel 3.8 algemene kwaliteitscriteria die betrekking hebben op hoofdonderdelen patiëntgerichtheid vanuit het 
patiëntenperspectief NPCF (2006) 

Kwaliteitscriteria vanuit het patiëntenperspectief 
• Erop toezien dat de gegevens die noodzakelijk zijn voor de behandeling en verzorging van de patiënt op elk moment compleet 

en actueel zijn en dat deze gegevens niet in verkeerde handen komen. 
• Ervoor zorgen dat de door de patiënt gewenste informatie op het juiste moment beschikbaar komt, begrijpelijk is en relevant. 
• De patiënt volledig informeren over de aard van de ziekte of aandoening, het mogelijke verloop en de eventueel blijvende 

evol en. 
Opening van zaken geven over het diagnostisch onderzoek, de behandeling en de revalidatie, het zorg- of behandelplan en 
eventuele wijzigingen en resultaten. 

• De patiënt vertellen hoe de hulpverlenende organisatie is georganiseerd en welk beleid wordt gevoerd; hoe de patiënt wensen, 
twijfels en bezwaren kenbaar kan maken en waar hij eventueel een klacht kan indienen. 
De patiënt inlichten omtrent het zorg- en verzekeringsstelsel waarop hij een beroep kan doen, de maatschappelijke aspecten 
van de ziekte en de behandeling, het bestaan van patiëntenorganisaties, instellingen en instanties die van nut kunnen zijn. 

• De patiënt of degene die de patiënt vertegenwoordigt zoveel mogelijk betrekken bij de keuze van de behandeling en de 
uitvoerin ervan. 

• Voorkomen dat de patiënt te maken krijgt met belastende of confronterende situaties. 
Ruimte geven aan de patiënt om zijn wensen en opvattingen naar voren te brengen. 
De patiënt een aandeel laten hebben in belangrijke beslissingen over onderzoek en behandeling en desgewenst in de 
voorbereiding en de uitvoering van de behandeling. 

• Voldoende gespreide en gevarieerde hulpvormen en -diensten bieden en de verleende hulp en aansluitende diensten op elkaar 
afStemmen. 

• Bij de organisatie van spreekuur- en bezoektijden rekening houden met de behoeften en (on)mogelijkheden van patiënten en 
eventueel van hun ouders en verzorgers. 

• Ervoor zorgen dat bij het uitwisselen van informatie en het afStemmen van taken en verantwoordelijkheden op afdelings- en 
praktijkniveau geen gaten kunnen vallen. 

• Zo ingericht zijn dat patiënten er een persoonlijke leefruimte kunnen markeren, zich desgewenst terug kunnen trekken, 
ongehinderd met familie en vrienden kunnen communiceren en niet onnodig geconfronteerd worden met belastende 
ervarin en. 

• Hulpverleners voldoende toezicht doen houden en contact van de patiënt met de hulpverleners mogelijk maken. 

Op basis van deze kwaliteitscriteria zijn de concrete aspecten van patiëntgerichte zorg opgesteld. De 
concrete aspecten zijn voor een deel verzameld uit verschillende bronnen in de literatuur en uit de 
praktijk (RVZ, 2003; NPCF, 2007; Leenes & Tauritz, 2002; CBO, 2006; Coulter et al., 1999; 
www.pickereurope.org). De aspecten hebben allen betrekking op minimaal één van de drie 
geselecteerde hoofdaspecten van patiëntgerichte zorg. De concrete aspecten vallen daarmee binnen het 
opgestelde model uit paragraaf 3.3. 
In tabel 3.9 zijn de concrete aspecten weergegeven. Per aspect is een beschrijving gegeven en op welk 
van de drie hoofdonderdelen uit de definitie het aspect betrekking heeft 
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Tabel 3.9 Lijst met concrete toetsbare asf)ecten van oatiëntgerichtheid vanuit het natiëntenoersoectief 
Nr. Beschriivin2 van het aspect Heeft betrekkin2 op: 

Coördinatie Informatie Patientenparticipatie 
van zorg Voorziening in besluitvorming 

1 
De patient komt bij binnenkomst in het ziekenhuis, de afspraak voor het x 
eerste consult, direct bij de goede soecialist terecht. 
De bezoeken van de patiënt aan het ziekenhuis worden tot een minimum 

2 beperkt. Verschillende onderzoeken/afspraken worden op dezelfde dag x 
gepland. Dit kost de oatient geen overbodige moeite. 

3 
De betrokken zorgverleners kunnen tijd- en plaatsonafhankelijk het x 
oatiëntendossier inzien. 

4 
De verantwoordelijkheid voor het plannen van onderzoeken/opname en x 
operatie ligt bij de zorgverleners 

5 
De zorgverleners geven de patient de mogelijkheid om in overleg, direct na x x x de gestelde operatie indicatie, een opname en operatiedatum te plannen. 

6 
De patient heeft de mogelijkheid , zonder initiatief te moeten nemen, om x x x invloed uit te oefenen op de geplande opname en operatiedatum 

7 
Indien nodig maakt de zorgverlener gebruik van de kennis van een x x 
voorlichter eigen taal en cultuur (VETC). 
De overdracht van patientgerelateerde informatie en documentatie tussen 

8 afdelingen in het ziekenhuis is de verantwoordelijkheid van de betrokken x 
zorgverleners. De oatient wordt hier niet voor ingezet. 
De patiënt heeft de mogelijkheid om uitgebreid en tijdig geïnformeerd te 

9 
worden over alle relevante behandelopties na de gestelde diagnose. x 
Informatie over de risico' s, bijeffecten, de lange en korte termijn 
verwachtingen van elke optie. (schriftelijk en mondeling) 
De patient heeft de mogelijkheid om, in samenwerking met de specialist, of 

10 ondersteund door de specialist, zelf te kiezen tussen verschillende x x x 
behandelooties. Men gebruikt keuzehuloen bii deze beslissing. 

11 
Patienten beschikken tijdig over informatie over het beoogde te doorlopen x 
zorl!traiect, de tiidsolanning, de betrokken zorgverleners, afdelingen, etc. 

12 
Patienten en hun familie hebben gemakkelijk toegang tot de dokters en x x 
verolee<>lmndigen voor het stellen van vrn<>en. 
Patiënten beschikken tijdig over informatie over het traject na ontslag uit 

13 het ziekenhuis, de risico' s, de do 's en don 'ts, hoe te handelen in geval van x 
nood. 

14 
Patiënten en hun familie worden geïnformeerd over mogelijkheden voor en x 
de toegang tot lotgenotencontact. oatiëntenverenürin<>en etc. 

15 
Er is een onafhankelijke klachtenprocedure die tijdig bekend gemaakt wordt x 
aan de oatient. 
a) Patiënten hebben na opname de keuze om verpleegd te worden in een x x x 

16 
eenpersoonskamer. 
b )Indien dit niet mogelijk is heeft de patiënt keuze tussen gemengde en x x x 
ongemengde kamers. 

17 
De patient heeft keuzevrijheid in het kiezen van maaltijden voor ontbijt, x x x 
lunch en diner en wordt hierover tijdig geïnformeerd. 

18 
Er is een vast aanspreekpunt voor de patiënt en zijn naasten die ten allen x x 
tijde op de hool!te is van de zorg en behandeling 
De zorginstelling zorgt voor de bereikbaarheid van een deskundig 

19 
aanspreekpunt 
a) ook buiten kantooruren x x 
b) die inzicht heeft in het patiëntendossier. x x 

20 
Patiënten worden voorzien van visuele of geschreven informatie, die de x 
rollen van de betrokken zorgverleners duidelijk weergeven 

De twintig concrete aspecten uit tabel 3.9 worden gebruikt als input voor het te ontwikkelen 
toetsingsinstrument. Per aspect kan een zorgproces concreet getoetst worden aan eisen van 
patiëntgerichtheid vanuit het perspectief van de patiënt. De concrete aspecten geven gezamenlijk een 
inventarisatie van de patiëntgerichtheid van zorgprocessen binnen ziekenhuizen. In hoofdstuk 4 wordt 
beschreven hoe met deze lijst het uiteindelijke toetsingsinstrument tot stand is gekomen. In de 
volgende paragraaf wordt dit hoofdstuk samengevat. 

3. 6 Samenvatting 
In dit hoofdstuk is een literatuurstudie uitgevoerd met een aantal verschillende doelen. Allereerst is het 
begrip patiëntgerichtheid uitgebreider onderzocht vanwege het gebrek aan consensus in de literatuur 
over wat het begrip precies betekent. Twee verschillende interpretaties van patiëntgerichte zorg zijn 
weergegeven en de niveaus in de zorg waarop patiëntgerichtheid in verschillende betekenissen een rol 
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kan spelen. Dit ter verduidelijking van de omvang van het begrip. Tevens is een korte beschrijving 
gegeven van klantgerichtheid, zoals dat in de bedrijfskunde aan de orde komt. 
Vervolgens zijn, vanwege het doel van dit onderzoek om een toetsingsinstrument voor ziekenhuizen 
op te stellen, een aantal modellen van patiëntgerichte zorg voor zorginstellingen onderzocht die in de 
literatuur worden beschreven. De meest interessante overeenkomende aspecten uit de modellen zijn 
geselecteerd om als onderdeel van een model van patiëntgerichtheid voor dit onderzoek te fungeren. 
De aspecten zijn echter abstract en dienen geconcretiseerd te worden om gebruikt te kunnen worden in 
het toetsingsinstrument. Om het model te vullen met concrete toetsbare aspecten van patiëntgerichte 
zorg is gekeken naar patiëntenwensen op het gebied van de drie aspecten, ook wel het 
patiëntenperspectief genoemd. 
Dit patiëntenperspectief is toegespitst op de drie aspecten uit het model waaruit een lijst met twintig 
concrete toetsbare aspecten van patiëntgerichte zorg voor ziekenhuizen is ontstaan. De concrete 
aspecten op de lijst hebben betrekking op minimaal één van de hoofdaspecten uit het model. Deze lijst 
wordt als input gebruikt bij de verdere ontwikkeling van het toetsingsinstrument in hoofdstuk 4. 
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Hoofdstuk 4 Toetsingsinstrument patiëntgerichte zorg 
In dit hoofdstuk wordt het toetsingsinstrument ontwikkeld. Het resultaat van het voorgaande hoofdstuk 
is een lijst met concrete toetsbare aspecten van patiëntgerichte zorg vanuit het patiëntenperspectief. 
Deze lijst is gericht op de hoofdonderdelen coördinatie van zorg in het belang van de patiënt, 
informatievoorziening voor de patiënt en participatie in besluitvorming van het model van 
patiëntgerichtheid. In dit hoofdstuk wordt de lijst als input gebruikt voor het verder te ontwikkelen 
instrument. Allereerst worden in paragraaf 4.1 de specificaties voor het toetsingsinstrument 
beschreven. In paragraaf 4.2 wordt beschreven hoe het instrument is ontwikkeld, maar ook hoe het 
werkt en gebruikt kan worden. Tot slot wordt in paragraaf 4.3 een samenvatting gegeven. 

4.1 Ontwerpspecificaties 
Het te ontwerpen toetsingsinstrument heeft als doel de patiëntgerichtheid van ziekenhuisprocessen te 
toetsen met betrekking tot de aspecten coördinatie van zorg in het belang van de patiënt, 
informatievoorziening voor de patiënt en participatie in besluitvorming. De specificaties hebben 
betrekking op de manier van toetsen, de bruikbaarheid en juistheid van het instrument. De specificaties 
zijn weergegeven in tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Ontwerpspecificaties van het toetsingsinstroment 
Specificaties Toetsingsinstrument 

Het instrument moet gebruikt kunnen worden in elk zorgproces binnen 
ziekenhuizen. 
Het instrument moet gebaseerd zijn op het patiëntenperspectief 

• Het instrument moet het proces en eventuele processtappen kunnen toetsen. 
• Het instrument moet een waardeoordeel kunnen geven over het proces en eventuele 

processtappen per concreet aspect. 
• Het instrument moet inzicht kunnen geven in de status van patiilntgerichtheid binnen 

het proces en eventuele processtappen 
• Het instrument moet verschillen in volledigheid van patientgerichtheid helder 

kunnen onderscheiden in een aantal duidelijke categorietn. 
Het instrument moet gebieden die voor verbetering in aanmerking komen kunnen 
identificeren. 

• Het instrument moet gebruikt kunnen worden door alle betrokken zorgverleners in 
het roces. 

Een instrument dat voldoet aan de bovenstaande specificaties is in staat om invulling te geven aan de 
in hoofdstuk 2 opgestelde doelstelling door concrete behoeften van patiënten in zorgprocessen te 
toetsen. Door de gebruikte kwalitatieve schaal van het instrument wordt snel duidelijk op welke 
aspecten het zorgproces goed scoort en op welke minder goed. Ook geeft het instrument de score 
helder weer per processtap. De sterken kanten van het instrument zijn het gemak waarmee het te 
gebruiken is. Het is eenvoudig en snel in te vullen door de betrokken zorgverleners. Er is dus weinig 
tijd mee gemoeid om het instrument te gebruiken. Daarnaast is het instrument toe te passen op elk 
zorgproces binnen ziekenhuizen. 
Minder sterk is dat het instrument geen concrete verbeteringen aandraagt. Het instrument signaleert 
tekortkomingen in het proces. Dit is op basis van het perspectief van de patiënt. In de aspecten wordt 
aangegeven wat er verwacht wordt van het proces. Hoe dit moet worden gedaan geeft het instrument 
echter niet aan. Verbeteringen om te voldoen aan de aspecten moeten vervolgens door de 
zorgverleners zelf worden ontwikkeld. Dit is een interessant onderwerp voor mogelijk 
vervolgonderzoek. 
Dit instrument omvat niet alle aspecten en geeft geen volledig beeld van elk detail van 
patiëntgerichtheid binnen ziekenhuizen. Het instrument moet worden gezien als een nuttig 
meetinstrument om een indruk te geven van de mate waarin ziekenhuizen patiëntgerichtheid concreet 
in hun organisatie hebben ingebed op de drie verschillende gebieden. 
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4.2 Het instrument 
De lijst opgesteld in hoofdstuk 3 en weergegeven in tabel 3.9 is het belangrijkste onderdeel van het 
instrument. Vervolgens is gezocht naar een manier om invulling te geven aan de toetsing van 
zorgprocessen aan de hand van de opgestelde lijst aspecten. Allereerst is gekozen om de zorgprocessen 
op te splitsen in processtappen en eventuele sub-processtappen. Dit is gedaan, omdat een zorgproces 
vaak verloopt tussen verschillende afdelingen, zorgverleners en locaties. Door het op te delen in 
kleinere stappen kan gedetailleerd worden getoetst hoe een zorgproces scoort. Dit kan nogal 
verschillen tussen processtappen. De opdeling in processtappen moet vooraf bepaald worden en kan 
het beste gedaan worden aan de hand van een schematische weergave van het zorgproces. 
Ten tweede moet er een score worden bepaald per aspect, per processtap. Gekozen is om een 
scoringsschaal op te stellen met vier mogelijke scores. "Voldoet volledig aan het aspect", "Voldoet 
gedeeltelijk aan het aspect", "Voldoet niet aan het aspect" en "Is niet van toepassing op het aspect". 
Door middel van deze indeling wordt een kwalitatieve score gegeven van de processtappen. 
Om de score per aspect, per processtap te kunnen bepalen is het volgende gedaan. Per aspect is precies 
beschreven aan welke onderdelen moeten worden voldaan. Dit varieert van één tot meerdere 
onderdelen. Deze beschrijving is opgesteld op basis van eigen inzicht en toepassing van de informatie 
uit de literatuur. Vervolgens is een indeling gemaakt per aspect en bepaald welke score wordt 
toegekend. Deze uitgebreide score-uitleg per aspect is weergegeven in bijlage VII. 
Om een volledig overzicht te geven van de scores, worden deze ingevuld op een scoreformulier. Op 
dit scoreformulier is per aspect, per processtap weergegeven wat de score is van de patiëntgerichtheid. 
Om een duidelijke weergave van de scores te geven wordt gebruik gemaakt van een kleurcodering. In 
tabel 4.2 is deze codering weergegeven. Deze codering zorgt ervoor dat op het scoringsformulier snel 
en overzichtelijk is af te lezen welke onderdelen van het zorgproces goed en minder goed scoren. 
Indien om bepaalde redenen het niet mogelijk is om met kleurcodering te werken, kan ook gebruik 
gemaakt worden van nummercodering, zoals eveneens weergegeven in tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Le enda Toetsin sinstrument tiënt erichte zor 
Legenda: 

Processtap: Beschrijving 

A, B, C, etc. Processtap A, Processtap B, Processtap C, etc. 

Al , A2, etc. Sub-processtap A 1 binnen processtap A, Sub-processtap A2 binnen processtap A, etc. 

De processtap voldoet aan een gedeelte van de onderdelen van het aspect, niet aan allemaal 

De processtap voldoet aan geen of slechts één van de onderdelen van het aspect 

Het aspect heeft geen betrekking op de processtap 

Er kan in plaats van de kleurcodering ook gebruik worden gemaakt van ci.jfercodering. "l" staat 
gelijk aan groen, "2" aan geel, "3" aan rood en "X" aan zwart. 

Het zorgproces kan nu getoetst worden op de volgende manier. 
Stap 1: Het zorgproces wordt op een schematische manier weergegeven, waarin de verschillende 
processtappen duidelijk worden aangegeven. Het zorgproces moet volledig en juist worden 
weergegeven. 
Stap 2: Het zorgproces wordt opgedeeld in processtappen en de processtappen worden genummerd op 
alfabetische volgorde. Per processtap wordt een korte omschrijving gegeven van de stap. De 
nummering en omschrijving kunnen worden weergegeven op een apart formulier. (Indien de 
processtappen veel handelingen omvatten is het mogelijk om de processtap onder te verdelen in 
kleinere substappen voor een gedetailleerdere toetsing. Nummer de substappen als A 1, A2, A3, enz. 
dit is aan de gebruiker.) 
Stap 3: De opgestelde lijst met toetsbare aspecten wordt gebruikt om het zorgproces per processtap of 
sub-processtap te toetsen. Hiervoor kan een voorgedrukte tabel worden gebruikt, zoals in bijlage VIII. 
Dit kan de gebruiker echter ook zelf maken. 
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Stap 4: In de tabel wordt kort per aspect, per processtap beschreven op welke manier het zorgproces 
voldoet aan het aspect. Als hulpmiddel dient hierbij gebruik te worden gemaakt van de uitgebreide 
score-uitleg. Deze is beschreven in bijlage VII. In deze uitleg is per aspect te lezen aan welke criteria 
een processtap moet voldoen om een bepaalde score te behalen. Per processtap wordt bepaald of de 
processtap wel, gedeeltelijk of niet voldoet aan het de opgestelde criteria. Dit moet voor alle 
processtappen van het zorgproces worden ingevuld. 
Stap 5: Op het scoreformulier in bijlage IX worden horizontaal de processtappen ingevuld. Indien er 
niet genoeg ruimte is wordt gebruik gemaakt van de corresponderende nummers, die in stap 2 zijn 
opgesteld. De score per aspect, per processtap, wordt vervolgens ingevuld op het scoreformulier. In de 
legenda in tabel 4.2 is een overzicht weergegeven van de mogelijke scores. De score kan weergegeven 
door middel van kleurcodering (groen,geel,rood,zwart) of nummercodering (1,2,3,X). 
Stap 6: Na volledige invulling geeft het scoringsformulier een duidelijk overzicht van de 
patiëntgerichtheid per processtap, zoals weergegeven in de voorbeelden in tabel 4.3 en 4.4. 

Tabel 4.3 Voorbeeld Toetsin sinstrument 
Nr. Beschrïvin van het as eet 

De patiênt komt bij binnenkomst in het ziekenhuis, de afspraak voor het eerste consult, 
direct bï de oede s ial ist terecht. 

2 De bezoeken van de patiênt aan het ziekenhuis worden tot een minimum beperkt. 
Verschillende onderzoeken/afspraken worden op dezelfde dag gepland. Dit kost de patiênt 
een overbodi e moeite. 

3 De betrokken zor erleners kunnen tïd- en laatsonafhankelïk het tiêntendossier inzien. 
x 

Nr. 

Tabel 4.4 Voorbeeld Toetsin sinstrument atiënt erichtheid 
Beschrijving van het aspect 

De patiênt komt bij binnenkomst in het ziekenhuis, de afspraak voor het eerste consult, 
direct bï de oede s cialist terecht. 

2 De bezoeken van de patiênt aan het ziekenhuis worden tot een minimum beperkt. 
Verschillende onderzoeken/afspraken worden op dezelfde dag gepland. Dit kost de patiênt 
een overbodi e moeite. 

3 De betrokken zor erleners kunnen tï d- en laatsonafhankelïk het tiêntendossier inzien. 
x 

In figuur 4.1 wordt een voorbeeld gegeven. Het voorbeeld betreft het aspect "overdracht van 
informatie tussen afdelingen". 
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Voorbeeld: 

Aspect: De overdracht van patiëntgere/ateerde iriformatie en documentatie tussen afdelingen in 
het ziekenhuis is de verantwoordelijkheid van de betrokken zorgver/eners. De patiënt wordt hier 
niet voor ingezet. 

De processtap is groen gekleurd indien op een volledige manier invulling wordt gegeven 
aan het aspect. Met betrekking tot dit aspect is dat indien alle over te dragen 
informatie/documentatie niet door de patiënt wordt overgedragen naar een andere afdeling. 
(Bijvoorbeeld door zorgverleners of informatiesystemen) 

De processtap is gekleurd indien wel op een bepaalde wijze invulling wordt gegeven 
aan het aspect, maar deze manier niet volledig voldoet aan alle genoemde onderdelen. In dit geval 
is dat indien een deel van de over te dragen informatie/documentatie door de patiënt wordt 
overgedragen naar een andere afdeling en een deel door bijvoorbeeld zorgverleners of 
informatiesystemen 

De processtap is rood gekleurd indien op geen enkele wijze invulling wordt gegeven aan 
het aspect. Met betrekking tot dit aspect is dat indien de patiënt wordt ingezet om alle 
informatie/documentatie over te dragen naar een andere afdeling. 

De processtap is zwart gekleurd indien het aspect niet van toepassing is op de processtap. 
In dit geval is dat indien de patiënt niet naar een andere afdeling hoeft. Er kunnen meerdere 
mogelijkheden zijn waarom een aspect niet van toepassing is. 

Figuur 4.1 toetsingsvoorbeeld 

Indien alle stappen zijn doorlopen levert dit een volledig ingevulde scoringsfonnulier op met een 
inventarisatie van de patiëntgerichtheid van het gehele zorgproces, met een score van de verschillende 
processtappen per aspect, zoals weergegeven in tabel 4.3 en 4.4. De gele en rode gebieden zijn voor 
verbetering vatbaar. 
Op basis van de inventarisatie kunnen ziekenhuizen initiatieven starten om de patiëntgerichtheid van 
het proces te verbeteren. 

4.3 Samenvatting 
In dit hoofdstuk is het toetsingsinstrument voor patiëntgerichte zorg ontwikkeld met betrekking tot de 
aspecten coördinatie van zorg in het belang van de patiënt, informatievoorziening voor de patiënt en 
patiëntenparticipatie in besluitvorming. Allereerst zijn specificaties opgesteld voor het te ontwikkelen 
instrument. Deze specificaties zijn gebaseerd op de doelstelling van het onderzoek en de verworven 
inzichten uit de literatuurstudie en algemene eisen aan toetsingsinstrumenten. 
De opgestelde lijst met concrete toetsbare aspecten van patiëntgerichte zorg uit hoofdstuk 3 is gebruikt 
als belangrijkste input voor het instrument. Per aspect zijn vervolgens de scoremogelijkheden bepaald. 
De score per aspect wordt bepaald per processtap of processtap-onderdeel. Invulling van het 
instrument leidt uiteindelijk tot een inventarisatie van patiëntgerichtheid, zoals in dit onderzoek 
gedefinieerd, van het gehele onderzochte proces en identificatie van verbetergebieden. 
Om de bruikbaarheid van het instrument te toetsen wordt in het volgende hoofdstuk een zorgproces 
onderzocht. Door middel van een casus is het operatieve proces onderzocht. De patiëntgerichtheid van 
dit proces wordt getoetst. Tevens is het instrument voorgelegd aan enkele professionals uit de praktijk 
om de bruikbaarheid van het instrument te toetsen. 
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Hoofdstuk 5 Het instrument in de praktijk 
In het vorige hoofdstuk is het toetsingsinstrument voor patiëntgerichte zorg ontwikkeld. In dit 
hoofdstuk wordt de bruikbaarheid van het instrument getoetst op twee verschillende manieren. 
Allereerst wordt het instrument toegepast op een zorgproces uit de praktijk. het operatieve proces. In 
paragraaf 5.1 wordt in het kort kennisgemaakt met het operatieve proces. Paragraaf 5.2 bevat een 
beschrijving van het ziekenhuis waar de casus is uitgevoerd en een korte beschrijving van het 
specifieke proces. In paragraaf 5.3 worden kort de scores gepresenteerd van de toetsing van het 
operatieve proces. De resultaten van de toepasbaarheid van het instrument worden beschreven in 
paragraaf 5.4. 
Ten tweede wordt de bruikbaarheid van het instrument getoetst door het instrument voor te leggen aan 
zorgverleners uit de praktijk. De resultaten van de discussie met de zorgverleners is weergegeven in 
paragraaf 5.5. Tot slot volgt een samenvatting. 

5.1 Het operatieve proces 
Het operatieve proces is een proces waarbij patiënten een behandeling moeten ondergaan in één van de 
operatiekamers van het ziekenhuis. Het is een complex proces waar veel zorgverleners bij betrokken 
zijn. Patiënten komen met allerlei zorgvragen binnen in het ziekenhuis. Door middel van onderzoek 
stellen artsen een diagnose. Zoals weergegeven is in figuur 5.1 start het operatieve proces op het 
moment dat de behandelend arts op basis van de diagnose, in overleg met eventuele 
medebehandelaars, een operatie-indicatie stelt: de patiënt moet behandeld worden door middel van een 
operatieve ingreep. Vervolgens doorloopt de patiënt een traject van preoperatieve screening, planning, 
opname, ingreep en nazorg. Deze fases vonnen gezamenlijk het operatieve proces. Verschillende 
afdelingen en disciplines spelen een rol in de verschillende fases van het operatieve proces. Dit proces 
is voor elk ziekenhuis min of meer hetzelfde. 

~------,Ja: START Operatieve Proces--------~ 

Figuur 5. 1 Schematische weergave operatieve zorgproces ziekenhuizen 

Het totale operatieve proces is voltooid wanneer de zorgvraag van de patiënt is verholpen, de 
zorgvraag niet binnen het operatieve proces kan worden verholpen of de zorgvraag om andere redenen 
niet meer relevant is. In dit onderzoek worden de fases voor de operatie indicatie, dat wil zeggen 
onderzoek en diagnose, ook meegenomen, omdat zij nauw verbonden zijn met de processtappen in het 
operatieve proces. 
Afhankelijk van het aantal snijdende specialismen5 dat werkzaam is in het ziekenhuis kunnen er 
verschillende patiëntengroepen worden onderscheiden, zoals patiënten met een liesbreuk, patiënten 
met een heupfractuur, zwangere vrouwen, patiënten met een hartafwijking. Al deze groepen doorlopen 
op verschillende manieren het operatieve proces. Ze maken gebruik van een aantal gezamenlijke 
middelen en capciteiten. (bv. preoperatieve screening, opnamebureau, infonnatiesystemen, recovery, 
intensive care) Daarnaast gebruikt elke patiëntengroep een aantal specifieke resources (vb. hartchirurg, 
hart-long machine+ perfusionist6 voor hartpatiënten). 

5 Specialisme dat operatieve ingrepen uitvoert. 
6 Specialist die de hart-long machine bedient en verantwoordelijk is voor de hart en longfuncties tijdens de hart
oflongoperatie 
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Tevens kan een onderverdeling gemaakt worden tussen acute, electieve en chronische patiënten. In het 
operatieve proces is de zorgvraag overwegend electief; patiënten worden ruim van te voren ingepland. 
De processtappen worden vervolgens doorlopen op basis van deze planning. De acute zorgvragen 
omvatten een klein deel van de zorgvragen in het operatieve proces. Deze acute zorgvragen hebben 
echter wel een grote impact op het logistieke proces door de grote mate van onzekerheid en de 
voorrang die wordt verleend aan deze zorgvragen. Chronische zorgvragen komen nauwelijks voor in 
het operatieve proces. Chronische patiënten ondergaan frequent behandelingen, zoals fysiotherapie of 
dialysebehandelingen. Een operatieve ingreep ondergaat deze patiëntengroep echter zelden. De 
toetsing van patiëntgerichtheid in de casus richt zich op de groep electieve patiënten. Wanneer over 
het operatieve proces gesproken wordt, wordt hiermee de verzameling van processen van alle electieve 
patiëntengroepen bedoeld, die een operatieve ingreep moeten ondergaan. In de volgende paragraaf 
wordt de casus geïntroduceerd. 

5.2 Casus: Het St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein (AZN) 

5.2.1 Kenmerken St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein 
Het St. Antonius Ziekenhuis (AZN) is een modem opleidingsziekenhuis, dat zich richt op 
patiëntenzorg, opleiding en onderzoek. Het ziekenhuis telt 584 bedden en er werken ruim 3000 
medewerkers, waarvan 180 specialisten. De zorg die door het AZN wordt geleverd, bestaat enerzijds 
uit basiszorg (regionale functie) en anderzijds uit topklinische zorg op bepaalde gebieden, zoals hart-, 
vaat- en longziekten. Het gebied waaraan het AZN haar basiszorg verleent beslaat de gemeenten 
Houten, Lopik, Nieuwegein, IJsselstein en Vianen. Patiënten die voor topklinische zorg worden 
behandeld komen vanuit het hele land. 
Vanaf 1 januari 2008 is het AZN officieel gefuseerd met het Mesos Medisch Centrum, waarmee zij de 
AntoniusMesosGroep (AMG) vormt Het ziekenhuis is een groot algemeen ziekenhuis en eindigde in 
het jaar 2007 als eerste op de ziekenhuisranglijst van het Algemeen Dagblad. (Algemeen Dagblad, 
sept. 2007) 
In het ziekenhuis zijn 31 specialismen vertegenwoordigd. Een overzicht van de specialismen is 
weergegeven in bijlage X. Het belangrijkste productiemiddel in het operatieve proces is de 
beschikbaarheid van de operatiekamers. Het AZN beschikt momenteel over 14 operatiekamers waar 
jaarlijks ongeveer 22.000 operatieve ingrepen worden uitgevoerd (Jaarverslag AZN, 2006). 
Uitgebreidere kerncijfers zijn weergegeven in bijlage XI. 

5.2.2 Het operatieve proces in het AZN 
Een uitgebreide beschrijving van het operatieve proces van het AZN is te vinden in de losse bijlage 
"Procesbeschrijving van het operatieve proces". Hierin worden ook alle uitzonderingsgevallen 
besproken. In figuur 5.2 is het operatieve proces schematisch weergegeven. Dit is het proces dat 
electieve patiënten in principe doorlopen. Uitzonderingsgroepen worden besproken in de uitgebreide 
beschrijving. Het onderzoek naar het operatieve proces in het AZN is uitgevoerd tussen April en 
Oktober 2007. De beschreven bevindingen zijn gebaseerd op dit onderzoek. 
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Patiënten komen binnen in het AZN na verwijzing door een huisarts of door een ander ziekenhuis. De 
patiënt heeft een afspraak met een specialist voor het eerste consult. Tijdens dit consult ondervraagt en 
onderzoekt de specialist de patiënt. De specialist bepaalt of de patiënt nog aanvullende onderzoeken of 
consulten bij andere specialismen moet ondergaan om tot de diagnose te komen. Eventueel raadpleegt 
de specialist een collega voor een second opinion. Na één of meerdere consulten en onderzoeken stelt 
de arts een diagnose. 
De behandelend arts stelt vervolgens wel of geen operatie-indicatie. Indien de patiënt geopereerd moet 
worden krijgt de patiënt uitleg over het te volgen traject en wordt doorverwezen naar het 
inloopspreekuur van de preoperatieve poli, waar de patiënt wordt onderzocht door de anesthesioloog. 

Preoperatieve Screening/ Anesthesiologisch onderzoek 
Na aanmelding bij de preoperatieve polikliniek wordt door de doktersassistent op de preoperatieve 
poli de benodigde informatie uitgevraagd en eventuele andere beschikbare informatie uit het 
ziekenhuissysteem opgevraagd. De anesthesioloog onderzoekt de patiënt en noteert relevante 
informatie. De patiënt wordt direct goedgekeurd voor de operatie of moet extra onderzoeken en/of 
consulten ondergaan. In het geval dat een patiënt direct wordt goedgekeurd gaat de patiënt naar het 
opname bureau. 
Patiënten die niet direct worden goedgekeurd gaan eveneens naar het opname bureau, alleen zonder 
goedkeuring. Zij moeten afspraken maken voor aanvullende onderzoeken en/of consulten. Nadat zij de 
benodigde extra onderzoeken en/of consulten hebben ondergaan worden de uitslagen opgestuurd naar 
de preoperatieve poli en op basis van deze gegevens geeft de anesthesioloog goedkeuring voor de 
operatie. Hier kan een aantal weken tot een aantal maanden overheen gaan. 

Planning 
Het opname bureau is verantwoordelijk voor de planning van een groot aantal specialismen. Een 
aantal specialismen plant echter zelf. Een klein deel van de patiënten op het opname bureau wordt 
direct ingepland. De meerderheid van de patiënten wordt op de wachtlijst geplaatst. De planners bellen 
de patiënten op wanneer zij ingepland kunnen worden en spreken met de patiënt een opname en 
operatiedatum af. Niet direct goedgekeurde patiënten komen in ieder geval op de wachtlijst. De 
planning wordt voorgelegd aan de specialismen en eventueel aangepast. De planningen van alle 
specialismen worden opgestuurd of voorgelegd aan de Operatie Kamer-programmeur. De OK
programmeur verwerkt de planningen tot het uiteindelijke OK-programma Het OK-programma wordt 
één dag van te voren definitief gemaakt en verspreid. 

Opname 
Patiënten worden klinisch opgenomen of door middel van dagopname, afhankelijk van de ingreep en 
conditie van de patiënt. Het opname bureau is er voor verantwoordelijk dat er een bed beschikbaar is 
voor de op te nemen patiënt. Voor elk specialisme is een aantal vaste en variabele plaatsen 
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gereserveerd op de verschillende verpleegafdelingen. Na opname wordt de patiënt voorbereid op de 
ingreep. De patiënt wordt voor de ingreep nog bezocht door zowel de anesthesioloog als de operateur. 
Dit kan op de verpleegafdeling of op de holding7 van het OK-complex plaatsvinden. 

Ingreep 
De eerste patiënten van de dag melden zich om 07.30 op de holding van het OK-complex. De overige 
patiënten worden opgeroepen vanuit de operatiekamer om overgebracht te worden van de 
verpleegafdeling naar de holding. Patiënten die een ingreep ondergaan in Operatie Kamers lt/ml2 
worden overgebracht naar de holding van de PACU8

• Patiënten die een ingreer ondergaan op Operatie 
Kamer 14 of 15 worden overgebracht naar de holding van het Observatorium . Tijdens het verblijf op 
de holding worden controles uitgevoerd ter identificatie van de patiënt en de operatiezijde en plaats. 
Eventuele voorbereidingen voor de ingreep, zoals infuus prikken, kunnen eveneens op de holding 
worden verricht. 
Nadat de voorbereidingen en controles zijn afgerond en de operatiekamer gereed is, wordt de patiënt 
overgebracht naar de operatiekamer. De voorbereidingen voor de operatie zijn dan inmiddels door de 
betrokken personen verricht. Nadat de patiënt onder anesthesie is gebracht, wordt de ingreep verricht 
door de operateur. Tijdens en na afloop van de operatie worden de operatiegegevens geregistreerd, 
evenals de anesthesiologische gegevens. De patiënt wordt, indien stabiel genoeg, uit anesthesie 
gehaald door de anesthesioloog. Afhankelijk van de conditie van de patiënt wordt de patiënt 
overgebracht naar de uitslaapkamer of de intensive care. 

Nazorg 
De toestand van de patiënt wordt geclassificeerd aan de hand van de ASA-klasse 10

• Patiënten 
ondergaan nazorg op de uitslaapkamer van de PACU en het Observatorium of de Intensive Care, 
afhankelijk van de ASA-classificatie. Patiënten die voldoen aan de ontslagbepalende criteria worden 
overgebracht naar de verpleegafdeling. 
De patiënt wordt verpleegd op de verpleegafdeling totdat hij voldoet aan de criteria om te worden 
ontslagen uit het ziekenhuis. De patiënt wordt overgedragen aan de thuiszorg of aan de familie. 
Verdere nazorg valt buiten het werkterrein van het ziekenhuis. Het totale operatieve proces is voltooid 
wanneer de zorgvraag van de patiënt is verholpen, de zorgvraag niet binnen het operatieve proces kan 
worden verholpen of de zorgvraag om andere redenen niet meer relevant is. 

Dit is het globale proces wat electieve patiënten in het AZN doorlopen wanneer er geen 
uitzonderingen zijn. In de volgende paragraaf wordt dit proces getoetst aan de opgestelde 
geoperationaliseerde aspecten van patiëntgerichte zorg op basis van de opgestelde definitie van 
patiëntgerichte zorg. 

5.3 Toetsing Casus AZN 
Het operatieve proces in het AZN wordt getoetst aan de opgestelde lijst met concrete aspecten van 
patiëntgerichte zorg. Per aspect wordt aangegeven in hoeverre het operatieve proces in het AZN 
voldoet aan dit aspect. Indien het aspect op meerdere processtappen betrekking heeft zal dit per 
processtap worden weergegeven. Omdat binnen het operatieve proces verschil kan bestaan tussen 
specialismen wordt, wanneer dit het geval is, dit eveneens beschreven. De legenda van het instrument 
is weergegeven in tabel 5.1. 

Tabel 5.1 Legenda toetsing operatieve proces 

7 Wachtruimte op het OK-complex waar patiënten worden verwelkomd en voorbereid op de operatie. 
8 Post Anesthesia Care Unit, ruimte waar patiënten direct na afloop van de operatie worden overgeplaatst om te 
herstellen, voordat zij overgebracht worden naar de verpleegafdeling. De PACU heeft ook mogelijkheden om 
zes Intensive Care patiënten te op te vangen. 
9 Ruimte met dezelfde functie als de PACU. Verschil is dat op het Observatorium alleen laagcomplexe patiënten 
worden bewaakt. 
1° Classificering waarmee de complexiteit van de patiënten wordt aangegeven. Laagcomplexe patiënten hebben 
classificatie 1. Hoe hoger de classificatie, hoe hoger de complexiteit. 

Eindrapport 31 



TU/e Maart 2008 Sam Timmermans 

Legenda: 

A 

B Anesthesiologisch Onderzoek 

C Planning van opname en operatieve ingreep 

D Opname op de verpleegafdeling 

E Operatieve ingreep 

F Nazorg op uitslaapkamer, en/of Intensive Care en verpleegafdeling 

De processtap voldoet volledig aan alle onderdelen van het aspect 

De processtap voldoet aan een gedeelte van de onderdelen van het aspect, niet aan allemaal 

De processtap voldoet aan geen of slechts één van de onderdelen van het aspect 

Het aspect heeft geen betrekking op de processtap 

De belangrijkste resultaten van de toetsing worden in deze paragraaf beschreven. Een meer uitgebreide 
beschrijving van elk aspect per processtap op detailniveau is weergegeven in bijlage XII. 

Resultaten Casus AZN 
Tabel 5.2 geeft een overzicht van de gevonden resultaten in het operatieve proces van het AZN. De 
belangrijkste resultaten worden kort besproken. De resultaten zijn gebaseerd op het onderzoek 
uitgevoerd in het AZN naar het operatieve proces, met als resultaat een uitgebreide procesbeschrijving. 
Dit onderzoek heeft zich niet specifiek gericht op de concrete punten van het toetsingsinstrument. Op 
sommige punten van de lijst wordt dan ook geen toetsing gedaan, omdat het onderzoek niet voldoende 
informatie over het betreffende punt heeft opgeleverd. De toetsing is gedaan aan de hand van de 
"papieren" procesbeschrijving. 

Over het algemeen kan gesteld worden dat het AZN grotendeels voorziet in de punten van de 
toetsingslijst, vooral in de processtappen opname, ingreep en nazorg. Tijdens dit verblijf in het 
ziekenhuis wordt de patiënt op een goede en duidelijke manier van informatie voorzien en hebben de 
patiënt en zijn familie een centraal aanspreekpunt, waar zij gemakkelijk toegang toe hebben. 
Informatie over lotgenotencontact en klachtenprocedures wordt op verschillende manieren aan de 
patiënt gegeven. 
De zorg voor enkele patiëntengroepen blinkt uit. Dit zijn de zorg voor hartpatiënten, vaatpatiënten en 
een deel van de orthopediepatiënten. Het verschil tussen deze en andere patiëntengroepen speelt 
voornamelijk in het preoperatieve traject. De coördinatie van deze patiënten wordt centraal geregeld. 
Patiënten hoeven niet zelf afspraken te maken en worden geïnformeerd door de centrale coördinator. 
Vergeleken met de overige specialismen is dit patiëntgerichter. 
De processtappen diagnose en onderzoek, preoperatieve screening en planning zijn op een aantal 
punten voor verbetering vatbaar. De patiënt wordt wel uitgebreid van informatie voorzien over de 
ziekte, lotgenotencontact en klachtenprocedures. Op een aantal punten van de toetsingslijst scoort het 
AZN echter niet volledig. Veelal verschilt het ook per specialisme, waarbij sommige specialismen wel 
voorzien in het geheel en anderen dit niet volledig invullen. 

Omdat het toetsen van de casus er op gericht is om de bruikbaarheid van het instrument te testen, 
wordt de score van het operatieve proces hier niet uitgebreid behandeld. De resultaten en meest 
opvallende punten 11 waarop het AZN in de processtappen nog kan worden verbeterd, worden 
uitgebreid behandeld in bijlage XII. Een analyse en overzicht van de gevonden succesvolle 
praktijkvoorbeelden voor de geïdentificeerde verbetergebieden is beschreven in bijlage XIII. 

11 Aspect 9 en 10, die betrekking hebben op patiëntenparticipatie worden niet meegenomen in de toetsing. Het 
onderzoek in het AZN is op dit gebied te beperkt geweest om daar goede gefundeerde uitspraken over te doen 
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Nr. Beschrïvin van het as eet 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
16 

17 

18 

19 

20 

De patiënt komt bij binnenkomst in het ziekenhuis, de afspraak voor het eerste consult, 
direct bï de oede s cialist terecht. 
De bezoeken van de patiënt aan het ziekenhuis worden tot een minimum beperkt. 
Verschillende onderzoeken/afspraken worden op dezelfde dag gepland. Dit kost de patiënt 
een overbodi e moeite. 

De betrokken zo erleners kunnen tïd- en laatsonafhankelïk het atiëntendossier inzien. 
De verantwoordelijkheid voor het plannen van onderzoeken/opname en operatie ligt bij de 
zor erleners 
De zorgverleners geven de patiënt de mogelijkheid om in overleg, direct na de gestelde 
o ratie indicatie, een o name en o ratiedatum te lannen. 
De patiënt heeft de mogelijkheid, zonder initiatief te moeten nemen, om invloed uit te 
oefenen o de e lande o name en o ratiedatum 
Indien nodig maakt de zorgverlener gebruik van de kennis van een voorlichter eigen taal en 
cultuur VETC . 
De overdracht van patientgerelateerde informatie en documentatie tussen afdelingen in het 
ziekenhuis is de verantwoordelijkheid van de betrokken zorgverleners. De patiënt wordt 
hier niet voor in ezet. 
De patient heeft de mogelijkheid om uitgebreid en tijdig geïnformeerd te worden over alle 
relevante behandelopties na de gestelde diagnose. Informatie over de risico's, bijeffecten, 
de lan een korte termïn verwachtin en van elke o tie. schriftelïk en mondelin 
De patiënt heeft de mogelijkheid om, in samenwerking met de specialist, of ondersteund 
door de specialist, zelf te kiezen tussen verschillende behandelopties. Men gebruikt 
keuzehul n bï deze beslissin . 
Patiënten beschikken tijdig over informatie over het beoogde te doorlopen zorgtraject, de 
tïds lannin de betrokken zor erleners, afdelin en, etc. 
Patiënten en hun familie hebben gemakkelijk toegang tot de dokters en verpleegkundigen 
voor het stellen van vra en. 
Patiënten beschikken tijdig over informatie over het traject na ontslag uit het ziekenhuis, de 
risico's, de do's en don'ts, hoe te handelen in eva! van nood. 
Patiënten en hun familie worden geïnformeerd over mogelijkheden voor en de toegang tot 
lot enotencontact, atiëntenvereni · en etc. 

De patiënt heeft keuzevrijheid in het kiezen van maaltijden voor ontbijt, lunch en diner en 
wordt hierover tïdi elnformeerd. 
Er is een vast aanspreekpunt voor de patiënt en zijn naasten die te allen tijde op de hoogte 
is van de zor en behandelin . 
De zorginstelling zorgt voor de bereikbaarheid van een deskundig aanspreekpunt 
a ook buiten kantooruren. 
b die inzicht heeft in het atiëntendossier. 
Patienten worden voorzien van visuele of geschreven informatie, die de rollen van de 
betrokken zor erleners duidelïk weer even. 

5.4 Resultaten van de bruikbaarheid van het instrument 
De bruikbaarheid van het instrument is getest door toepassing van het instrument op de casus. 
Gekeken is naar de bruikbaarheid en volledigheid van het instrument in de praktijk. De bevindingen 
van deze test worden gepresenteerd middels de volgende punten. Bruikbaarheid van het instrument, 
duidelijkheid van de toetsing, gebruiksgemak. 

Bruikbaarheid van het instrument: 
• Op basis van een "papieren exercitie" is het mogelijk om met het instrument een oordeel te 

geven over de patiëntgerichtheid van de verschillende processtappen. 
• Op basis van de toetsing zijn verbetergebieden aan te wijzen in het operatieve proces. 

Duidelijkheid van de toetsing: 
• Indien processtappen niet gedetailleerd genoeg worden opgedeeld wordt de meting 

onnauwkeurig. De meting zegt dan iets over meerdere substappen. 
• Wanneer het zorgproces wordt doorlopen door meerdere patiëntengroepen is het handig om de 

toetsing per patiëntengroep uit te voeren. Er blijkt namelijk regelmatig verschil te zitten in de 
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score van verschillende patiëntengroepen en het is dan niet gemakkelijk te identificeren welke 
patiëntengroepen wel en niet voldoen aan het betreffende aspect. 

Gebruiksgemak: 
• Kleurcodering is niet altijd even handig. Bij het invullen van het scoreformulier op papier of 

het printen met een zwart-wit printer wordt een nummercodering geprefereerd. 
• Het invullen van het scoreformulier kost niet veel tijd voor gebruikers die goed bekend zijn 

met het zorgproces. De uitleg hoe het ziekenhuis invulling geeft aan de concrete aspecten per 
processtap kost wel behoorlijk wat tijd. 

Overige resultaten: 
• Het instrument maakt geen onderscheidt tussen de twintig aspecten. Het instrument geeft aan 

op welke gebieden de patiëntgerichtheid te kort schiet, maar geeft niet aan wat het 
belangrijkste aspect is dat voor verbetering vatbaar is. 

• Het instrument geeft niet aan hoe de patiëntgerichtheid verbeterd moet worden 

Dit zijn de belangrijkste resultaten van de toetsing van het operatieve proces in het AZN. In hoofdstuk 
6 zal een analyse worden gegeven op basis van de resultaten van deze casus over de bruikbaarheid van 
het instrument. 

5.5 Zorgverleners uit de praktijk 
Het instrument is voorgelegd aan zorgverleners uit de praktijk, werkzaam in het St. Elisabeth 
ziekenhuis te Tilburg. De zorgverleners worden hierna aangeduid met de term "commentatoren" . De 
commentatoren hebben de bruikbaarheid van het instrument bekeken voor gebruik in de praktijk. Het 
commentaar is geleverd aan de hand van een vragenlijst, waarna is gediscussieerd over de 
bevindingen. Deze vragenlijst is weergegeven in bijlage XIV. De belangrijkste bevindingen worden 
hieronder beschreven. 

Bruikbaarheid van het instrument 
De twintig opgestelde concrete aspecten zijn nuttig voor het meten van de patiëntgerichtheid van een 
zorgproces. De punten geven samen een goede indicatie van de drie geselecteerde aspecten van 
patiëntgerichtheid van een proces. De weergegeven relaties tussen de concrete aspecten en de 
hoofdaspecten zijn duidelijk en geldig. 
Toetsingsinstrumenten worden echter niet altijd als nuttig gezien in de ziekenhuiscultuur. De ervaring 
van de commentatoren is dat de betrokken zorgverleners sceptisch zijn over het nut van een dergelijk 
instrument. De zorgverleners hebben geen vertrouwen in de werking van het instrument als het doel 
van het instrument niet helder is, er geen duidelijke resultaten zichtbaar zijn of het gebruik van het 
instrument niet opweegt tegen de resultaten. Zorgverleners willen in de eerste plaats mensen voorzien 
van zorg. Daarom is het van belang dat het instrument tegemoetkomt aan deze wensen van de 
gebruikers. Over de mate waarin het instrument hierin tegemoet komt, wordt het volgende gezegd 
door de zorgverleners: 

Doel van het instrument: 
• Het doel van het instrument is duidelijk, het inventariseren van de patiëntgerichtheid van het 

zorgproces op de drie hoofdaspecten. In de handleiding van het instrument moet dit doel 
expliciet worden weergegeven. 

• Het instrument voldoet aan dit doel. Het geeft een inventarisatie van de patiëntgerichtheid van 
een zorgproces en geeft na inventarisatie verbetergebieden aan in het proces. 

Uitleg van de toepassing van het instrument: 
• De voorgelegde uitleg van het instrument is nog niet uitnodigend genoeg voor de gebruikers. 

Voor gebruik in de praktijk moet de uitleg kort en helder zijn, zodat direct duidelijk is wat er 
van de gebruiker verwacht wordt. 
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Duidelijkheid van het instrument: 
• De twintig punten zijn begrijpelijk geformuleerd en geven gezamenlijk een goede indicatie 

van patiëntgerichtheid. 
• De omschrijvingen van een aantal scoringscriteria moet verbeterd worden. De scorebepaling 

voor de categorie "voldoet niet geheel aan het aspect" kan op sommige punten verschillend 
geïnterpreteerd worden door verschillende gebruikers. De zorgverleners zouden graag een 
getal willen toewijzen aan deze score. (bv. Voldoet in >80% van de gevallen) 

• De kleurcodering is bij processen waarin veel processtappen worden gedefinieerd 
onoverzichtelijk door een overdaad aan kleuren. Een optie is om alleen de gebieden die niet of 
gedeeltelijk voldoen een kleur te geven. 

Gebruiksgemak van het instrument: 
• De drie verschillende formulieren die op dit moment moeten worden ingevuld bij het gebruik 

van het instrument kunnen verbeterd worden. Het invullen van het instrument moet met 
minder formulieren af kunnen. Het gebruiksgemak moet voorop staan. 

• Sommige concrete aspecten van het instrument zijn niet van toepassing op bepaalde 
zorgprocessen. Dit beïnvloedt het gebruiksgemak. Het gebruik van processpecifieke punten 
wordt geopperd. 

• De aantrekkelijkheid van het gebruik van het instrument kan nog verbeterd worden. Het 
instrument moet weinig tijd kosten voor zorgverleners. 

Overige informatie: 
• Uit de jaarlijks gehouden patiëntenenquête komt naar voren dat het aspect bejegening van 

grote invloed is op de tevredenheid van de patiënt. Dit aspect beïnvloedt eveneens de 
patiëntgerichtheid, maar is geen onderdeel van het instrument. 

• Het begrip bejegening wordt door patiënten als erg belangrijk gezien met betrekking tot 
patiëntgerichtheid. Dit komt naar voren uit de gehouden patiëntenenquêtes in het ziekenhuis. 

Dit zijn de belangrijkste resultaten van het voorleggen van het instrument aan zorgverleners uit de 
praktijk. In hoofdstuk 6 wordt een analyse gegeven over deze bevindingen. 

5. 6 Samenvatting 
In dit hoofdstuk is de bruikbaarheid van het instrument in de praktijk getoetst Aan de hand van een 
casus en discussie met zorgverleners uit de praktijk is de toepasbaarheid van het ontwikkelde 
toetsingsinstrument met concrete geoperationaliseerde aspecten uit hoofdstuk vier getoetst. 
De casus is uitgevoerd in het operatieve proces van het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein en 
heeft een uitgebreide procesbeschrijving opgeleverd. Op basis van deze procesbeschrijving is het 
operatieve proces getoetst. Het gaat hier dus om een "papieren" exercitie, waarbij beperkt onderzoek is 
gedaan. De resultaten van de toetsing en de bruikbaarheid van het instrument zijn gepresenteerd. 
Daarnaast is het toetsingsinstrument voorgelegd aan zorgverleners uit de praktijk. Aan de hand van 
een vragenlijst en discussie is de bruikbaarheid van het instrument in de praktijk getoetst. In het 
volgende hoofdstuk worden de bevindingen uit dit hoofdstuk en de literatuurstudie geanalyseerd en 
worden conclusies getrokken. 
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Hoofdstuk 6 Analyse en Conclusies 
In dit hoofdstuk worden de bevindingen uit de literatuur en praktijk geanalyseerd en worden 
conclusies getrokken. In paragraaf 6.1 worden de uitkomsten uit de praktijk geanalyseerd. In paragraaf 
6.2 worden de conclusies uit het onderzoek besproken. 

6.1 Analyse van de bruikbaarheid van het instrument in de praktijk 
In deze paragraaf worden de bevindingen geanalyseerd van een eerste toetsing van de bruikbaarheid 
van het instrument. Dit is gedaan op twee manieren. In hoofdstuk 5 zijn de resultaten weergegeven van 
de toepassing van het instrument op een zorgproces uit de praktijk. Daarnaast is het instrument 
voorgelegd aan zorgverleners uit de praktijk. Beide toetsingen geven een oordeel over de 
bruikbaarheid van het instrument. Hierbij worden de betrouwbaarheid en validiteit of geldigheid van 
het instrument bekeken. 

Bruikbaarheid: 
• Het instrument levert nuttige inzichten op in het getoetste operatieve proces en wijst 

verbetergebieden aan. Dit is in overeenstemming met de ontwerpspecificaties. 
• Het instrument is gemakkelijk te gebruiken, maar de uitleg van het instrument is enigszins 

moeilijk te lezen. Daarnaast kost het invullen van de uitleg die gebruikers moeten geven per 
concreet aspect behoorlijk wat tijd. 

• De aspecten van het instrument worden als nuttig gekenmerkt, maar het instrument als geheel 
nodigt nog niet uit om de terughoudendheid die zorgverleners hebben voor het gebruik dit 
soort instrumentarium te doorbreken. 

• De opdeling in processtappen beïnvloedt de nauwkeurigheid van het instrument. Het is van 
belang om de processtappen gedetailleerd genoeg op te delen, zodat de meting goed ingeperkt 
kan worden tot een betreffende processtap. Wanneer de processtappen te groot zijn, vallen er 
meerdere substappen onder. Indien hier niet een verdere onderverdeling in gemaakt wordt, 
wordt de meting onnauwkeurig. De meting geeft dan een gezamenlijk oordeel over alle 
substappen samen. In het overzicht is dan niet gemakkelijk te achterhalen welk onderdeel van 
de processtap onvoldoende scoort. 

• De aanwezigheid van verschillende patiëntengroepen in een proces beïnvloedt eveneens de 
nauwkeurigheid van het instrument. De score van een aspect kan per patiëntengroep 
verschillen. Ook hier geldt weer dat uit het overzicht niet gemakkelijk te identificeren is welke 
patiëntengroepen wel en niet voldoen aan het betreffende aspect. Het opsplitsen van de meting 
per specifieke patiëntengroep is een oplossing hiervoor. 

• Het gebruiksgemak van het instrument wordt beïnvloed door het aantal formulieren dat moet 
worden ingevuld, het werken met kleuren en het aanwezig zijn van aspecten die niet van 
toepassing kunnen zijn op een proces(stap). Een eventuele koppeling met een ICT-toepassing 
kan het gebruiksgemak verder verhogen. 

Naast de bruikbaarheid is ook de betrouwbaarheid en validiteit van het instrument bekeken. Met 
betrouwbaarheid wordt bedoeld dat je er op kunt rekenen, er op kunt bouwen en vertrouwen (van 
Aken et al., 2003). Over de betrouwbaarheid van het instrument kunnen de volgende opmerkingen 
worden geplaatst: 

• Het meetinstrument geeft een kwalitatieve meting. De scoringscriteria van enkele aspecten 
zijn verschillend te interpreteren door verschillende personen. Dit heeft betrekking op enkele 
scoringscriteria uit de categorie "niet volledig". De zorgverleners uit de praktijk geven aan dat 
deze criteria verschillend te interpreteren zijn. Ondanks dat de scoringscriteria verschillend 
interpreteerbaar zijn, betekent dit niet dat de score veranderd. Indien het aspect niet geheel 
voldoet aan de criteria, is de score geel. De kwalitatieve meting hoeft alleen te onderscheiden 
of er gedeeltelijk aan wordt voldaan. De betrouwbaarheid van de toetsing is dan ook goed. 

Eindrapport 36 



TU/e Maart 2008 Sam Timmermans 

Voor een meer kwantitatieve meting zijn ook gedetailleerdere gegevens benodigd die in veel 
ziekenhuisprocessen niet worden bijgehouden. 

• Het laten uitvoeren van de toetsing door meerdere zorgverleners, die betrokken zijn bij het 
proces, verhoogt de betrouwbaarheid van het instrument. De verschillende scores kunnen met 
elkaar worden vergeleken, waarna consensus per aspect kan worden bereikt. 

• Omdat de toepasbaarheid van het instrument slechts is toegepast op één zorgproces kan niet 
met zekerheid worden gezegd of het instrument dezelfde uitkomsten zou generen in een ander 
casus. De betrouwbaarheid van het instrument is hierdoor nog niet verankerd. Het instrument 
is echter dusdanig eenvoudig, het geeft een kwalitatieve beoordeling, waardoor verondersteld 
kan worden dat het instrument dezelfde uitkomsten genereert in een vergelijkbaar proces in 
een andere situatie. 

Validiteit of geldigheid verwijst naar de relatie tussen een uitspraak over de werkelijkheid en de 
manier waarop die uitspraak tot stand gekomen is (van Aken et al., 2003). Vier onderdelen van 
validiteit worden besproken: Constructvaliditeit, interne validiteit, externe validiteit en 
herkenbaarheidsvaliditeit. 

• Er is een redelijke mate van constructvaliditeit. De twmtlg aspecten geven volgens de 
zorgverleners een goed beeld van de drie geselecteerde hoofdaspecten van patiëntgerichte 
zorg, ondanks dat niet alle mogelijke geoperationaliseerde aspecten in het instrument worden 
getoetst. 

• De interne validiteit wordt beïnvloed door het aspect bejegening. Veel klachten over de 
zorgprocessen komen voort uit ontevredenheid over de bejegening van patiënten. De 
patiëntgerichtheid van het proces wordt mede beïnvloed door bejegening. Het instrument 
neemt dit niet mee. Dit is echter een bewuste keuze, omdat het aspect bejegening een 
subjectief begrip is en daardoor moeilijk toetsbaar is. 

• De externe validiteit is beperkt, doordat de bruikbaarheid van het instrument beperkt is 
getoetst. 

• De herkenbaarheidsvaliditeit is hoog. Patiëntgerichtheid wordt als sleutel gezien voor de 
toekomstige Nederlandse gezondheidszorg. De eerste ziekenhuizen zijn actief bezig met 
patiëntgerichtheid en het inventariseren van de status van hun zorgprocessen. Vanuit de 
overheid, patiëntenorganisaties en andere partijen wordt het verbeteren van de 
patiëntgerichtheid gestimuleerd. Een meetinstrument is daarbij een goed hulpmiddel. 

Tot slot kan worden gezegd dat toetsingsinstrumenten en het kritisch kijken naar de eigen processen 
niet iets is waar de zorg om bekend staat. Zorgverleners willen het liefst bezig zijn met hun primaire 
taken, het verlenen van zorg. De organisatiecultuur binnen de zorg is hier mede debet aan. Dit wordt 
ook onderstreept door zorgverleners uit de praktijk. Bij de implementatie van een dergelijk instrument 
moet hiermee rekening worden gehouden. Heldere uitleg en motivering van het nut en doel van het 
instrument zijn van groot belang. Vervolgens moet met de resultaten van de toetsing ook wat gedaan 
worden. 

Dit zijn de belangrijkste resultaten van de analyse. In de volgende paragraaf worden conclusies 
getrokken op basis van het verrichte onderzoek. 
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6.3 Conclusies 
De conclusies die kunnen zijn getrokken in dit onderzoek worden op de volgende manier 
gepresenteerd. Allereerst zijn er conclusies getrokken over de literatuur en de ontwikkeling van het 
instrument. Vervolgens zijn conclusies getrokken over de bruikbaarheid van het instrument na toetsing 
in de praktijk en over deze toetsing. Tot slot zijn nog enkele afsluitende conclusies getrokken. 

Conclusie: Het opstellen van een toetsingsinstrument voor patiëntgerichte zorg kan bijdragen 
aan de literatuur en de praktijk. 
Op basis van het onderzoek naar patiëntgerichtheid kan gesteld worden dat er in de huidige zorgwereld 
steeds meer aandacht is voor patiëntgerichte zorg. Door de veranderingen in de markt worden 
ziekenhuizen gedwongen om de zorg af te stemmen op de individuele behoeften van patiënten. 
Ziekenhuizen besteden wel aandacht aan patiëntgerichtheid op hogere niveaus in hun missie en visie. 
Het omzetten van deze missie en visie in een concrete invulling van patiëntgerichtheid in 
zorgprocessen gaat echter moeizaam. Mede oorzaak hiervan is dat niet duidelijk is wat patiënten 
precies verwachten. Het perspectief van de patiënt op patiëntgerichte zorg is niet duidelijk voor 
ziekenhuizen. Na het exploratieve literatuuronderzoek kan gesteld worden dat het ontwikkelen van een 
toetsingsinstrument voor patiëntgerichte zorg kan bijdragen aan de literatuur en de praktijk. 

Conclusie: Klantgerichtheid, zoals dat in de bedrijfskunde aan de orde komt, wordt een 
belangrijk onderdeel van ziekenhuizen in de toekomstige concurrerende markt, waardoor 
ziekenhuizen fundamenteel anders moeten gaan denken. 
In de bedrijfskunde wordt klantgerichtheid als één van de belangrijkste onderdelen gezien van een 
bedrijfsstrategie. In een concurrerende markt hebben succesvolle organisaties een klantgerichte 
oriëntatie, is de organisatie gericht op het leveren van "superior customer value" en kiest de 
organisatie voor één van de vier waardestrategieën. Succesvolle organisaties excelleren op 
waardecreatie van één van de waardestrategieën en presteren marktconform op de andere. 
Ziekenhuizen moeten fundamenteel anders gaan denken in de concurrerende zorgmarkt en moeten 
een keuze maken met betrekking tot de strategieën. Ondanks de veranderingen zijn nog weinig 
ziekenhuizen proactief bezig met het ontwikkelen van een klantgerichtheidstrategie en doorvoeren van 
de strategie in de gehele organisatie en processen. 

Conclusie: Breed gedragen gefundeerd bewijs over de invloed van patiëntgerichtheid en relatie 
met aspecten als patiënttevredenheid, kwaliteit van zorg ontbreekt nog in de literatuur. 
Breed gedragen gefundeerd bewijs in de literatuur ontbreekt, doordat invloeden moeilijk meetbaar te 
maken zijn. Daarnaast ontbreekt het aan een eenduidige onderzoeksaanpak. Een derde reden is dat de 
invloeden van de hoofdaspecten individueel moeten worden onderzocht. Op kleine schaal, in 
specifieke situaties, zijn inmiddels resultaten geboekt. Het bewijs voor patiëntgerichte zorg is wel 
groeiende en succesvolle voorbeelden uit de praktijk laten zien dat patiëntgerichte zorg een succesvol 
concept kan zijn. 

Conclusie: De onderzochte modellen zijn voornamelijk gericht op de mensgerichte kant van 
patiëntgerichtheid. 
De onderzochte modellen focussen vooral op de mensgerichte kant van patiëntgerichtheid en niet op 
de economische kanten van patiëntgerichtheid. Vier van de vijf modellen leggen geen relatie tussen de 
aspecten van patiëntgerichtheid en de concurrentiepositie van een ziekenhuis. De concurrentiepositie 
en financiële situatie is van groot belang in de toekomstige zorgmarkt om je als ziekenhuis te kunnen 
onderscheiden. 

Conclusie: Het ontwikkelde instrument voldoet aan de, in het onderzoek, opgestelde vraag- en 
doelstelling. 
Ziekenhuizen kunnen het perspectief van de patiënt gebruiken bij het herontwerpen van hun 
processen. Het omzetten van patiëntenperspectief in procesverbeteringen gebeurt nog weinig. 
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Vanuit deze optiek is een aantal ontwerpspecificaties opgesteld voor een toetsingsinstrument van 
zorgprocessen. Het instrument is gericht op de drie meest interessante aspecten van patiëntgerichte 
zorg: Coördinatie van zorg in het belang van de patiënt, informatievoorziening voor de patiënt en 
patiëntenparticipatie in besluitvorming. De ontwerpspecificaties zijn: 

• Het instrument moet gebruikt kunnen worden in elk zorgproces binnen ziekenhuizen 
• Het instrument moet gebaseerd zijn op het perspectief van de patiënt 
• Het instrument moet een waardeoordeel kunnen geven over het proces en eventuele 

processtappen per concreet aspect 
• Het instrument moet verschillen in volledigheid van patiëntgerichtheid helder kunnen 

onderscheiden in een aantal duidelijke categorieën. 
• Het instrument moet gebieden kunnen identificeren die voor verbetering vatbaar zijn 
• Het instrument moet eenvoudig te gebruiken zijn door alle betrokken zorgverleners 

Het ontworpen toetsingsinstrument komt tegemoet aan deze eisen en voldoet daarmee aan de 
doelstelling van het onderzoek. Het instrument is gemakkelijk te gebruiken en in te vullen door middel 
van een uitgebreide uitleg over de mogelijke scores per aspect, een overzichtelijk scoreformulier en 
kleurcodering. Het instrument geeft een kwalitatieve indicatie van de patiëntgerichtheid van het 
zorgproces. Het scoreformulier zorgt ervoor dat verbetergebieden gemakkelijk te identificeren zijn na 
toetsing. Ziekenhuizen kunnen door toetsing met dit instrument verbeteringen initiëren voor hun 
zorgprocessen. 

De bruikbaarheid van het ontwerp is tevens getoetst. Allereerst door toepassing op een zorgproces uit 
de praktijk en ten tweede door het voorleggen aan zorgverleners uit de praktijk. In een casus is 
onderzoek verricht naar het operatieve proces in het AZN. Op basis van de twee toetsingen kunnen de 
volgende conclusies worden getrokken. 

Conclusie: Het instrument is bruikbaar in de praktijk, het is een valide instrument dat voldoet 
aan de vooraf opgestelde ontwerpspecificaties. 
Het instrument is bruikbaar voor toepassing in de praktijk. Het instrument voldoet aan de 
ontwerpspecificaties. Tevens is het een valide instrument, op basis van de vier getoetste vormen van 
validiteit. De betrouwbaarheid van het instrument is te betwisten. doordat de toetsing is uitgevoerd met 
betrekking tot één casus en één groep zorgverleners uit de praktijk. Dit kan verbeterd worden door de 
toepasbaarheid van het instrument te toetsen in meerdere settings. 

Conclusie: Het instrument maakt geen onderscheid in de aan te pakken verbetergebieden. 
Op basis van de toetsing worden verbetergebieden geïdentificeerd. Het instrument geeft echter niet aan 
welk verbetergebied de hoogste prioriteit heeft om verbeterd te worden. Dit is een mogelijk onderwerp 
voor vervolgonderzoek. 

Verbeterpunten 
De toetsing heeft ook een aantal verbeterpunten opgeleverd om de betrouwbaarheid en bruikbaarheid 
te verhogen. 

• Scherper formuleren van enkele scoringscriteria 
• Heldere, korte uitleg 
• Verminderen van het aantal te gebruiken formulieren 
• Het instrument koppelen aan een ict-toepassing 
• Meerdere zorgverleners het proces laten toetsen, waarna consensus over de bevindingen wordt 

gezocht 

Het eventueel kwantitatief formuleren van scoringscriteria is overwogen. Het voordeel is dat 
gebruikers de scoringscriteria gemakkelijker kunnen interpreteren. Dit vereist echter ook dat er 
kwantitatieve gegevens van het proces bijgehouden moeten worden. Dit soort gegevens over de 
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toetsingsaspecten worden nog nauwelijks bijgehouden m ziekenhuizen. Een meer kwantitatieve 
toetsing is dan ook nog niet mogelijk. 

Tot slot hangt het succes van het instrument ook af van de implementatie van het instrument. 
Voldoende aandacht, uitleg en motivatie door initiatiefuemers moet er voor zorgen dat het instrument 
op een goede manier wordt toegepast. Vervolgens dient men met de resultaten van de toetsing ook 
verbetergebieden aan te pakken, anders vervliegt de motivatie voor het gebruik van het instrument. 

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek, waarin is gebleken dat het ontwikkelde 
instrument een bruikbaar instrument is. 
In hoofdstuk 7 worden enkele interessante verwante onderwerpen besproken en aanbevelingen 
gegeven. 
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Hoofdstuk 7 Discussie 
In het voorgaande hoofdstuk zijn de conclusies gepresenteerd van het onderzoek. In dit hoofdstuk 
wordt in paragraaf 7 .1 aandacht besteedt wat ziekenhuizen te wachten staat in de toekomstige 
zorgmarkt. In paragraaf 7 .2 wordt hierop verder gegaan door te bespreken hoe ziekenhuizen inrichting 
moeten geven binnen de organisatie aan verbeteringen op het gebied van patiëntgerichtheid. In 
paragraaf 7.3 wordt een discussie gevoerd over de betrokkenheid van patiënten in medische 
besluitvorming. Daarnaast worden de toegevoegde waarde van dit onderzoek en de beperkingen er 
van besproken. Tot slot worden in paragraaf 7.6 de belangrijkste aanbevelingen gedaan en richtingen 
gegeven voor verder onderzoek. 

7.1 Patiëntgerichtheid in ziekenhuizen in de toekomst 
Zoals in paragraaf 3.2 beschreven is zullen de ziekenhuizen te maken krijgen met concurrentie in een 
groot deel van het zorgaanbod. De ziekenhuizen zullen zich moeten onderscheiden van hun 
concurrenten ter verkrijging van de gunst van de patiënt. Den Engelsen (2006) geeft aan dat de 
veranderende markt van ziekenhuizen vereist om een klantgerichtheidstrategie te hebben. Doordat 
ziekenhuizen verschillende zorgproducten en diensten aanbieden voor verschillende patiëntengroepen 
is het tevens mogelijk om meerdere strategieën te hebben. De belangrijkste scheiding in 
patiëntengroepen wordt onder andere gemaakt door het NPCF (2007) waarbij patiënten worden 
onderverdeeld in acute, electieve en chronische patiënten. Daarnaast zijn patiënten nog verder onder te 
verdelen naar bijvoorbeeld aandoening, leeftijd en inkomen. Het ziekenhuis zal de zorg moeten laten 
aansluiten op de klantenwensen van de patiëntengroep waar het ziekenhuis zich op wil richten. 

Van Leeuwen (2006) geeft aan dat ziekenhuizen zich moeten gaan toeleggen op zorgmarketing, iets 
waar ziekenhuizen totaal niet aan gewend zijn. Hij pleit voor een gecentraliseerde marketingfunctie 
binnen ziekenhuizen, omdat kennis en expertise ontbreekt bij de zorgverleners om zorgmarketing 
decentraal in te vullen. De klantgerichtheidstrategie geeft invulling aan de manier waarop 
ziekenhuizen hun klanten willen bedienen. Dit betekent ook dat ziekenhuizen keuzes moeten maken 
over welke klantengroepen het ziekenhuis belangrijk vindt. Het wordt onmogelijk voor ziekenhuizen 
om concurrerend te zijn op alle zorgproducten die door het ziekenhuis op dit moment worden 
aangeboden (Keuzenkamp, 2006). 
Een ander belangrijk punt is het verschil in prijsopbouw tussen ziekenhuizen. De kapitaallasten van 
ziekenhuizen verschillen van elkaar en zijn dan ook van invloed op de prijzen die ziekenhuizen 
minimaal moeten rekenen voor hun producten en diensten. Ook dit wordt van invloed op de 
strategische keuzen die ziekenhuizen moeten maken. 

Tevens wordt door de grotere transparantie en de keuze vrijheid het imago van een ziekenhuis steeds 
belangrijker. Ook hierin zullen ziekenhuizen moeten investeren om in de toekomst te kunnen blijven 
concurreren. In de huidige zorgmarkt is het op dit moment haast onmogelijk dat ziekenhuizen failliet 
gaan. Keuzenkamp (2006) geeft aan dat in een normale markt de onderneming dan logischerwijs 
wordt overgenomen, maar de eigendomsvorm en financieringsvorm van de Nederlandse ziekenhuizen 
laten dit niet of nauwelijks toe. Keuzenkamp (2006) verwacht dat dit in de toekomst zal veranderen, 
waardoor overnames, zoals in Duitsland, ook mogelijk worden in de Nederlandse gezondheidszorg. 

In welke mate zorgmarketing een rol gaat spelen is nog af te wachten. De zorgmarkt wordt geen 
geheel vrije markt maar een gereguleerde vrije markt. De overheid houdt de verantwoordelijkheid 
voor het toezicht op de markt. Op dit moment is een aantal ziekenhuizen actief bezig met het 
organiseren van zorgmarketing en strategieën voor patiëntgerichtheid, zoals het Amphia Ziekenhuis in 
Breda. Het overgrote deel van de ziekenhuizen neemt echter een afwachtende houding aan (den 
Engelsen, 2006). Op basis van het onderzoek en mijn ervaringen tijdens dit onderzoek verwacht ik dat 
ziekenhuizen die nu de stap zetten richting patiëntgerichtheid en zorgmarketing een voorsprong zullen 
nemen op de rest. De overige ziekenhuizen zullen in het gedrang komen, wanneer de markt steeds 
meer vrij wordt gegeven door de overheid. De ziekenhuizen zullen de slag verliezen of veel moeite 
moeten doen om een inhaalslag te maken. 
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7.2 Aanpak voor patiëntgerichte verbeteringen in ziekenhuizen 
In dit onderzoek is naar voren gekomen dat het in ziekenhuizen vaak nog ontbreekt aan concrete 
invulling van patiëntgerichte zorg. Het ontwikkelde instrument geeft een inventarisatie van 
patiëntgerichtheid van zorgprocessen. Na de inventarisatie is het zaak voor ziekenhuizen om ook 
daadwerkelijk stappen ter verbetering door te voeren. In paragraaf 7 .1 is aangegeven dat 
zorgmarketing en het bepalen van een patiëntgerichtheidstrategie van essentieel belang zijn. Het is 
echter ook zaak dat de gehele organisatie een verandering doormaakt om patiëntgerichte zorg te 
kunnen bieden. In dit onderzoek is eveneens op zoek gegaan naar voorbeelden uit de praktijk die 
positieve resultaten hebben opgeleverd op het gebied van patiëntgerichtheid voor de betrokken 
ziekenhuizen. 
De praktijkvoorbeelden wijzen uit dat het succesvol doorvoeren van verbeteringen in ziekenhuizen 
niet zomaar van de grond komt (Shaller, 2007). Shaller (2007) onderscheidt een aantal factoren die 
bijdragen aan het succesvol verbeteren van patiëntgerichte zorg in ziekenhuizen. Deze factoren zijn: 

• Leiderschap: Het topmanagement moet actief participeren in het ontwikkelen van 
patiëntgerichte zorg. Daarnaast is de aanwezigheid van een "project champion" 
gewenst om het project te blijven voortstuwen. 

• Het duidelijk communiceren van een strategische visie naar alle betrokkenen: 
Het bepalen van een heldere visie en strategisch plan hoe patiëntgerichtheid ingepast 
kan worden in de prioriteiten en dagelijkse processen van de organisatie op 
operationeel gebied en dit duidelijk communiceren naar alle lagen van de organisatie. 

• Het betrekken van patiënten en hun families: Patiënten en hun naasten kunnen 
waardevolle bijdragen leveren aan de ontwikkeling van patiëntgerichte zorg in 
cliëntenraden, maar eveneens door inspraak te hebben in het herontwerpen van 
zorgprocessen. 

• Ondersteuning van de werkomgeving: zorg voor de zorgverleners: Het creëren 
van een positieve werkomgeving waarin zorgverleners zich prettig voelen. 

• Systematisch meten en feedback krijgen: Frequent meten van processen en 
feedback over het proces maakt de prestaties van zorgprocessen inzichtelijk. Deze 
metingen kunnen gebruikt worden om processen te verbeteren. 

• De fysieke omgeving waarin de zorg wordt verleend: De fysieke inrichting van het 
ziekenhuis draagt eveneens bij aan de patiëntgerichtheid, zowel voor de zorgbeleving 
van de patiënt als aan de routing van zorgprocessen. 

• Ondersteunende technologie: Ondersteunende ICT-systemen die het mogelijk maken 
om patiënten makkelijker te betrekken bij de zorgverlening, te communiceren met de 
zorgverleners en adequate informatie te verstrekken die benodigd is. 

Shaller (2007) geeft aan dat ten aanzien van bovenstaande factoren in een klein deel van de 
Amerikaanse zorgwereld invulling wordt gegeven. Deze succesverhalen uit Amerika worden ook in 
Nederland gebruikt om de patiëntgerichte zorg te verbeteren. Het Kwaliteitsinstituut voor de 
Gezondheidszorg (CBO) is in de afgelopen twee jaar actief bezig geweest met het ondersteunen van 
ziekenhuizen bij de invoering van patiëntgerichte initiatieven, door het ontwikkelen van tools voor 
implementatie van verbeteringen, het faciliteren van contacten tussen succesvolle Amerikaanse 
ziekenhuizen en Nederlandse ziekenhuizen. Het verbeteren van de patiëntgerichtheid van zorg in 
ziekenhuizen noodzaakt een integrale aanpak. Bovenstaande geeft de belangrijkste factoren voor het 
succesvol doorvoeren van patiëntgerichte verbeteringen. 

7.3 Patiëntenparticipatie in medische besluitvorming 
In paragraaf 3.4 is patiëntenparticipatie in de medische besluitvorming kort besproken. In bijlage XV 
wordt een uitgebreide overweging beschreven over dit complexe vraagstuk. In deze paragraaf wordt 
deze overweging samengevat en conclusies getrokken. De patiënt heeft het recht om actief te 
participeren in medische besluitvorming, vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige 
Behandelingsovereenkomst (WGBO). De overwegingen in bijlage XV geven aan dat actieve 
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patiëntenparticipatie, waarin de patiënt zelf keuzes maakt, afhankelijk is van een aantal 
randvoorwaarden die aanwezig moeten zijn, zodat de patiënt ook de mogelijkheid heeft om zelf te 
kunnen beslissen. Deze randvoorwaarden zijn echter uitgebreid en nog beperkt aanwezig. Om actieve 
patiëntenparticipatie in medische besluitvorming mogelijk te maken moeten investeringen worden 
gedaan in onder andere informatievoorziening en communicatieve vaardigheden van zorgverleners. 
Daarnaast moet de zorgverlening zo zijn ingericht dat kan worden geïnventariseerd in hoeverre de 
patiënt wil participeren om vervolgens de zorgverlening hierop aan te passen. Dit vanwege het feit dat 
een deel van de patiënten niet zomaar kan participeren en een ander deel niet wil participeren in 
medische besluitvorming. 

Bovenstaande overwegingen geven aan dat participatie in medische besluitvorming een ingewikkeld 
en complex vraagstuk is. Bij het streven naar actieve patiëntenparticipatie moet rekening gehouden 
worden met de realiteit. De praktijk leert dat het beeld van de actieve, mondige patiënt, in de praktijk 
vaak een zieke, angstige en passieve patiënt is die beslissingen over zijn zorg overlaat aan de 
zorgverlener. Voornamelijk bij levensbedreigende ziektes willen patiënten vaak niet uitgebreid worden 
geïnformeerd. Informatie over levensverwachtingen en risico's ontneemt de patiënten de hoop, die hen 
op de been houdt. 

Het is goed om patiënten de mogelijkheid te bieden om actief te participeren in medische 
besluitvorming. Patiënten moet deze actieve houding echter niet worden opgedrongen door 
zorgverleners. 

7.4 Toegevoegde waarde onderzoek 
De ontwikkelingen in ziekenhuizen op het gebied van patiëntgerichtheid verlopen moeizaam, mede 
door een gebrek aan concrete instrumenten. Ziekenhuizen hebben zelf weinig capaciteit om 
instrumenten te ontwikkelen. De theorie over patiëntgerichtheid wordt steeds uitgebreider. De 
onderzoeken zijn echter vaak gericht op specifieke situaties. Dit onderzoek legt een verbinding tussen 
de theorie en de praktijk binnen ziekenhuis zorgprocessen. 
Het instrument dat is ontworpen in dit onderzoek draagt bij aan de inventarisatie en verbetering van de 
patiëntgerichtheid van zorgprocessen. De informatie, die de uitkomsten van het instrument geeft, kan 
als input dienen voor verbeterprojecten. Uit de toepassing van het instrument op een bestaand 
zorgproces blijkt dat er nuttige informatie wordt verzameld over het zorgproces. 

7.5 Beperkingen 
Elk onderzoek heeft zijn beperkingen die een mogelijke invloed hebben gehad op de uitkomsten van 
het onderzoek. In deze paragraaf worden de beperkingen van dit onderzoek besproken. 

Allereerst is de afbakening van het project tot drie hoofdaspecten van patiëntgerichte zorg een 
beperking in het onderzoek. De overige aspecten van patiëntgerichte zorg zijn nauwelijks belicht in het 
onderzoek. Het ontworpen instrument is dan ook beperkt tot de drie aspecten en geeft geen 
inventarisatie van de overige aspecten. 

Ten tweede is de opgestelde lijst met concrete aspecten, die gebruikt wordt voor het 
toetsingsinstrument geen volledige lijst. Vanuit het patiëntenperspectief is de lijst ontwikkeld gericht 
op de drie hoofdaspecten. Er zijn natuurlijk nog meer concrete aspecten te bedenken die van 
toepassing zijn op de drie hoofdaspecten. Het doel van het instrument is echter om een indicatie te 
geven van de patiëntgerichtheid van een zorgproces. Het is geen precisie instrument dat een 
zorgproces tot in elk onderdeel toetst. 

Een derde beperking heeft betrekking op de casus. Het onderzoek van het operatieve proces heeft zich 
niet specifiek gericht op patiëntgerichtheid, maar op een meer algemene beschrijving van het gehele 
proces. Hierdoor is het onderzoek, op bepaalde punten van het proces, te beperkt geweest om de 
patiëntgerichtheid goed te kunnen toetsen. 
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7.6 Aanbevelingen 
De aanbevelingen die aan de hand van dit project worden gegeven worden per onderwerp behandeld. 

Onderzoek 
In de literatuur is nog geen breed gedragen gefundeerd empirisch bewijs dat patiëntgerichtheid een 
positief effect heeft op patiënttevredenheid, kwaliteit van zorg en andere belangrijke aspecten van 
zorg. Dit komt door de enorme omvang van het begrip patiëntgerichtheid en de verschillende 
interpretaties ervan. In de afgelopen jaren zijn er al een aantal onderzoeken gedaan waarbij op een 
eenduidige wijze in verschillende landen onderzoek wordt verricht. Deze manier van onderzoek moet 
worden uitgebreid. 
Voor de toekomstige Nederlandse zorgmarkt is het van belang dat ziekenhuizen inzien dat een 
patiëntgerichte manier van werken van belang is voor de concurrentiepositie van het ziekenhuis. Ook 
hier moet verder onderzoek naar gedaan worden, waarin wordt gemeten wat het effect is van 
verschillende patiëntgerichtheid strategieën, of het ontbreken daarvan, op patiënttevredenheid, de 
concurrentiepositie, de financiële situatie. 
Klantenkennis wordt essentieel in de toekomstige zorgmarkt. In het overgrote deel van de 
ziekenhuizen worden de voordelen van patiëntenenquêtes niet goed benut. De patiëntenenquêtes 
worden bij een beperkte groep patiënten afgenomen en zijn er vooral om de patiënttevredenheid te 
meten. In enkele ziekenhuizen worden de enquêtes aan iedere patiënt gegeven en richten de vragen 
zich eveneens op verbeteringen in het proces en wensen van patiënten. Deze informatie levert een 
schat aan informatie op waar ziekenhuizen hun voordeel mee kunnen doen. 

Het instrument 
De eerste aanbeveling is om het instrument voor te leggen aan meerdere zorgverleners uit de praktijk 
om meer feedback te krijgen over de bruikbaarheid van het instrument en support te creëren voor het 
gebruik van het instrument. Vervolgens kan het instrument in de praktijk toegepast gaan worden. 

Ten tweede is een aanbeveling om van het papieren instrument een digitaal instrument te maken. Het 
instrument leent zich prima om op een computer te worden ingevuld. De verwachting is dat dit meer 
gebruiksgemak oplevert voor de gebruikers, die erom bekend staan dat ze niet veel tijd willen kwijt 
zijn met dit soort secundaire taken. De resultaten van de toetsing van verschillende gebruikers zijn op 
deze wijze nog gemakkelijker te vergelijken. Tevens worden de gegevens van eerdere metingen 
bewaard en zijn deze gemakkelijk in te zien en te vergelijken. 

Een derde aanbeveling is om het instrument te combineren met een gerichte patiëntenenquête. 
Prioriteiten van specifieke patiëntengroepen van patiëntgerichtheid kunnen door middel van een 
patiëntenenquête worden geïnventariseerd. Het zorgproces kan tegelijkertijd worden geïnventariseerd 
door het toetsingsinstrument. De uitkomsten van beide inventarisaties levert een prioriteitenlijst op van 
de gebieden waar verbetering het meest urgent is. 

Patiëntgerichtheid 
Het patiëntenperspectief levert enorm goede inzichten in de mate van patiëntgerichtheid van een 
zorgproces. Zorgverleners zijn vaak niet in staat om tijdens het werk het proces vanuit de patiënt te 
bekijken. Door het betrekken van patiënten bij de evaluatie van zorgprocessen en tools om als 
zorgverlener het proces vanuit de patiënt te kunnen bekijken is het mogelijk om zorgverleners het 
perspectief van de patiënt zelfs te laten ondervinden. Deze methoden, ontwikkelt door het CBO, 
worden inmiddels op kleine schaal toegepast in ziekenhuizen. Enkele voorbeelden hiervan zijn 
(Binkhorst et al. 2006): 

• Shadowing: De zorgverlener kijkt over de rug van de patiënt mee terwijl hij het zorgproces 
doorloopt. Op deze manier krijgt de zorgverlener inzicht in wat de patiënt meemaakt in het 
proces 
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• Spiegelgesprekken: Groepsgesprekken met patiënten, professionals als toehoorder onder 
leiding van een gespreksleider om feedback en informatie over de verleende en ervaren zorg te 
verkrijgen 

• Verbetervragenlijst Patiënten: Vragenlijst om na te gaan of een specifieke verandering in (de 
organisatie van) de zorg een verbetering is voor de patiënt. 

• Instant Feedback: Korte vraaggesprekken met patiënten tijdens hun verblijf in of bezoek aan 
het ziekenhuis om reactie op de verleende zorg en verbeterpunten te verkrijgen. 

Promotie van deze en andere instrumenten in ziekenhuizen is gewenst om de ontwikkelingen van 
patiëntgerichte zorg te stimuleren. 

De ziekenhuizen 
Tijdens dit onderzoek is meerdere malen een bezoek gebracht aan verschillende ziekenhuizen. Tevens 
is een langdurig onderzoek verricht in één ziekenhuis. De bezoeken aan de verschillende ziekenhuizen 
gaven inzicht op een aantal gebieden, zoals ondersteunende informatiesystemen, coördinatie van zorg 
en planning van patiënten. Het meest opvallende was de grote diversiteit tussen ziekenhuizen op het 
gebied van systemen en projecten die gericht zijn op dezelfde doelstellingen. De ontwikkeling van het 
electronisch patiënten dossier (EPO) is het meest sprekende voorbeeld. Elk ziekenhuis ontwikkelt zijn 
eigen EPO en houdt zich niet bezig met wat andere ziekenhuizen aan het doen zijn. De ziekenhuizen 
ondervinden dezelfde problemen, maar van samenwerking tussen ziekenhuizen om gezamenlijk de 
problemen aan te pakken is weinig sprake. Dit is slechts een voorbeeld. Op andere gebieden als een 
veiligheidsmanagementsysteem, planningssystemen, ordermanagement, patiëntveiligheid en 
patiëntgerichtheid geldt dit ook. 
Ziekenhuizen zouden meer moeten samenwerken om kennis uit te wisselen, schaalvoordelen te 
creëren bij het ontwikkelen van verbeteringen op het gebied van ict, veiligheid en patiëntgerichtheid in 
plaats van ieder voor zich het wiel proberen uit te vinden. De samenwerking beperkt zich op dit 
moment tot samenwerking op wetenschappelijk gebied of met betrekking tot opleiding van 
zorgverleners. 

Ten tweede zijn ziekenhuizen grote, bureaucratische organisaties, die veelal functioneel zijn 
ingedeeld. Afdelingen hebben vaak geen inzicht in wat er verderop of voorafgaand in het zorgproces 
precies gebeurd, waardoor de afstemming tussen afdelingen vaak slecht is. Nauwere samenwerking en 
betere communicatie binnen de ziekenhuizen is gewenst. Tevens is er groot verschil te onderscheiden 
tussen verschillende specialismen. Door gebrek aan samenwerking gaat elk specialisme op zijn eigen 
manier om met uniforme problematiek als het gebrek aan een centraal planningssysteem. Gevolg is dat 
de verschillende specialismen gebruik maken van allerlei verschillende zelf ontwikkelde systeempjes. 
Ook hier geldt dat samenwerking leidt tot het bundelen van kennis, schaalvoordelen en het verhogen 
van de efficiëntie. 

7.6 Vervolgonderzoek 
De resultaten van dit onderzoek bieden een mogelijkheid aan ziekenhuizen om op een eenvoudige 
manier de patiëntgerichtheid van hun zorgprocessen te inventariseren op de drie geselecteerde 
aspecten. Om een completer beeld te krijgen van patiëntgerichtheid zou de lijst uitgebreid kunnen 
worden met toetsbare aspecten van bijvoorbeeld toegankelijkheid en bejegening. Feit is wel dat 
aspecten van "zachte aspecten" als bejegening moeilijker meetbaar zijn. 
Daarnaast is het interessant om de mening van patiënten te onderzoeken om prioriteiten te kunnen 
stellen aan de aspecten. Hierbij moet worden meegenomen dat er verschil bestaat tussen de prioriteiten 
van gezonde mensen en patiënten. 
Het is eveneens interessant om vervolgonderzoek te doen naar de effecten van de verschillende 
aspecten van patiëntgerichtheid op patiënttevredenheid, kwaliteit van zorg, concurrentiepositie, imago 
van het ziekenhuis en andere aspecten die in de toekomstige vrijere zorgmarkt een rol gaan spelen. 
Een laatste richting van vervolgonderzoek is het toepassen van het instrument in verschillende 
ziekenhuizen in Nederland om een meer gefundeerde evaluatie van de bruikbaarheid van het 
instrument te krijgen. 
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Nawoord 
Het is volbracht. Mijn afstudeerproject zit erop en daarmee heb ik in 7,5 jaar de studie Technische 
Bedrijfskunde voltooid. Als ik terugkijk op het afstudeerproject heeft het me uiteindelijk toch meer 
gebracht dan ik vooraf en ook tijdens het afstuderen heb gedacht. Ondanks de moeilijkheden in het 
eerste deel van mijn afstudeerproject heb ik dit project tot een goed einde gebracht en heeft het me 
veel nieuwe inzichten gegeven over mezelf en de omgeving waarin ik in de toekomst wil werken. Ik 
ben niet de persoon die in een ziekenhuisomgeving goed tot zijn recht komt. 

Ik ben dankbaar voor de flexibiliteit van mijn universiteitsbegeleiders die openstonden voor een 
vervolg van het project en meedachten over een invulling er van. Mede door deze flexibiliteit heb ik 
het project kunnen afronden zonder al te veel vertraging op te lopen. Er zijn momenten geweest dat ik, 
starend naar de muur in mijn woonkamer, de handdoek in de ring wilde gooien om mijn dromen 
zonder diploma na te gaan jagen. Mede door de mensen om me heen heb ik doorgezet. 

Het afronden van het project is dan ook een overwinning op mezelf. 

Om als bedrijfskundige te kijken naar klant- of patiëntgerichtheid in de zorg was een aparte beleving. 
Waar we in de bedrijfskunde gewend zijn aan marketing en het bepalen van een strategie voor het 
tegemoetkomen aan de wensen van de patiënt, is dit een nog grotendeels onontgonnen gebied in de 
zorg, waar zorgverleners nog weinig kaas van hebben gegeten. Ziekenhuizen en zorgverleners worden 
zich wel steeds bewuster dat ze aandacht moeten besteden aan deze aspecten om in de toekomstige 
zorgmarkt te kunnen blijven presteren. Het ontwikkelde instrument wordt daarbij als een nuttig 
hulpmiddel gezien om de patiëntgerichtheid van de huidige processen te toetsen. 

Nu ligt de toekomst open om, met een diploma op zak, mijn dromen na te gaan jagen! 
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