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Samenvatting
De macht van de patiënt groeit
Zorgconsumenten veranderen sneller dan ziekenhuizen kunnen bijhouden!
Alhoewel het vertrouwen in ziekenhuiszorg nog steeds hoog is, krijgt de
kritische zorgconsument steeds meer de overhand. Deze consument is zich
bewust van de keuzevrijheden, informeert zich gedegen, kiest zelf zijn
zorgaanbieder en weet wat hij verwacht en behoeft van een ziekenhuis.
De zorgconsument wordt steeds meer een klant die bewuste keuzes
probeert te maken, die aanbieders van zorg vergelijkt en die zijn eigen
verzorging en behandeling ter hand wil nemen om zo tot de beste keuzes
te komen. Ziekenhuizen die niet voldoen aan het verwachtingspatroon van
patiënten, en ziekenhuizen die haar eigen dienstverlening meer centraal
stelt dan de patiënt, zullen niet (blijven) ﬂoreren. Succesvolle ziekenhuizen
begrijpen dit en handelen daar naar.
Zij nemen de patiënt als vertrekpunt. Niet als eindpunt.

Ken uw klant en maak connectie met de zorgconsument
Om goede aansluiting te vinden bij de zorgconsument is het noodzaak deze
te kennen en te begrijpen. Graag geven wij in de vorm van trends u de voorzet
om de aansluiting te verstevigen. Iedere trends wordt verderop in deze paper
met feiten onderbouwt:

1. Het vertrouwen in ziekenhuiszorg is nog altijd erg hoog
Waarden als kwaliteit, klantgerichtheid en een persoonlijke benadering
stuwen de tevredenheid. We zien dat negatieve berichtgevingen niet altijd
een grote impact hebben op het imago van het eigen voorkeurziekenhuis.

4. Mening verwijzer belangrijk, niet heilig meer
De hegemonie van de verwijzer is doorbroken, de hoe zorgconsumenten
over specialismen en specialisten per ziekenhuis denkt zijn steeds meer
bepalend in het keuze proces bij electieve zorg.

2. Iedere zorgconsument heeft uniek keuzeproces
Angst, weerstand en acceptatie van klachten zijn sterke drijfveren achter
informatiebehoeften. Alle facetten van waarmee men te maken krijgt
(wachttijden, telefonische bereikbarheid, klantvriendelijke benadering
van een opname of behandeling) zijn belangrijk in het keuzeproces van
electieve zorg. Niet al deze informatie is momenteel (voldoende)
voorhanden.

5. Reisbereidheid voor ziekenhuiszorg groeit
Keuze op kwaliteit wint het steeds meer van gemak en gewoonte.
De zorgconsument wil best verder reizen als hij daarmee voor zichzelf de
beste kwaliteit kan verkrijgen. Dit doet de reisbereidheid in gelijke tred
toenemen.

3. Zorgconsumenten informeren zich gedegen
De aard van de gebruikte informatiebronnen zijn zeer divers. De meest
bepalende daarin zijn: huisarts, eigen ervaring en zorgverleners binnen
het eigen netwerk. De beoordeling van de waarde ervan komt tot stand
vanuit: herkenning, gepercipieerde betrouwbaarheid en kwaliteit en
overeenstemming van de gegevens met andere bronnen.

6. Klantgerichtheid maakt het verschil
Het actief betrekken van patiënten heeft de meeste impact op beleefde
klantgerichtheid. Op dit diepste niveau van klantgerichtheid is nog veel
te winnen. Klantgerichtheid kent momenteel dan ook een behoorlijk
afbreukrisico.

2. Patiënt extreem centraal
2.1 De zorgconsument kiest zelf

De nieuwe werkelijkheid: constante verandering

De macht bij de patiënt

We zitten niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering
van tijdperken’, ‘Er zijn vele wegen die naar Rome leiden, maar kies er één
en hou die vast!’ en ‘Zet uw klant niet een beetje centraal, maar extreem
centraal!’ Zo maar drie inspirerende kreten die u aan het denken zetten,
maar tegelijkertijd ook de vraag oproepen: hoe dan? Meer marktwerking,
opkomst van nieuwe technologieën, nieuwe toetreders en aangepaste
spelregels zijn er de oorzaak van dat ziekenhuizen in een bijna structureel
transitieproces zitten.

De patiënt anno 2015 krijgt immers steeds meer mogelijkheden aangereikt
om zelf te bepalen waar en wanneer hij zorg inkoopt en bij wie hij dat
doet. Hij beschikt over handige middelen als tablets en tools (vergelijkingssites, social media, apps, etc.) om zich snel en goed te laten informeren.
Zorgconsumenten krijgen –naast de oude kanalen als de huisarts- steeds
meer mogelijkheden om zelf informatie te vinden en te gebruiken als het
gaat om zorgkeuzes. Juist vanwege deze ontwikkeling is het zo belangrijk om
de (toekomstige) patiënt met zijn individuele behoeften extreem centraal te
zetten. Maar hoe past u uw ziekenhuis zich daarop aan?

Veranderende klantverwachtingen en -behoeften
Tegelijk veranderen ook de klantverwachtingen en –behoeften. Dit zorgt
er ervoor dat het erg moeilijk is voor ziekenhuizen om de connectie met
verwijzers, maar ook (toekomstige) patiënten te behouden. Te vaak blijft:
‘de patiënt centraal’ dan ook een holle kreet. En als ‘customer
centricity’ al wordt omarmt is het te vaak alleen een domein van marketing
en communicatie, maar dringt het niet door naar het verplegend
personeel, laboranten, schoonmakers, laat staan de medici.
Steeds vaker zien we dat ziekenhuizen ervoor kiezen om via Planetree
(zie www.planetree.nl) te werken en te handelen vanuit de uitgangspunten
van boeken als: If Disney Ran Your Hospital (Fred Lee: 2009). Dit in
pogingen om een beweging in gang te zetten de patiënt echt centraal te
stellen, maar vaak blijven verpleegkundigen en medici toch nog vooral de
handelingen, producten en diensten van het ziekenhuis centraal stellen.
Logisch vanuit historie, maar is die focus alleen wel houdbaar?

Uw patiënt extreem centraal zetten heeft namelijk invloed op vele aspecten
–tot in de haarvaten- in uw ziekenhuis. Uw ziekenhuis moet natuurlijk al
prestatie indicatoren presenteren en ook de wachttijden per behandeling
worden inmiddels openbaar gemaakt. Naast deze wettelijke
verplichtingen stelt u de zorgconsument nog extremer centraal
met een continue monitoring op verwachtingen, ervaringen en
tevredenheid, waardoor u een constante aanjager van de
(percepties op) kwaliteit kunt genereren. Inzichten in uw
huidige processen en concrete feedback hierop zijn
een randvoorwaarde. Meten is weten en analyses
van de feedback helpen u in het zetten van de
volgende stappen om het beste ziekenhuis van
Nederland te worden.

2.2 Patiënt als vertrekpunt. Niet als eindpunt
Succesvolle ziekenhuizen

Wij zijn van mening dat ziekenhuizen die de patiënt en zijn behoeften werkelijk centraal
stellen de toekomst hebben. Het blijkt dat organisaties die hun klant als vertrekpunt nemen
op alle fronten beter scoren dan organisaties die hun eigen aanbod, doelen, producten of
diensten als uitgangspunt nemen. Zij staan immers dichter op de klant en kunnen eerder
inspelen op veranderende omstandigheden. Dit geldt ook voor zorgorganisaties en ziekenhuizen:
• Aanbod en productontwikkeling verschuift van ‘we doen wat we al jaren doen’
naar ‘we betrekken de patiënt waar mogelijk in het ontwerpproces’ (denk aan zorgpad
ontwikkeling);
• Kennis gaat verder dan informatie over omzet en volumes. Het gaat zelfs veel
verder dan beoordelingen over activiteiten, producten of diensten. De exacte verwachtingen
van de klant kennen, daar gaat het om. Hoe kunnen we een continue feedbackloop in onze
processen organiseren? Dat dit een continue zoektocht is, wordt onderkent;
• Communicatie en marketing draaien allang niet meer om een nieuwe
brochurelijn of nieuwe website maar steeds meer om het vinden van de dialoog met publiek
en patiënten. En daar worden passende tools en media bij gezocht;
• Medici en verplegend personeel richten zich niet alleen maar op de activiteiten,
maar op de patiënt als persoon. Kunnen inspelen op (latente) behoeften is een onderdeel
van het handelen;
• De cultuur is gericht op experimenteren, ontwikkelen en leren. Willen weten
wat de patiënt doet, wil en hoe die zich voelt. Groei en resultaat zijn een gevolg van het
vinden van de juiste snaar, in plaats van andersom;
• De structuur van een organisatie is gebouwd rondom de patiënt in plaats van de
patiënt rondom de organisatie;
• Het type leiderschap is gericht op stimulatie en vernieuwing.
Beheersbaarheid en competitie zijn aanwezig, maar niet bepalend.

Trends bij zorgconsumenten inzichtelijk
Al met al stellen wij dat uw ziekenhuis er niet aan ontkomt om de patiënt extreem
centraal te stellen. Wij noemen dat populair: ‘De Staatgreep van de klant’. In ons boek
–met de gelijknamige titel- over deze thematiek worden u handreikingen gedaan hoe
ook uw ziekenhuis van dit gedachtengoed de vruchten plukt!
Wij stellen u graag een exemplaar beschikbaar.

‘

‘

Een ziekenhuismarketeer aan het woord –

Klantgerichtheid maakt absoluut het verschil. Daar ligt de toekomst. Ziekenhuizen waren
lang in de luxepositie dat de patiënt wel kwam. Dat is niet meer zo, ziekenhuizen moeten
zich onderscheiden in klantgerichte initiatieven als zorg dichtbij huis, bijvoorbeeld via
E-health, maar ook door tijdens het spreekuur klantgericht te zijn en in voorlichting in
te spelen op de behoeften van de klant (wil deze bijvoorbeeld nog wel ellenlange saaie
folders of liever een gedegen instructiefilmpje?).

Eﬀectiviteit

Klant extreem centraal
Uitgangspunt:
Doelen van de
klant bereiken

Product of organisatie
centraal

Focus

Uitgangspunt:
Doelen van de organisatie bereiken

3. Zes trends bij
zorgconsumenten
Trends ter (h)erkenning en om naar te handelen
In deze paper geven wij u diverse trends en wapenfeiten die wij
–vanuit toegepast onderzoek voor ziekenhuizen- waarnemen onder zorgconsumenten.
De trends worden door experts uit het veld becommentarieerd. Wij geven u hiermee inzage
in de overtuigingen en overwegingen van ook uw potentiele patiënten. Wij hopen u hiermee
tevens een eerste aanzet te geven om uw ziekenhuis nog meer succesvol te maken door ook
bij u de patiënt extreem centraal te stellen. En dan niet de gemiddelde patiënt, maar iedere
unieke! Een hele uitdaging. Graag geven wij u zes trends om te (h)erkennen en naar te
handelen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vertrouwen in ziekenhuiszorg (blijft) hoog;
Iedere zorgconsument heeft uniek keuzeproces;
Zorgconsumenten informeren zich gedegen;
Mening verwijzer belangrijk, niet heilig meer;
Reisbereidheid voor ziekenhuiszorg groeit;
Klantgerichtheid maakt het verschil.

In de komende paragrafen diepen wij de trends voor uw uit.

3.1 Vertrouwen in ziekenhuiszorg (blijft) hoog
Beleven doet bewegen
Vier op de vijf mensen komen regelmatig in een ziekenhuis. Het collectief
van mensen heeft dan ook een goed beeld van ziekenhuizen. Daarbij
geldt: Beleven doet bewegen. Hoe meer contact met een ziekenhuis, hoe
meer vertrouwen men er in heeft, en hoe hoger de rapportcijfers zijn die
de organisatie krijgen.
Waarden: kwaliteit, klantgerichtheid en persoonlijk
stuwen tevredenheid
Deze cijfers worden vooral gestuwd door de perceptie op de
(hoogwaardige) kwaliteit en klantgerichtheid. De mensen met wie
patiënten (en bezoekers) te maken hebben in het ziekenhuis (vooral
verplegers en medici) zijn tevens in zeer sterke mate bepalend voor de
hoogte van de rapportcijfers van uw ziekenhuis. Daarvoor geldt:
Hoe persoonlijker en menselijker zij zich opstellen, hoe hoger de cijfers
(landelijk rapportcijfer een 7,8). Meer dan driekwart van de
zorgconsumenten vindt ziekenhuismedewerkers:
klantgericht, deskundig en persoonlijk.

Algemeen Rapportcijfers Zorgprofessionals – Bron: Newcom Gezondheidszorg Monitor
( 2011: n=1.081 | n= 2012: n=1.150 | 2013: n=1.018)

Landelijk een 7,4 en een 7,7 voor het laatst bezochte ziekenhuis.
Bron: NVZ en Newcom

‘

Aan het woord: Mevrouw drs. ing. Saskia Derkx –
Marketing Adviseur MCA Gemini Groep -

We herkennen het vertrouwen zeker. En dit vertrouwen is natuurlijk ook terecht!
De Nederlandse ziekenhuiszorg behoort tot de beste van de wereld en is
toegankelijk en betaalbaar en de Nederlandse ziekenhuissector is ook financieel
gezond. Vooral ernstig zieke patiënten hebben een hoog vertrouwen en zijn erg
tevreden over de zorgverlening. Voor wat betreft tevredenheid scoren binnen onze
ziekenhuisorganisatie afdelingen als hartonderzoek, nucleaire geneeskunde
en oncologische afdelingen steevast zeer hoog (rapportcijfer rond de 9).
Patiënten schenken tegenwoordig wel meer wel overwogen hun vertrouwen.
Dit vertrouwen krijgen we niet meer vanzelf. Steeds meer patiënten overwegen
naar een ziekenhuis buiten het eigen woongebied te gaan als ze denken daar betere
zorg te kunnen krijgen. Wij hebben “bewijs” nodig dat we zeer goede zorg leveren om
patiënten te kunnen blijven binden. Hierbij is transparantie over zorguitkomsten
belangrijk, en ook het blijven bouwen aan een sterk merk voor onze ziekenhuisgroep.

Bron: NVZ en Newcom

‘

Negatieve berichtgeving niet van grote impact op imago
eigen ziekenhuis
Bijna alle zorgconsumenten vernemen berichtgeving in de media over
ziekenhuizen. Opvallend daarbij is dat mediaberichtgeving over
ziekenhuizen veelal als negatief geclassificeerd wordt door zorgconsumenten. Dit heeft invloed op het algemene imago van
ziekenhuizen. Het imago lijdt onder de berichtgeving. Opvallend is echter
dat deze negativiteit niet veel impact heeft op het keuzeproces t.a.v. het
eigen ziekenhuis. Veel zorgconsumenten zijn het eigen ziekenhuis toch
trouw. De negatieve berichtgeving wordt in dat geval vooral voor
kennisgeving aangenomen.

Angst, weerstand en acceptatie drijfveren achter
informatiebehoefte
Patiënten informeren zich gedegen. Zij zijn zich zeer bewust van het
ziekenhuisaanbod en de keuzevrijheid. Zij gaan niet over één nacht ijs in
hun keuze. Angst, weerstand en acceptatie van klachten zijn de belangrijke
factoren die ten grondslag liggen aan een zoektocht (en het bijkomende
keuzeproces). Bij een zoektocht naar ziekenhuizen is het dan ook niet
verwonderlijk dat de helft van de mensen ook actief zoekt naar informatie
over (met name):
A.
Kwaliteit
B.
Service van een ziekenhuis

In het keuzeproces is alles belangrijk
In de keuze voor een ziekenhuis zijn er tal van factoren die worden af- en
meegewogen. Zie hiertoe onderstaande opsomming. Daarbij zien we dat
ieder zo zijn eigen proces heeft en andere zaken belangrijk vindt.
Voor ziekenhuizen betekent dit dat op alle fronten informatie
voorhanden moet zijn. Faciliteer en handel vanuit het begrip
dat iedere zoektocht een unieke is.

‘

Daarbij is het niet opmerkelijk dat hoe complexer de eigen gezondheidsklacht is, hoe intensiever het oriëntatie proces is. Verder zien we dat
chronisch zieken een meer gerichtere zoektocht uitvoeren voorafgaand
aan hun keuzeproces dan niet chronisch zieken.

Aan het woord: Een ziekenhuis marketeer -

Dit statement raakt meerdere vlakken: Zorgconsumenten kiezen steeds meer zelf en
laten zich minder leiden door hun huisarts of specialist. De keuze voor naar welk

‘

3.2 Iedere zorgconsument heeft uniek keuzeproces

ziekenhuis ze gaan is hierbij een eerste keuze. Voor electieve zorg zien we vaker dat
er een bewuste keuze gemaakt wordt dan voor spoedzorg en chronische zorg.
Iedere patiënt participeert op zijn eigen manier in zijn zorgproces.
Sommige patiënten gaan puur op de mening van de arts af en andere willen
zelf veel meer meedenken bij beslissingen als wel of niet opereren of welke
lens geplaatst zal worden. Het klakkeloos doen wat de dokter zegt, raakt denk
ik wel steeds meer uit de gratie. Onze zorgverleners dienen alle unieke patiënten
goed te begeleiden in hun ziekteproces. Hierbij is persoonlijke aandacht voor
elke (unieke) patiënt belangrijk.

‘

De aard van de gebruikte informatiebronnen zijn zeer divers
Kwaliteit van zorg inschatten is voor zorgconsumenten moeilijk.
Zorgconsumenten kiezen daarom veel op ervaringen, zachte waarden en
verhalen. Daarbij is er niet één gouden informatiebron voorhanden voor
zorgconsumenten. Met als gevolg dat men massaal ‘shopt’ naar
informatie. Overal worden ‘brokjes’ kennis opgedaan. De meest
bepalende kanalen daarin zijn.
Kortom: Men zoekt eerst de informatie dichtbij huis en kijkt daarna
verder en breder. De beoordeling van bronnen komt tot stand vanuit:

A. Herkenning - in de informatie zoekt men naar overeenkomsten
in mogelijke oorzaken en gevolgen van de klachten;
B. Betrouwbaarheid - is de bron zelf betrouwbaar en te vertrouwen;
C. Kwaliteit - van de inhoud van de bron;
D. Overeenstemming - tussen bronnen (m.a.w.: is informatie vanuit
verschillende bronnen hetzelfde)

Bron: Newcom | 2013

Aan het woord: drs. Annemarie Kapteijns – AVL

Kanker is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen in het leven en de patiënt
wil zich hierover graag goed informeren. De meeste patiënten zijn zich bewust van het
feit dat er kwaliteitsverschillen in de oncologische zorg is tussen ziekenhuizen ondanks
het (gelukkig) hoge niveau van de zorg in Nederland. Ook vanuit verschillende
wetenschappelijke studies blijkt dat een ziekenhuis die veel operaties voor een
bepaalde kankersoort uitvoert, meer bekwaam is dan een ziekenhuis dat er weinig
uitvoert. Als een specialist bijvoorbeeld veel operaties doet, is de kans op een goede
aﬂoop voor een patiënt groter. De kans op complicaties en overlijden wordt minder.
Toch blijkt het voor de consument toch heel lastig de juiste kwaliteitsinformatie te
vinden. Ondanks het feit dat er steeds meer gegevens openbaar worden; niet alle

‘

3.3 Zorgconsumenten informeren zich gedegen

ziekenhuizen geven dezelfde informatie en vanwege verschillen in bijvoorbeeld de
populatie van patiënten zijn verschillen soms ook lastig te duiden. Wij werken hier
als Antoni van Leeuwenhoek ook hard aan, we zijn bezig om op onze website alle
kwaliteitsinformatie inzichtelijk en begrijpelijk te maken voor patiënten en waar
het kan vergelijken we deze ook met landelijke data.

We zien uit verschillende studies dat veel mensen (meer dan de helft)
meer informatie over kwaliteit van ziekenhuizen online zou willen opdoen.
In de perceptie is deze informatie momenteel niet (genoeg) voorhanden.

Uit eigen onderzoek blijkt dat onze patiënten met name informatie
over innovatie, de nieuwste ontwikkelingen, de ervaringen van andere
patiënten en de ervaring/ bekwaamheid van onze specialisten
zeer belangrijk vinden.

‘

Aan het woord: Kim Peters, Hoofd communicatie ZGT

Wij willen graag dat de drempel om naar het ziekenhuis te komen zo laag mogelijk is
en dat patiënten goed voorbereid met een behandeling beginnen. Dit betekent dat
verpleegkundigen en medisch specialisten patiënten bijvoorbeeld in verschillende
gesprekken voorlichten. Ook krijgen patiënten aanvullende informatie op papier mee
naar huis. Ondanks dit uitgebreide voorlichtingstraject, zitten patiënten thuis vaak nog
met onbeantwoorde vragen. Daarom hebben we ons voorlichtingstraject voor
predialyse patiënten heel anders ingericht: teksten vervangen door beelden en deze
in een andere fase in het voorlichtingsproces aanbieden. Door het voorlichtingsproces

‘

Wees aanwezig en ga de dialoog aan. Zend niet alleen
We zagen dat mensen informatie op doen vanuit onzekerheidsreductie.
Men is bang voor zorg en is onbekend in de materie. Dit in een context
dat men eigenlijk geen zorg wil, maar moet! Ga er maar aanstaan!
Het liefst wil men ontzorgt worden en actief in dialoog gaan over hetgeen
ze overkomt en de keuzes waar ze voor staan. Als ziekenhuis kun je hier
een rol in hebben. Nodig toekomstige patiënten via diverse kanalen uit
tot het delen van hun zorgen en help hen de beste keuze te maken.
Maak hierbij (ook) gebruik van moderne communicatiemiddelen om
het bereik zo groot mogelijk te laten zijn en aansluiting te zoeken bij de
kanaalkeuzes van de patiënt. Acteer als de ontzorgende, informerende
en begripvolle expert. Zend niet alleen informatie, maar luister en
begeleid oprecht!

te vervatten in diverse video’s op de website, helpen we predialyse patiënten om goed
voorbereid in gesprek te gaan met de nefroloog. Omdat de patiënt de algemene
informatie vooraf bekijkt is er in de spreekkamer meer ruimte voor de persoonlijke
vragen. De patiënt bekijkt de voorlichtingsfilmpjes wanneer het hem uitkomt, zo vaak
als hij wil en met wie hij wil. Nu kijken ook familieleden en naasten met de patiënt
mee, zo blijkt. Persoonlijke vragen neemt de patiënt mee naar zijn eerste gesprek,
waardoor de kans dat hij thuis zit met allerlei onbeantwoorde vragen kleiner
wordt. Patiënten waarderen de voorlichtingsvideo’s goed. We ontwikkelen
deze vorm van voorlichting dan ook verder door.”

Hegemonie van de verwijzer doorbroken
Jarenlang zagen we dat onverminderd op nummer één de
zorgconsumenten zich lieten leiden door het advies van de verwijzer
als het aankomt op de keuze van een ziekenhuis. Of dit nu de huisarts,
verloskundige, fysiotherapeut of een andere zorgverlener was: De mening
van de verwijzer werd altijd gevolgd. Nu –anno 2015- zien we nog altijd
dat de verwijzer een zeer sterke rol heeft in het keuzeproces van het
ziekenhuis, maar dat andere informatiebronnen een steeds bepalender
rol spelen in het keuzeproces van de zorgconsument.

Koester de verwijzers en etaleer uw kracht
Koester uw verwijzers. Zij zijn een zeer belangrijke partner. Ook in termen
van marketing. Realiseer echter wel, dat een focus op alleen deze groep
niet voldoende is. Zet hetgeen uw ziekenhuis goed in is actief in de ‘etalage’
en zorg dat u daarop gevonden wordt. In groeiende mate is dit immers van
belang om nieuwe patiënten te binden.

‘

Eigen perceptie op specialismen per ziekenhuis
steeds bepalender
Zo kiest men steeds vaker een ziekenhuis omdat die het beste zou zijn
in de betreﬀende specialisatie of men terecht wil bij een specifieke
specialist. Dit zijn bij uitstek elementen die meer transparant zijn
geworden in de afgelopen jaren en we zien dus dat dit ertoe heeft geleid
dat zij het keuzeproces beïnvloeden van de consument. Naar ons idee zal
dit een verdere vlucht nemen. De verwijzer nog op de absolute nummer
één, maar wellicht meer als sparringpartner en gids, dan als bepaler pur
sang. Zorgconsument hechten tevens relatief minder waarde aan het
oordeel van zorgverzekeraars en opiniemakers over ziekenhuizen.

‘

3.4 Mening verwijzer belangrijk, niet heilig meer

Aan het woord: drs. ing. Saskia Derkx Marketing Adviseur MCA Gemini Groep

De huisarts lijkt inderdaad minder bepalend te worden bij de keuze voor een
ziekenhuis. Wij moeten meer moeite doen om patiënten uit ons verzorgingsgebied
aan ons te binden.

3.5 Reisbereidheid voor ziekenhuiszorg groeit
Kwaliteitskeuze wint het steeds meer van
gemak en gewoonte
We zagen al eerder dat zorgconsumenten zelf meer nadenken over hun
ziekenhuiskeuze dan voorheen. Zorgconsumenten laten zich namelijk
in hun keuzeproces steeds vaker leiden door informatie en kennis over
expertise en specialisme binnen een specifiek ziekenhuis. Daarmee is de
‘gewoonte’-keuze doorbroken. De zorgconsument kiest –gechargeerdniet meer perse voor:
A.
B.

het gemak van het meest dichtstbijzijnde ziekenhuis
de voorkeur van de verwijzer.

De zorgconsument kiest steeds vaker op eigen voorkeuren, eigen
afwegingen over kwaliteit(perceptie) en specifieke specialisten.
Dit heeft als gevolg dat een deel van de mensen ook bereid zijn
steeds verder te reizen voor zorg.

Ernst van klacht bepaald reisbereidheid
Het is logisch dat zorgconsumenten voor eerste hulp naar het
dichtstbijzijnde ziekenhuis willen. Daarin is snelheid een cruciale factor.
Echter voor niet spoedeisende hulp zien we de reisbereidheid toenemen
in gelijke tred met de ernst van de aandoening. Zo zijn zorgconsumenten
oplopend in reistijd bereid te reizen voor:
1.
2.
3.
4.
5.

Een poliklinische behandeling
Een chronische behandeling
Een dag operatie
Een ingreep met overnachting
Een (relatief) ingewikkelde operatie

Besef de eigen kansen buiten het eigen primaire
verzorgingsgebied
Waar de reisbereidheid toeneemt, nemen uw kansen voor marktaandeel
in een tertiair gebied toe. Staar dus niet meer blind op eigen directe
regio en onderzoek de kansen binnen uw eigen specialismen in
nieuwe regio’s. Met een goede facilitering zijn zorgconsumenten te
verleiden voor uw ziekenhuis te reizen. Kwaliteitsperceptie is hierin
een sterk stuwende kracht.

‘

‘

NVZ Brancherapport - Nederlandse ziekenhuizen zijn goed bereikbaar.

Patiënten reizen gemiddeld 13,3 minuten. Ruim 25% van de patiënten kiest niet
voor het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Dat aandeel verschilt per specialisme en per
behandeling. Voor bijvoorbeeld geriatrie wordt nauwelijks extra gereisd en voor
cardio-pulmonale chirurgie wel. Ernst van klacht bepaald reisbereidheid.

3.6 Klantgerichtheid maakt het verschil
Eigen ervaring bepaalt oordeel kwaliteit
Vrijwel alle zorgconsumenten vinden hun eigen oordeel over ervaren
ziekenhuiszorg het belangrijkst in relatie tot retentie. Hierbij baseren zij
zich op de ervaren deskundigheid, hygiëne, de kennis en uitleg van zorg
en het resultaat van de behandeling (weinig klachten/geen complicaties).
Tevens vinden zij de tijd, aandacht en respect die het ziekenhuis aan hen
geeft van groot belang. Hierbij komen we op het domein van
klantgerichtheid uit.
Betrekken van patiënten heeft meeste impact op beleefde
klantgerichtheid
We weten vanuit theorie en praktijk dat klantgerichtheid een sterk
stuwende waarde is voor de tevredenheid (en ultimo het succes) voor
ziekenhuizen. Klantgerichtheid voor ziekenhuizen is in zijn algemeenheid
nog een vrij holistisch gegeven. Daartoe hebben wij dit uiteengerafeld om
er goed op te kunnen sturen. Klantgerichtheid voor ziekenhuizen bestaat
–zo hebben we onderzocht- uit drie componenten, die een oplopende
waarde van impact in zich hebben. Te weten:

1. Bedienen (veel impact)
a. Goed product en/of dienst leveren
b. Snel reageren op vragen en/of klachten
c. Duidelijk communiceren over verwachtingen
2. Behandelen (nog meer impact)
a. Prettig contact
b. Geen nummer zijn
c. Meedenken met de situatie van de klant
3. Betrekken (meeste impact)
a. Vragen naar behoeften rondom product en/of dienst
b. Klant mee laten denken met de situatie van het ziekenhuis
c. Vragen naar de mening van de klant
Kortom: betrekken van patiënten heeft het meeste impact op de beleefde
klantgerichtheid en daarmee op de uiteindelijke tevredenheid met het
ziekenhuis.

Op het diepste niveau van klantgerichtheid is nog veel te
winnen
Op basis van onderzoek zien we dat op het meest basale niveau
-Bedienen- ziekenhuizen wel redelijk goed weten te acteren: Er wordt
goede zorg geleverd (7,4), het ziekenhuis communiceert duidelijk wat er
verwacht kan worden (6,7) en het ziekenhuis reageert snel op vragen
en/of klachten (6,6). Ook op het gebied van –Behandelen- wordt nog
redelijk gescoord: Het ziekenhuis onderhoudt prettig contact (6,7),
het ziekenhuis geeft de zorgconsument het gevoel niet een nummer te
zijn (6,5) en het ziekenhuis denkt mee in de situatie van de patiënt (6,5).
Echter waar het echt om draait en waar veel impact mee behaald kan
worden – Betrekken- daar is nog veel winst te behalen.
De rapportcijfers spreken daarbij boekdelen:
•
Het ziekenhuis vraagt naar mijn mening en/of behoeften (6,1)
•
Het ziekenhuis vraagt mij aan welke service ik behoefte heb (5,7)
•
Het ziekenhuis laat mij meedenken over de situatie (5,5)
Er is werk aan de winkel, want dit diepste niveau heeft de meeste impact
op de gehele beleefde klantgerichtheid en de klantgerichtheid in zijn
geheel heeft een zeer grote impact op de algemene tevredenheid.

Klantgerichtheid is momenteel een afbreukrisico.
Buig dit om naar een kans
In het ziekenhuis wordt het verschil dus voor een groot deel op de mate
van klantgerichtheid gemaakt. Dat is een punt waar momenteel
landelijk volgens zorgconsumenten de schoen wringt. Zorgconsument
willen als mens behandeld worden en niet als patiënt. Zij willen aan de
hand genomen worden. Realiseer daarbij altijd dat mensen geen zorg
willen, maar moeten. Zij zijn veelal in de basis angstig en kennen een
stevige dosis weerstand. Heb hiervoor begrip en handel hiernaar.

4. Een succesvolle
transitie
Succesvolle transitie naar de patiënt extreem centraal

Afsluitend merken wij nogmaals op dat wij ervan overtuigd zijn dat een succesvol
ziekenhuis de patiënt en zijn behoeften extreem centraal stelt. Wij hopen dat deze
paper u hierover nader aan het denken zet en het handvatten geeft om mee aan
de slag te gaan. Ook u zit midden in de –Staatsgreep van de Klant-. Wij hebben het
vertrouwen dat de ziekenhuiszorg in Nederland uitermate goed in staat is om deze
transitie door te maken. Wij kijken mee en leveren graag de input.
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5. Newcom: Expertise en ervaring
Expertise
Newcom is uw onderzoekpartner die u helpt de connectie te maken
met uw doelgroepen. Wij stellen uw doelgroep extreem centraal. We
onderzoeken de behoeften en verwachtingen en koppelen deze aan
uw strategie. Maar we gaan verder. We zijn een modern en verfrissend
bureau. Met onze innovatieve tools (onderzoekstool, feedback-managementtool, community, panels) kunt u ook zelf aan de slag. We faciliteren
op eﬀectieve wijze de dialoog met uw doelgroep. Wij stellen u extreem
centraal, zodat u uw doelgroep extreem centraal kunt blijven stellen en u
de toegevoegde waarde kunt blijven leveren aan uw doelgroep.
Ervaring
Wij hebben in de afgelopen 10 jaar reeds vele ziekenhuizen mogen
assisteren om hun klant en toekomstige klant weer een stem te geven in
de organisatie. Wij doet dit met passie en op basis van toegepast
onderzoek onder uw publiek, uw patiënten en uw verwijzers. We hebben
een schat aan kennis over de zorgconsument die we graag ook voor uw
organisatie inzetten. Samen met een groeiend aantal ziekenhuizen
–ongeveer 45 nemen diensten bij ons af- lukt het steeds beter om de
zorgconsument de stem te geven die hij verdient.

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Wij werken sinds jaren ook met en voor uw brancheorganisatie. Dit voor
maatwerk en brancheonderzoek. Tevens beheert Newcom sinds kort ook
Explora – De onderzoekstool van NVZ. Middels een licentie op Explora kan
uw ziekenhuis onbeperkt zelf klantonderzoek uitvoeren en gebruik maken
van de enorme benchmarkmogelijkheden die Explora biedt.
Wij komen u graag de mogelijkheden demonstreren.

Newcom Research & Consultancy B.V.
Vestiging Enschede
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7521 PL Enschede

Vestiging Amsterdam
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1017 CH Amsterdam

T 053 - 483 66 00

T 020 - 639 32 51

F 053 - 433 74 15
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Newcom brengt u in contact met uw doelgroep
Newcom Research & Consultancy is een onafhankelijk bureau dat organisaties met full-service
marktonderzoek inzicht geeft in hoe zij optimaal kunnen aansluiten bij de wensen van de doelgroep.
Denk aan concepttesting, klanttevredenheid- en klantbehoeftenonderzoek, imago-onderzoek, maar ook
aan workshops en trainingen. Zie Newcom.nl voor meer informatie en mogelijkheden.
Wij geloven dat succesvolle organisaties in nauw contact staan met hun doelgroep. Dit betekent dat
succesvolle organisaties de doelgroep écht kennen en begrijpen. Organisaties bieden de doelgroep niet
altijd wat op de plank ligt, maar helpen klanten in het keuzeproces. Het veronderstelt dat organisaties
bestaande werkwijzen en denkkaders durven los te laten als dat nodig is. Alleen dan zijn organisaties in
staat de beste klantervaring te geven. Newcom is aangesloten bij de MarktOnderzoekAssociatie (MOA)
en is NEN-ISO 9001 gecertificeerd. Newcom werkt vanuit kantoren in Enschede en Amsterdam.

