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Sinds de jaren zeventig is het totaal
aantal ziekenhuizen in Nederland dras-

tisch afgenomen, waarbij de zieken-
huizen qua omvang zijn toegenomen.'

Een en ander is mede het gevolg van de
vele fusies die de afgelopen jaren heb-
ben plaatsgevonden tussen ziekenhui-
zen. De veranderingen in de ziekenhuis-

zorg hebben de nodige consequenties
voor de inwoners. Het betekent dat het

ziekenhuis als instelling steeds minder
in de directe omgeving van mensen te
vinden is en dat mensen steeds verder

af komen te wonen van ziekenhuizen.
Aan de andere kant worden de zieken-

huizen steeds groter waardoor zij in
staat zijn een grotere verscheidenheid
aan zorg te leveren.

Achtergrond

De ontwikkelingen in het aanbod van zie-

kenhuiszorg hebben zich grotendeels vol-
trokken zonder dat aan consumenten is

gevraagd hoe vanuit hun perspectief de

ziekenhuiszorg in hun regio georgani-

seerd zou moeten zijn. Weliswaar

besteedt bijvoorbeeld de Consumenten-

bond sinds enige jaren aandacht aan de

ervaringen van consumenten met zieken-

huiszorg,2 maar dit Ziekenhuis

Vergelijking Systeem blijft beperkt tot

een beoordeling van de bestaande situ-
atie. Erwordt niet onderzocht wat consu-

menten zouden willen los van hoe het

aanbod op dit moment is vormgegeven.
Tochveronderstelt de beleidstheorie

die ten grondslag ligt aan het streven naar

vraaggestuurde zorg dat mensen daar wel

degelijk een mening over hebben.

Er wordt vanuit gegaan dat mensen

bepaalde preferenties hebben ten aan-
zien van de zorg en dat zij die preferenties

zullen vertalen in keuzegedrag, als er

maar voldoende transparante, vergelijk-
bare consumenten informatie komt over

de prestaties van ziekenhuizen, specialis-
ten en andere zorgaanbieders (vergelijk

3). Voor het ontwikkelen van die consu-

menteninformatie kan gebruik worden
gemaakt van verschillende bronnen. Zo is

de Consumentenbond bezig met de voor-

bereiding van een volgende ziekenhuisver-

gelijking, stelt het Algemeen Dagblad een

top-wo op die gebaseerd is op de kwali-

teitsindicatoren van de Inspectie voor de

Gezondheids- zorg,4 voert zorgverzekeraar

Agis een vergelijkend onderzoek naar de
prestaties van ziekenhuizen uit met

behulp van een zorginkoopinstrument dat
gebaseerd is op de CAHPS,5en heeft de
Nederlandse Federatie van Universitair

Medische Centra een eigen vergelijkend

tevredenheidsonderzoek gedaan.6

Onderzoek naar preferenties
Wat moet de conSUment hiermee, is een

vraag die zich onwillekeurig opdringt
(vergelijk 7). Wat wil de consument

eigenlijk weten? En hoe ziet het beste

ziekenhuis eruit vanuit het perspectief
van de gebruikers? Het NIVELheeft

gepoogd om daarin meer inzicht te krij-

gen met behulp van een onderzoek onder

het Consumentenpanel Gezondheidszorg

(noot a). Gevraagd naar het ideale zie-
kenhuis dat mensen het liefst in de buurt

van hun eigen woning willen hebben, dan

blijkt dat een schaap met vijf poten te
moeten zijn. Mensen willen het liefst een

ziekenhuis in de buurt waarvan het per-
soneel een goede reputatie heeft, wat

gelegen is op korter dan 15 minuten

afstand, waarbij een spoedeisende hulp-

dienst dag en nacht aanwezig is, met een

vaste arts voor de patiënt, met voldoende

parkeergelegenheid, met een regionaal

netwerk van samenwerkingspartners, en

met korte wachtlijsten. Het is duidelijk

dat als de consument niet gedwongen

wordt om verschillende aspecten tegen

elkaar af te wegen, het wensenpakket
bepaald onbescheiden is. Interessanter

is het daarom om te kijken wat er gebeurt
met de wensen, wanneer mensen worden
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gedwongenomverschillendekenmerken
van eenziekenhuistegen elkaaraf te
wegen. De resultaten van een conjunct
analyse die is uitgevoerd binnen het
Consumentenpanel Gezondheidszorg
kunnen daar meer licht op werpen.

Er is naar acht aspecten van zieken-
huiszorggevraagd;1.de groottevan het
ziekenhuis,2. de afstandvanthuis tot het
ziekenhuis, 3. de parkeergelegenheid,
4. de aanwezigheid van een spoedeisende
hulpdienst, 5. eventuele regionale samen-
werking,6.delengtevaneenwachtlijst,
7. de reputatie van het personeel en
8. het geholpen worden door een vaste
arts bij behandeling. Elkaspect kende
drie mogelijke varianten. Bijvoorbeeld,
grootte van het ziekenhuis werd onderver-
deeldin 'klein', 'middelgroot' en 'groot';
afstand in 'minder dan 15 minuten', '15-30
minuten', '30 minuten en meer' etc.
Opbasisvan dezeaspecten met hunver-
schillende varianten zijn door middel van
orthoplan (inSPSS) 31 fictieve, van elkaar
verschillende,ziekenhuizen'geconstru-
eerd'. Deze31fictieveziekenhuizenzijn
niet bij alle respondenten aan bod
geweest.Iedererespondentkreegvier
keer twee van elkaar verschillende zieken-

huizen aangeboden. Per aangeboden
tweetal ziekenhuizen werdaan de respon-
denten gevraagd aan te geven naar welk
ziekenhuis de voorkeur uitging om (1)in
de buurt van de woning te hebben, (2) in
gevalvan eenelectieveingreepte benut-



ten, (3) bij een spoedopname te benutten.

De verdeling van de 31 fictieve ziekenhui-

zen over de verschillende respondenten

heeft random plaatsgevonden.
Als het gaat om het ziekenhuis in de

buurt van de woning blijken mensen de

reputatie van het aanwezige personeel in
het 'eigen' ziekenhuis belangrijk te vin-
den. Daarnaast vinden consumenten het

belangrijk dat de afstand van huis tot het

'eigen' ziekenhuis niet al te groot is. Ook

de aanwezigheid van een spoedeisende

hulpdienst (liefst dag en nacht) in het

'eigen' ziekenhuis vindt men nog relatief

belangrijk. Minder belangrijk zijn aspec-

ten als de lengte van de wachtlijsten, de
parkeergelegenheid, en de omvang van
het ziekenhuis.

In het onderzoek is ook nagegaan of

de preferenties van mensen verschillen

afhankelijk van hun omstandigheden.

In figuur 1 zijn de resultatendaarvan
weergegeven in de vorm van odds ratio's

voor de kans dat een fictief ziekenhuis op
grond van het betreffende kenmerk wordt
verkozen boven een ziekenhuis dat dit

kenmerk niet bezit (noot b). Daaruit blijkt

dat consumenten bij een spoedopname

vooral kiezen op grond van de aanwezig-

heid van een spoedeisende hulpafdeling

die 7X24 uur geopend is; gevolgd door

afstand tot het ziekenhuis. Bij een elec-

tieve ingreep is bij uitstek de reputatie

van het personeel de doorslaggevende
factor die bepaalt naar welk ziekenhuis

de voorkeur uitgaat. Andere factoren zijn

van ondergeschikt belang. Dat geldt ook

voor de lengte van de wachtlijst.

Wat moet het beleid met deze
uitkomsten?

Het feit dat mensen reputatie belangrijk
vinden als het gaat om een ziekenhuis

dat zij in de buurt van hun woning willen

hebben, strookt met werkelijke ervarin-

gen op dit gebied. Een slecht imago leidt

er wel degelijk toe dat mensen het zie-

kenhuis gaan mijden. Het ziekenhuis in

Terneuzen heeft volgens OZ zorgverze-

keraar bijvoorbeeld te kampen met een

slecht imago. Dit slechte imago leidde
ertoe dat de inwoners van Zeeuws-

Vlaanderen liever wat verder reisden, j

namelijk naar België, dan dat zij gebruik
maakten van het ziekenhuis in

Terneuzen. Leegstand was het gevolg,

hetgeen in het kader van wachtlijstbe-
middeling werd opgelost door andere

verzekerden naar dit ziekenhuis toe te

halen.8 Als de reputatie van een zieken-

huis niet goed is, blijven mensen uit de

regio dus ook daadwerkelijk weg. Nu

geeft dit onderzoek geen inzicht in de

vraag hoe de reputatie van een zieken-

huis tot stand komt en op welke infor-
matie consumenten hun oordeel over

reputatie baseren. Of consumenten

daarvoor tot in het kleinste detail willen
weten hoe het met de kwaliteit van de

geleverde zorg is gesteld, daarover zijn
de meningen verdeeld.9 Wat wél duide-

lijk is, is dat consumenten graag infor-

matie krijgen over allerlei aspecten
van de structuur van het ziekenhuis

(deskundigheid van de artsen, aangebo-
den specialismen e.d.).l0 Bovendien

vinden zij procesmatige aspecten

(bejegening, informatie- voorziening)

erg belangrijk.2 Het regelmatig monito-

ren van de prestaties van ziekenhuizen

op deze aspecten, is dus belangrijk.
Ondanks het feit dat de meeste men-

sen ziekenhuiszorg gelukkig niet dagelijks

nodig hebben, spreekt uit de resultaten

van ons onderzoek een geringe bereid-

heid tot reizen voor ziekenhuiszorg.

Het 'eigen' ziekenhuis moet volgens con-

sumenten in ieder geval binnen 30 minu-

ten, maar het liefst binnen 15 minuten te

bereiken zijn. Deze uitkomst pleit tegen
vormen van schaalvergroting die leiden
tot minder locaties. Wanneer fusies alleen

op bestuurlijk niveau zullen plaatsvinden

8

7

6

5

4

3

2

0
ziekenhuis op <15
minuten afstand

zal de consument dat waarschijnlijk niet

als nadelig ervaren. De grootte van het

ziekenhuis is namelijk van zeer onder-
geschikt belang voor consumenten, aller-

lei discussies over de 'menselijke maat'

ten spijt. Bovendien kan binnen grotere
samenwerkingsverbanden van locaties

meer specialistische expertise in stand

worden gehouden dan in op zichzelf
staande kleine ziekenhuizen. Gezien het

belang dat consumenten hechten aan een

goede reputatie is dat belangrijk.

Tot slot vinden mensen een spoed-

eisende hulpdienst in het ziekenhuis bij
hen in de buurt belangrijk. Het idee om in

een acute noodsituatie in de nabije

omgeving van de woning terecht te kun-

nen geeft de consumenten een veilig

gevoel en draagt mogelijk ook bij tot een

positieve beeldvorming (reputatie) over

het buurtziekenhuis als een volwaardige
voorziening. In kleine ziekenhuizen of

buiten poli's waar een 7 keer 24 uurs

EHBO niet (meer) kan worden gehand-

haafd, ligt daarom een bundeling van de

krachten met centrale doktersdiensten/
huisartsen posten voor de hand.

NOOT

a. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt

van het Consumentenpanel Gezond-

heidszorg, een samenwerkingsproject

goede reputatie artsen/ afdeling spoedeisende
verpleegkundigen huip 7x24 uur open

wachtlDst<2 weken

. in geval van nood l1li geplande opname

Figuur 1 Odds ratio's voor de kans dat een ziekenhuis op grond van het genoemde kenmerk zal
worden verkozen boven een ander ziekenhuis dat het betreffende kenmerk niet bezit: in geval
van nood en bij een geplande opname.
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tussen de Consumentenbond en het

NIVEL.Dit panel heeft tot doe!, om
middels vragenlijstonderzoek, infor-
matie over en van consumenten te ver-

zamelen zodat beleidsmakers, patiën-
ten- en consumentenorganisaties en

aanbieders van zorg hun beleid op het

gebied van zorg mede kunnen baseren

op betrouwbare consumentengege-
vens. Het doel van de vragenlijst was

om een beeld te krijgen van hetgeen

consumenten van belang vinden

(wat ze graag zouden willen) ten aan-
zien van ziekenhuiszorg bij hen in de

buurt.Het panel bestond op het
moment van dataverzameling Guni

2002)uit 1210 personen,die met
betrekking tot geslacht en leeftijd een

afspiegeling van de Nederlandse

bevolking vormen. Van deze 1210 per- .

sonen hebben 832 de vragenlijst van

dit onderzoek geretourneerd, oftewel

een respons van 69%.
b. In de logistische regressie analyse

waarop de odds ratio's zijn gebaseerd,

fungeerde de minst aantrekkelijke van

de drie opties per kenmerk als referen-

tiecategorie. Bijvoorbeeld: een afstand

tot het ziekenhuis van meer dan 30

minuten, een slechte reputatie, of het

ontbreken van een spoedeisende

hulpdienst. De gepresenteerde odds
ratios betreffen de kans dat een zie-

kenhuis met de meest aantrekkelijke
variant wordt verkozen boven een zie-

ken huis met de minst aantrekkelijke
variant. De odds ratio's voor de mid-

dencategorie zijn hier niet gepresen-
teerd. In het voorbeeld van afstand tot

het ziekenhuis: Figuur 1 presenteert de

kans dat een ziekenhuis op minder

dan 15 minuten afstand (meest aan-

trekkelijke) wordt verkozen boven een

ziekenhuis op meer dan 30 minuten

afstand (minst aantrekkelijke). De

kans dat een ziekenhuis op 15 tot 30
minuten afstand (middencategorie)
wordt verkozen boven een ziekenhuis

op minder dan 15 minuten afstand, is

hier buiten beschouwing gelaten.
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