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Voorwoord 
 
Met het schrijven van deze scriptie sluit ik de tweejarige studie MBA-Health van de Erasmus 
Universiteit af. 
Het waren twee zeer intensieve en leerzame jaren. De studiebijeenkomsten waren telkens 
weer een bron van inspiratie. De boeiende lessen van de docenten, de wijze presentaties 
van Aad en Jan en de gedachtewisselingen met mijn medestudenten, hebben mij enorm veel 
geleerd.  
 
De keuze voor een onderwerp voor de scriptie was, gezien mijn overstap naar een andere 
baan, voor mij geen moeilijke. Het was niet alleen de keuze voor een nieuwe baan, maar 
daarnaast ook gelijk de keuze voor een nieuwe markt waar de consequenties van 
marktwerking merkbaar zijn.  
 
Door het schrijven van de scriptie heb ik mij verdiept in de relevante marktontwikkelingen van 
de PBU orthopedie. Dit is een zeer leerzame periode geworden, waarin ik enorm veel kennis 
heb verkregen over het onderwerp. Dit gaat mij in de praktijk zeker van pas komen. 
 
De eerste persoon die de term orthopedie gebruikte was de Fransman Nicolas Andry in 
1741. Een van de illustraties in zijn boek was een boom, waarbij tijdens de groei een 
verkromming wordt gecorrigeerd door stevige vastsnoering tegen een rechte paal. Door de 
jaren heen is de boom internationaal het symbool geworden voor de orthopedie. 
Ik hoop dat ik door deze scriptie en de verkregen kennis, de PBU orthopedie van het OLVG 
kan ondersteunen bij het ontwikkelen van een duurzaam concurrentievoordeel. 
 
Ik dank Lucie Boonekamp voor haar begeleiding. Zij wist mij telkens weer van zinvolle 
adviezen te voorzien. 
 
 
 
 
 
Landsmeer, april 2008 
Inge Schaft 
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Samenvatting 
 
Sinds de invoering van de marktwerking is in de ziekenhuiszorg de productie opgebouwd uit 
Diagnose Behandelingscombinaties (DBC’s) in een A- en in een B-segment. In het A-
segment liggen de prijzen vast. In het B-segment zijn de prijzen vrijgegeven. In het B-
segment bevinden zich de ingrepen die op grote schaal plaatsvinden via gestandaardiseerde 
methoden en technieken, zoals cataractoperaties en het implanteren van heup- en 
knieprothesen. 
In 2008 is het B-segment uitgebreid van 10 naar 20%. Ziekenhuizen onderhandelen met de 
zorgverzekeraars over kwaliteit, prijs en samenstelling van de DBC’s in het B-segment.  
In vergelijking met de oude functiegerichte bekostigingssystematiek zijn de vergoedingen, 
voor de verrichtingen in het B-segment, een stuk gunstiger geworden voor de 
zorgaanbieders. Dit heeft geleid1 tot een kostengroei van 12%, waarvan 2 procentpunten 
verklaard worden door hogere prijzen en 10% procentpunten door een sterke verhoging van 
het volume (het aantal behandelingen)  
 
In de regio Amsterdam zien we dat de ziekenhuizen de capaciteit voor het aantal heup- en 
knievervangende operaties fors hebben uitgebreid. Hierdoor zijn de wachtlijsten weggewerkt 
en lijkt een evenwicht in vraag en aanbod ontstaan. De PBU orthopedie van het OLVG heeft 
in 2007 675 heup- en knievervangende operaties verricht, tegenover 420 in 2006. Voor een 
gezonde financiële bedrijfsvoering wordt gerekend op minimaal 650 per jaar. Uit de relatief 
gunstige vergoeding van de DBC’s in het B-segment, kunnen andere complexe ingrepen, 
zoals aan rug en schouder, worden gefinancierd. 
 
Nu de wachtlijsten zijn weggewerkt, moet de PBU orthopedie van het OLVG zich beraden, 
over hoe de continuïteit in de noodzakelijke patiëntenstroom kan worden gerealiseerd. 
 
In deze scriptie is onderzoek gedaan naar de positie van de PBU orthopedie en naar de 
relevante ontwikkelingen in de Amsterdamse markt. Hiervoor is de volgende vraagstelling 
geformuleerd: 
 
Welke mogelijkheden heeft de PBU orthopedie van het OLVG om een duurzaam 
onderscheidend vermogen te creëren in haar regio? 
 
Hoe kan de PBU orthopedie van het OLVG deze mogelijkheden benutten? 
 
De vraagstelling is beantwoord door, aan de hand van modellen, onderzoek te doen naar het 
keuzegedrag van de patiënten en hoe deze te beïnvloeden is. Verder is gekeken welke 
basisstrategieën er zijn en welke daarvan aansluit en meerwaarde biedt aan de 
ontwikkelingen van de PBU orthopedie. 
 
Conclusie: 
Gebleken is dat, door de toegenomen capaciteit en de geringe vergrijzing in de regio, het 
voor de PBU orthopedie moeilijk zal zijn de komende jaren het gewenste aantal patiënten te 
bereiken met verwijzingen uit het eigen adherentiegebied. Om in de toekomst verzekerd te 
blijven van een patiëntenstroom, welke de huidige minimaal evenaart, zal de aandacht op de 
zorgconsument gevestigd moeten worden. 
De keuze van de patiënt voor een bepaalde zorgaanbieder, komt tot stand door advies van 
de huisarts en wordt daarnaast beïnvloed door de reputatie van het ziekenhuis en de 
deskundigheid van de betrokken professionals. De PBU orthopedie zal de resultaten uit de 
diverse patiënttevredenheidonderzoeken, het sterke imago en de bekendheid en 
deskundigheid van de medisch professional moeten gaan benutten voor beïnvloeding van 
het keuzegedrag van de patiënten en verwijzers van buiten de eigen regio. 
                                                 
1 ANP, maart 2008 
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De zorgverzekeraar wil DBC’s inkopen van een zo hoog mogelijke kwaliteit tegen zo laag 
mogelijke kosten. Op dit moment is de invloed van de verzekeraar op het keuzegedrag van 
de patiënt nog gering. De verwachting is dat, in de nabije toekomst, de verzekeraar meer 
gebruik zal willen maken van voorkeursaanbieders. De patiënt zal gestimuleerd worden, door 
bijvoorbeeld volledige vergoeding of extra service, de zorg bij de voorkeursaanbieder af te 
nemen. 
Voor de PBU orthopedie is het van belang om goede afspraken te maken met de 
verzekeraar over prijs, volume en inhoud van de DBC’s. Als er door de medisch professional 
transparante en meetbare aandoeningspecifieke kwaliteitscriteria geformuleerd kunnen 
worden en er mogelijkheden komen voor financiering van het totale zorgproces (transmurale 
DBC), biedt dat mogelijkheden om de onderhandelingen met de verzekeraar te laten gaan 
over prijs, kwaliteit, volume en service van het totale zorgproces. 
 
Om je als zorgaanbieder te onderscheiden, in een concurrerende markt, is het van belang 
dat duidelijk is welke strategie op het gebied van klantgerichtheid gevoerd wordt. 
Treacy en Wiersema2 onderscheiden drie vormen van klantgerichtheid. Ze spreken van 
‘operational excellence’, ‘productleadership’ en ‘customer intimacy’. Deze drie strategieën 
zijn in principe allemaal klantgericht, alleen de mate waarin verschilt. Zij stellen, dat een 
organisatie die leidend wil zijn in haar markt, moet uitblinken in een van deze drie 
strategieën, terwijl de andere twee op niveau moeten zijn. 
 
De orthopedische zorg is voor een groot deel planbaar, niet acuut en in gestandaardiseerde 
zorgprocessen onder te brengen.  
De basisstrategie, operational excellence, onderscheidt zich door het leveren van gemak, 
betrouwbare producten of diensten tegen concurrerende prijzen. Voor diverse doelgroepen 
en zorgprocessen binnen de PBU orthopedie is deze strategie goed toepasbaar. De 
zorgprocessen kunnen in de hele keten zo doelmatig mogelijk worden georganiseerd, tegen 
een scherpe prijs-kwaliteitverhouding.  Het meetbaar maken van resultaten van gezondheid 
en klantwaardering, biedt de PBU orthopedie mogelijkheden om een betere marktpositie te 
realiseren. 
 
De (inter)nationale naamsbekendheid en uitgebreide expertise op het gebied van kruisband-, 
schouder- en rugchirurgie kan vanuit de basisstrategie productleadership binnen de PBU 
orthopedie verder worden vormgegeven. De innovatieve kracht en de vernieuwing zijn de 
toegevoegde waarde van deze topklinische zorg en bieden mogelijkheden tot het realiseren 
van een onderscheidende marktpositie. 
 
Om de positie in de meer competitieve markt te verbeteren en de continuïteit in zorg in de 
toekomst te waarborgen, heeft de PBU orthopedie van het OLVG voldoende mogelijkheden. 
De zorgconsument steunen in het maken van de juiste keuzes, duidelijk maken waar we 
goed in zijn, de aanwezige kwaliteiten inzichtelijk maken, bedenken hoe ze gebruikt kunnen 
worden en inzetten bij de focus op de externe markt. 
 
Doen waar je goed in bent en daar steeds beter in worden! 
 

                                                 
2 The discipline of Market Leaders, Treacy & Wiersema (1995) 
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1. Inleiding 
 
1.1 Aanleiding en achtergrond 
 
Het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis (OLVG) is een Topklinisch ziekenhuis in Amsterdam 
Oost. Het OLVG heeft de keuze gemaakt om in de (binnen)stad te blijven en niet uit te wijken 
naar een locatie aan de rand van de stad, zoals de andere Amsterdamse ziekenhuizen 
hebben gedaan. Deze stadse sfeer is duidelijk herkenbaar in en rond het OLVG. Het is, door 
de beperkte ruimte, een bedrijvig en compact ziekenhuis met een grote Spoedeisende 
Eerste Hulp. 
 
Het OLVG heeft ruim 500 bedden en telt jaarlijks 20.000 opnames, 15.000 dagverplegingen 
en 140.000 eerste polikliniekbezoeken. 
Het OLVG staat bekend om haar uitstekende professionele kwaliteit en haar ondernemende 
en innovatieve instelling. Door haar sterke imago is het enkele keren tot beste ziekenhuis 
van Nederland uitgeroepen3. 
Alle professionals zijn in loondienst en de disciplines zijn georganiseerd rond businessunits, 
welke een grote mate van zelfstandigheid kennen. In het OLVG is de dokter in de lead. Als 
unitvoorzitter is hij de baas van de businessunit. De unitvoorzitter wordt bij het aansturen van 
de unit ondersteund door een bedrijfsleider. 
 
Elke unit maakt jaarlijks aan de hand van de kaderbrief van de Raad van Bestuur, de eigen 
begroting. Samen met de vakgroep maakt de unitvoorzitter beleid en beleidskeuzes. Deze 
worden uitgewerkt in een financieel resultaat. De primaire businessunits (PBU’s) maken met 
elkaar, met de medisch ondersteunende units (MOU’s) en met facilitaire zaken afspraken 
over de af te nemen diensten. Hiervoor vindt een interne verrekening plaats. Een unit heeft 
een eigen personeelsadviseur en unitadministrateur. 
 
Sinds 1 juni 2007 ben ik werkzaam als bedrijfsleider van de unit orthopedie. Binnen de unit 
orthopedie werken 7 orthopeden, 10 arts-assistenten in opleiding en 3 nursepractitioners. 
Onder de unit orthopedie vallen verder de polikliniek, het secretariaat, de opnameplanning, 
de gipskamer en twee verpleegafdelingen. Totaal ongeveer 80 fte/120 medewerkers. 
Naast de orthopedische basiszorg, biedt de orthopedie bovenregionale zorg voor rug- en 
schouderchirurgie. Enkele orthopeden hebben (inter-)nationale bekendheid. 
Deze samenstelling vinden wij ook terug in de activiteiten. De bijzondere ingrepen vragen 
verhoudingsgewijs veel inzet van mensen en middelen. Voor de bekende orthopeden en 
voor de bijzondere ingrepen komen patiënten van buiten ons adherentiegebied. Door deze 
extra aanzuigende werking en de beperkte capaciteit zijn er voor deze verwijzingen lange 
wachtlijsten. De capaciteit wordt beperkt door de geringe financiële vergoeding. De ingrepen 
zijn kostbaar en de vergoeding komt uit de reguliere budgetparameters uit het A-segment. 
 
Vanaf 2006 is een deel van de productie in het B-segment gekomen. Over dit deel (de heup- 
en knieprothesiologie) worden prijsafspraken gemaakt met de zorgverzekeraar. Door deze 
ontwikkeling werd het een interessante activiteit. De vakgroep is uitgebreid met een extra 
orthopeed om meer van deze ingrepen te kunnen doen en hiermee heeft het financiële 
resultaat van de PBU orthopedie een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Door de huidige 
productiemix is het mogelijk gebleken de duurdere ingrepen te financieren uit het gunstige 
resultaat van het B-segment. 
 
Ook verschillende van de andere ziekenhuizen in Amsterdam en omgeving hebben de 
capaciteit voor de heup- en knie-ingrepen uitgebreid. De wachtlijsten zijn weggewerkt en er 
lijkt een evenwicht ontstaan tussen vraag en aanbod. Als deze ontwikkeling zich voortzet zal 
het zelfs moeilijk kunnen worden om het geprognosticeerde aantal ingrepen te realiseren. 
                                                 
3 ‘De beste ziekenhuizen’ Elsevier 2005/2006 
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Gezien het gunstige financiële resultaat heeft de PBU orthopedie in begin 2007 plannen 
gemaakt om de capaciteit voor de verrichtingen in het B-segment verder uit te breiden. Van 
momenteel 620 naar 750 en later zelfs 800 per jaar. 
Vanaf 1 januari 2008 zullen er extra verrichtingen in het B-segment bijkomen. Ook de 
meniscuslaesie en de kruisbandoperatie komen in het vrij onderhandelbare deel. Wat de 
financiële effecten van deze verschuiving zal zijn is nog onvoldoende bekend. Er zijn nog 
geen schonings- of verkoopprijzen bekend. 
De verwachting is, dat bij deze ingrepen de marge kleiner is. De ingrepen zijn 
gestandaardiseerd, geprotocolleerd en er wordt geen gebruik gemaakt van duur 
prothesemateriaal. De mogelijkheden voor vergroten van de marge zijn daardoor kleiner. 
Een voordeel is wel, dat de orthopedie van het OLVG grote bekendheid geniet voor deze 
ingrepen. Veel topsporters worden in het OLVG behandeld. Dit heeft een positieve 
uitwerking op de naamsbekendheid in het algemeen. 
 
Gezien de financiële druk, is het van groot belang voor de PBU orthopedie dat de capaciteit 
in het B-segment, met name het aantal heup- en knieoperaties, minimaal wordt behouden. 
Deze patiëntenstroom moet gecontinueerd worden. De unit zal zich moeten beraden wat 
hiervoor de mogelijkheden zijn en hoe hier uitvoering aan gegeven kan worden. 
 
Als bedrijfsleider van de PBU orthopedie heb ik een grote rol bij het ontwikkelen en uitvoeren 
van dit beleid. Om over deze actuele ontwikkeling een scriptie te schrijven is voor mij 
relevant en uitdagend. 
 
 
1.2 Vraagstelling 
 
Welke mogelijkheden heeft de PBU orthopedie van het OLVG om een duurzaam 
onderscheidend vermogen te creëren in haar regio? 
 
Hoe kan de PBU orthopedie van het OLVG deze mogelijkheden benutten? 
 
 
1.3 Werkwijze en opzet 
 
Allereerst worden de ontwikkelingen in de zorgmarkt geschetst. Deze ontwikkelingen zijn de 
aanleiding tot de situatie waar de orthopedie zich nu in bevindt. Daarna wordt de gekozen 
definitie van marketing kort toegelicht. 
Door middel van de externe analyse worden de relevante ontwikkelingen van de markt, de 
omgeving en de concurrentiepositie in kaart gebracht. 
 
Om antwoord te kunnen geven op de vraagstelling wordt daarna gekeken naar het 
keuzegedrag van de patiënten. Hoe komt deze tot stand en wat beïnvloedt de keuze? 
 
Uit bestudering van literatuur en verschillende rapporten, is veel theoretische informatie 
verkregen. Om een beeld te krijgen van het keuzegedrag van de orthopedische patiënt van 
het OLVG, is gebruik gemaakt van de uitkomst van verschillende patiënten 
tevredenheidsonderzoeken en is een spiegelgesprek met patiënten uit de doelgroep 
georganiseerd. 
 
Informatie van verwijzers en verzekeraars is door middel van een onderzoek met interviews 
verzameld. 
 
In het laatste hoofdstuk wordt de verkregen kennis en informatie gebruikt om te kijken welke 
mogelijkheden de PBU orthopedie heeft voor een marktgericht strategisch beleid en het 
creëren van een onderscheidend vermogen. 
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De scriptie wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen. 
 
Een schematische weergave van de aanpak: 
 
 
 

Analyse van klanten: 
o patiënten 

(keuzegedrag) 
o verwijzers 
o verzekeraars 

Strategische beslissingen 

Onderscheidend 
vermogen 

Marktpositie 
Resultaat 

Analyse:  
o markt  
o omgeving  
o concurrentie 
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2. Ontwikkelingen in de zorgmarkt 
 
2.1 Marktwerking 
 
De marktwerking heeft definitief zijn intrede gedaan in de zorg. De tijden zijn veranderd en 
het wordt nooit meer zoals het was. 
De commissie Dekker heeft in 1987 de aanzet gegeven voor de ontwikkeling van een meer 
marktgeoriënteerd zorgstelsel. Onder de titel van stelselherziening zijn verschillende 
staatssecretarissen en ministers verder gegaan met de liberalisering van de 
ziekenhuisbekostiging. Door de commissie Biesheuvel is in 1994 voorgesteld om het 
budgetsysteem af te bouwen en een stelsel van producttypering in te voeren. In politieke zin 
is hiermee de basis gelegd voor wat later de diagnosebehandelingcombinaties (DBC’s) 
werden. De adviezen van de commissies gingen uit van een aanpassing van het totale 
zorgstelsel; zowel de verzekeringsmarkt als de zorginkoopmarkt moesten meer 
marktgeoriënteerd gemaakt worden. 
Minister Borst heeft in haar periode als bewindsvrouw de contouren neergezet voor de 
nieuwe zorgverzekeringswet. De feitelijke uitwerking en invoering heeft plaatsgevonden 
onder minister Hoogervorst in 2006 via de zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet marktordening 
gezondheidszorg (Wmg) en de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) 
 
Er is een gereguleerde marktwerking: er is sprake van sturing door de overheid, met 
daarbinnen een zekere marktwerking. Doelstellingen van deze marktwerking zijn: 

• meer efficiency 
• optimalisatie van het aanbod 
• meer keuzevrijheid voor de vrager 

 
In 1996 is gestart met de ontwikkeling van de producttypering die sinds 2002 in de vorm van 
DBC’s in alle ziekenhuizen worden geregistreerd. Op basis van deze DBC’s is er sinds 2004 
de mogelijkheid ontstaan om vrije onderhandelingen te voeren over een aantal DBC’s. Per 
2005 onderhandelen ziekenhuizen en verzekeraars over ongeveer 10% van de omzet over 
prijs, volume en kwaliteit. De overige 90% is ingevoerd in DBC’s, met instandhouding van de 
FB-budgetten en vaste tarieven. De totale declaratiestroom van ziekenhuizen verloopt per 
2006 geheel via de DBC’s. 
 
Het stelsel van functiegerichte budgettering van de ziekenhuizen en de lumpsumfinanciering 
van de medisch specialisten wordt hiermee vervangen door een gelijkgericht systeem, dat 
wil zeggen: ziekenhuizen en medisch specialisten worden via hetzelfde product (DBC) 
gehonoreerd. 
 
De 10% van de ziekenhuiszorg, welke onder het vrije prijsdeel vallen, zijn met name de niet-
acute, planbare zorg met een duidelijk herkenbaar profiel. Bijvoorbeeld cataractoperaties en 
de operaties voor een nieuwe heup of knie. Vanaf 1 januari 2008 is het B-segment met 10% 
uitgebreid naar 20%. 
Voor de discipline orthopedie betekende deze ontwikkeling dat het financieel aantrekkelijk 
bleek om heup- en knievervangende operaties te gaan uitvoeren. Scherp onderhandelen met 
de zorgverzekeraar en met de leverancier van de materialen kon een ‘winstmarge’ 
opleveren, waaruit andere niet-kostendekkende ingrepen konden worden betaald. De 
capaciteit en daarmee het aantal operaties aan heup en knie is in 2006 en 2007 fors 
toegenomen; de wachtlijsten voor deze ingrepen zijn in veel ziekenhuizen medio 2008 
weggewerkt. 
In 2008 worden ook de meniscus- en kruisbandoperaties onderdeel van het B-segment. 
Hiermee komt meer dan 50% van de omzet van de orthopedie voort uit dit B-segment. 
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Percentage omzet in B-segment per discipline in 2006 (Bron:Nza)  
 
In de uitvoeringstoets “Op weg naar vrije prijzen”, uitgebracht door de NZa in april 2007, 
adviseert de NZa de minister introductie van vrije prijsvorming in combinatie met 
maatstafconcurrentie per 1 januari 2009. Hierdoor ontstaat een aanzienlijke vergroting van 
de omvang van het segment met vrije prijzen. De NZa verwacht dat hiermee de 
marktwerking in de ziekenhuiszorg een sterke impuls zal krijgen en dat dit een positief effect 
heeft  op de publieke belangen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid.  
 
 
2.2 Marketing 
 
‘Marketing’ is een samentrekking van ‘market’ en ‘getting’. Marketing kenmerkt zich door een 
externe oriëntatie (klant en concurrent), maar kan niet zonder een scherp besef van de eigen 
identiteit en kracht van de aanbieder. 
 
Marketinggoeroe Philip Kotler definieert ‘marketing’ als volgt: 
 
Marketing is een ondernemersfunctie die onvervulde wensen en behoeften opspoort en 
definieert en hun omvang en winstpotentieel meet, bepaalt welke doelmarkten en 
onderneming het beste kan bedienen, vaststelt wat de meest geschikte producten, diensten 
en programma’s zijn om de gekozen doelmarkten te bedienen en een beroep doet op 
iedereen in de organisatie om mee te denken met de afnemer en hem van dienst te zijn. 
 
Voor deze scriptie hanteer ik de volgende definitie4 van zorgmarketing: 
 
Zorgmarketing is het management van een afstemmingsproces tussen de identiteit, 
middelen en competenties van de zorgaanbieder en de zorgvraag van een gekozen 
doelgroep, gericht op onderscheidende waardecreatie voor de patiënt of cliënt. 
 
Vertaald naar de PBU orthopedie betekent dit, dat er gekeken moet worden wat de eigen 
identiteit, middelen en competenties zijn en hoe deze benut kunnen worden voor de heup- 
en kniepatiënten, zodat er een onderscheidend vermogen ontstaat. Dit onderscheidend 

                                                 
4 Marketing voor zorgverleners, den Engelsen, van Beek, Blijham 
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vermogen kan ingezet worden op de concurrerende Amsterdamse markt, zodat voldoende 
patiënten de weg naar de PBU orthopedie van het OLVG weten te vinden. 
Doordat, naast het OLVG, ook de andere ziekenhuizen in Amsterdam de capaciteiten voor 
de heup- en knieoperaties hebben uitgebreid, zijn de wachtlijsten voor deze ingrepen 
nagenoeg verdwenen. De begroting van de PBU orthopedie gaat uit van minimaal 650 heup- 
en knieoperaties per jaar. De PBU orthopedie is een resultaatverantwoordelijke eenheid 
binnen het OLVG en met de gunstige financiële vergoeding van deze ingrepen, kunnen de 
meer complexe operaties zoals van schouder en rug, gefinancierd worden en lukt het om 
een sluitende begroting te behouden. 
Door de toenemende marktwerking en de keuzemogelijkheden van de patiënt daarbinnen, 
zal de PBU orthopedie moeten concurreren en nog beter in moeten spelen op de wensen en 
behoeften van de klanten. Zorgmarketing, een discipline welke zich toelegt op het 
identificeren en benaderen van specifieke doelgroepen, is daarbij onmisbaar. 
 
Om het huidige marktaandeel van 650 patiënten, minimaal te behouden zal de PBU 
orthopedie zicht moeten krijgen op de eigen marktpositie en de zorgvraag van de gekozen 
doelgroep, de patiënt welke in aanmerking komt voor een vervangende heup- of 
knieoperatie. 
 
Om antwoord te geven hoe dit marktaandeel behouden kan worden, zijn de volgende vragen 
relevant: 

o waar komen deze patiënten vandaan; zijn er voldoende patiënten in de regio 
Amsterdam en zijn er de komende jaren ontwikkelingen waar rekening mee 
gehouden moet worden 

o op welke basis maken patiënten keuze voor een zorgaanbieder; is dit keuzeproces te 
beïnvloeden 

o wie spelen nog meer een rol bij het keuzegedrag 
o wat is het onderscheidend vermogen; hoe kan de PBU orthopedie dat creëren en 

benutten 
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3. Externe analyse 
 
Door middel van het uitvoeren van een externe analyse wordt een beeld geschetst van 
elementen welke van belang kunnen zijn voor de marketingstrategie. De analyse heeft als 
doel, het onderkennen van bedreigingen, kansen, kwesties van strategisch belang en 
strategische keuzes. Om een te uitgebreide beschrijving te voorkomen richt de analyse zich 
met name op de PBU Orthopedie. De analyse moet een bijdrage leveren aan de keuze van 
strategieën en voor de ontwikkeling van een duurzaam concurrentievoordeel. 
Als het zinvol leek, is de analyse uitgebreid naar het niveau van het OLVG als totaal. 
De externe analyse wordt opgebouwd uit verschillende componenten: marktanalyse, analyse 
van de omgeving en concurrentieanalyse. 
 
 
3.1 Marktanalyse 
 
Bij de marktanalyse onderzoeken we wat de positie van de PBU orthopedie is in de markt. 
Wat is het marktaandeel van de unit in Amsterdam en in het totale verzorgingsgebied. Deze 
informatie geeft aan wat de grootte is van de markt en waar de eventuele 
groeimogelijkheden zijn. 
Analyse van de marktgegevens toont aan dat het poliklinische marktaandeel van het OLVG 
als totaal 24% is in de regio Amsterdam. De PBU orthopedie heeft in dezelfde regio een 
poliklinisch marktaandeel van 26.2%. In de directe nabijheid van het ziekenhuis, regio 
Watergraafsmeer en regio Zeeburg, scoort de PBU orthopedie hoog met een marktaandeel 
van ruim 73% (zie ook bijlage 1) 
Het marktaandeel in de directe nabijheid van het ziekenhuis is goed. Groeimogelijkheden 
liggen voor de orthopedie in het westen en in het noorden. Dit zijn ook de gebieden waar de 
andere Amsterdamse ziekenhuizen zich bevinden. 
 
 
3.2 Omgevingsanalyse 
 
Dit is een analyse van externe factoren die niet alleen de zorgaanbieder, maar de hele markt 
beïnvloeden. Deze ontwikkelingen zijn een gegeven; de zorgaanbieder heeft er zelf geen 
invloed op. In het kader van deze scriptie wordt er gekeken naar relevante 
omgevingsinvloeden welke de markt van orthopedische zorg kunnen beïnvloeden: 

• demografische factoren (omvang, groei, leeftijdsopbouw en verdeling van de 
bevolking in  het relevante adherentiegebied) 

• politieke factoren (relevante wet- en regelgeving) 
• economische factoren (economische ontwikkeling, inkomen en koopkracht) 
• technologische factoren (informatie- en communicatietechnologie; medische 

technologie) 
• sociale factoren (maatschappelijke trends, zoals individualisering; ontwikkeling 

normen en waarden) 
 
 
3.2.1 Demografische factoren 
 
De prognose5 is, dat de bevolking van Amsterdam tot 2030 met 80.000 inwoners zal 
toenemen tot 823.000 (zie ook bijlage 2) 
In Amsterdam is, in tegenstelling tot de rest van Nederland, nog geen sprake van vergrijzing. 
Integendeel, het aantal 65-plussers neemt al jarenlang af. Dit is een gevolg van de 
grootschalige suburbanisatie in de jaren zestig en zeventig. Veel Amsterdammers behalen 

                                                 
5 www.amsterdam.nl 
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nu hun pensioengerechtigde leeftijd in de randgemeenten. Verwacht wordt dat het aantal 
ouderen tot 2011 zal blijven afnemen. In dat jaar zullen de eerste babyboomers 65 jaar 
worden. Vanaf dat moment zal het aandeel ouderen in Amsterdam toenemen, zij het niet zo 
snel als de rest van het land. In 2030 zal het aandeel ouderen nog onder het niveau van 
1990 liggen. 
 
Aandeel 65-plussers in Amsterdam en Nederland (prognose 2006):

 
 
Voor de doelgroep, de patiënten welke in aanmerking kunnen komen voor een vervangende 
heup- en knieoperatie betekent dit, dat in Amsterdam deze groep niet groter wordt. De 
concurrentie op deze markt neemt toe. De gemiddelde leeftijd waarop patiënten voor 
dergelijke ingreep in aanmerking komen is vanaf het 70ste levensjaar. 
 
 
3.2.2 Politieke factoren  
 
Marktwerking en vraagsturing zijn dominante thema’s op de politieke agenda. De politieke 
omstandigheden worden gunstiger voor private zorgondernemers, zoals in Spanje, Groot-
Brittannië en Duitsland. 
Met ingang van 1-1-2008 is het B-segment uitgebreid naar 20%. Op 1 januari 2009 wordt 
voor het overige deel het systeem maatstafconcurrentie ingevoerd, waarbij de integrale 
kosten worden vergoed. Hiermee zal de concurrentie toenemen. Binnen het 
maatstafsysteem leidt een daling in de productie (minder patiënten behandelen) gelijk tot een 
groter verlies. De te verwachten ‘slag om de patiënt’ zal zeker leiden tot een toenemende 
klantgerichtheid, betere service en wellicht ook betere kwaliteit. Het wordt lonend om meer te 
gaan investeren in proceskwaliteit. Hierdoor zal de kwaliteit van zorg voor de patiënt 
toenemen: minder wachten, snelle soepele doorstroming, geen dubbele onderzoeken, 
minder fouten, minder complicaties en veiliger zorg. Het verbeteren van processen levert ook 
doelmatigheidswinst op. 
Ziekenhuizen kunnen failliet gaan, maar dit zal niet snel gebeuren. De minister heeft 
aangegeven6 bij te zullen springen als een ziekenhuis in de problemen komt en ook de druk 
van de publieke opinie zal sterk sturend zijn. 
 
Door het grote aantal complexe patiënten welke binnen de PBU orthopedie van het OLVG 
behandeld worden, heeft de PBU orthopedie een zware productmix. Deze productmix is bij 
                                                 
6 Zorgvisie februari 2008 
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de huidige financiering een nadeel. Bij de maatstafconcurrentie wordt de productmix echter 
meegewogen bij het vaststellen van het tarief. Dit zou een positief effect hebben op de 
financiering van de orthopedische zorg van het OLVG en de concurrentiepositie ten opzichte 
van de andere aanbieders in de regio versterken. Zij hebben te maken met een minder 
complexe patiëntgroep en zullen daarvoor een lagere financiële vergoeding ontvangen na 
invoering van de maatstafconcurrentie. 
De Raad van Bestuur van het OLVG heeft aangegeven, in afwachting van de 
ontwikkelingen, op dit moment geen grote veranderingen te willen aanbrengen in het 
portfolio. 
 
 
3.2.3 Economische factoren 
 
Integrale tarieven worden de basis voor de financiering van de gezondheidszorg. Kosten van 
vastgoed worden integraal onderdeel van de kostprijs van de zorgaanbieders. 
De betaling van de medisch specialisten wijzigt. Een betaling per verrichting is integraal 
onderdeel van de DBC. De verwachting is dat medisch specialisten zich meer als 
ondernemer gaan opstellen.  
Binnen enkele jaren mogen zorginstellingen winst maken en die winst uitkeren aan 
aandeelhouders. Op dat moment worden zorginstellingen echt interessant voor 
binnenlandse- en buitenlandse investeerders. In de krant hebben we al kunnen lezen dat in 
2011 een internationaal kankercentrum zijn deuren in Amsterdam wil openen en het 
beursgenoteerde ziekenhuisconcern Capio is reeds actief in meerdere Europese landen. Zij 
geven aan7 dat, nu Nederland ook is overgestapt op een systeem van prestatiebekostiging 
het een interessante markt geworden is. 
 
De stijging van de zorgvraag betekent dat een steeds groter gedeelte van het nationaal 
inkomen aan zorg besteed zal worden. Ook legt de zorg een steeds groter beslag op het 
arbeidsaanbod. 
 

                            
 

                                                 
7 Medisch Contact 7 april 2006 
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De effecten van de vergrijzing op de zorgvraag moeten niet overschat worden. Nog geen 
kwart van de jaarlijkse uitgavengroei is het gevolg van de vergrijzing. De stijgende welvaart, 
medische technologische ontwikkelingen, en maatschappelijke ontwikkelingen dragen 
eveneens bij aan de groei. Mensen gaan vaker naar de dokter, maken meer gebruik van 
verzorging en ondergaan meer duurdere behandelingen. 
 
  
3.2.4 Technologische factoren  
 
Medische technologische ontwikkelingen maken de zorg steeds beter. Nieuwe inzichten 
leiden tot nieuwe en betere behandelingen, waardoor de kwaliteit van leven toeneemt. 
We krijgen steeds meer te maken met medisch handelen op afstand, te beginnen bij e-mail 
consulten, maar ook monitoring op afstand (diabetes, trombose, hartbewaking) 
De RVZ stelde in 2003 al vast dat de invloed van internet, op versterking van de positie van 
de patiënt, groter is dan die van wetgeving. 
 
Binnen de discipline orthopedie zien we voortdurend ontwikkelingen van het 
prothesemateriaal. De eerste generaties heupprotheses gingen ongeveer 10 jaar mee. Dit 
had invloed op de leeftijd, waarop een patiënt voor een gewrichtsvervangende operatie in 
aanmerking kwam. De laatste jaren zijn er voor de jongere patiënt deelprotheses ontwikkeld, 
wat een latere vervanging door een volledige prothese mogelijk maakt. De materialen zijn 
sterk verbeterd, waardoor de protheses langer meegaan. 
Ook zien we voor specifieke doelgroepen producten ontstaan: de ‘sportheup’ en ‘de 
vrouwenknie’ zijn daar voorbeelden van. In de media krijgen dergelijke producten veel 
aandacht en in de praktijk merken we, dat patiënten hier specifiek naar vragen. 
Veelal zijn de kosten van deze prothesen hoger dan de standaardprothese. Hierdoor zien we 
dat orthopedische praktijken soms een afwachtend beleid hanteren. Door het gebruiken van 
duurder prothesemateriaal, neemt de kostprijs van de DBC toe en de winst af. 
 
De PBU orthopedie van het OLVG maakt een keuze voor de prothese op basis van leeftijd 
en activiteitenpatroon van de patiënt. In de onderhandelingen over de verkoopprijs van de 
DBC met de verzekeraar wordt bij dit beleid en de financiële gevolgen daarvan, uitgebreid 
stil gestaan. 
 
 
3.2.5 Sociale factoren  
 
Het sociaal planbureau noemt vijf belangrijke maatschappelijk trends (allemaal beginnend 
met de letter ‘i’) als onderliggende verklaring voor veranderend gedrag van mensen en 
organisaties. Het gaat hier om ontwikkelingen die zich over vele jaren uitstrekken. Ze 
manifesteren zich in ieders eigen leven, in het samenleven en in de samenleving. De vijf ‘i’s 
zijn: 

o individualisering: mensen zien zich als de ontwerpers en uitvoerders van hun eigen 
leven, op basis van keuzes die ze zelf hebben gemaakt 

o informatisering: informatie- en communicatietechnologie heeft een steeds grotere 
invloed op ons leven en wordt ook steeds sneller, onzichtbaarder en intelligenter 

o internationalisering: grenzen van tijd en ruimte vervagen; de invloed van buiten op de 
eigen samenleving neemt toe en de verschillen tussen samenlevingen nemen af 

o informalisering: verhoudingen en contacten worden informeler; er is minder hiërarchie 
en meer gelijkwaardigheid in de omgang 

o intensivering: op steeds meer gebieden van het leven wordt de betekenis van de 
belevingscomponent (wat je voelt en ervaart) sterker en individueler. 

 
Deze maatschappelijke trends zien we ook terug in de zorgsector. Individualisering past bij 
het thema vraagsturing, eigen verantwoordelijkheid en keuzemogelijkheid. Mensen zijn 
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minder afhankelijk geworden en ervaren een toenemende keuzevrijheid bij de inrichting van 
het eigen leven. Een groot deel van de bevolking is mondiger geworden, beter opgeleid en 
beter geïnformeerd geraakt. Voor de zorg betekent dit dat de verwachtingen stijgen en 
beperkingen steeds minder worden geaccepteerd. 
De ontwikkelingen in de informatisering zien we terug bij het Elektronisch Patiënten Dossier 
en het toenemend belang van internet. Het vergelijken van ziekenhuizen via de internetsites 
(KiesBeter, Independer) wordt steeds meer toegepast. 
 
Patiënten die voor de zorg naar een buitenlandse aanbieder gaan en de buitenlandse 
zorgaanbieders welke de Nederlandse markt betreden, zijn voorbeelden van de 
internationalisering. 
De informalisering beïnvloedt de verhouding tussen professional en patiënt en doet een extra 
beroep op de communicatieve vaardigheden van de arts. Het belangrijker worden van de 
belevingscomponent vinden we terug in de bouw en inrichting van ziekenhuizen. 
 
We zien dat het opleidingsniveau van de beroepsbevolking hoger wordt. Nu al is meer dan 
30% van de Nederlanders opgeleid op HBO- of WO-niveau. Hogere opleiding is ook een 
goede voorspeller voor gezondheidsgedrag: meer sport, minder overgewicht, minder roken 
en betere voeding. De Nederlander van de toekomst zal een langere en gezondere 
levensverwachting hebben. De ouderen van de toekomst zijn vitaler, zelfbewuster en 
welvarender. 
 
 
3.3 Conclusie 
 
De analyse van de markt en de omgeving toont aan dat de PBU orthopedie in de omgeving 
van het ziekenhuis een groot marktaandeel heeft. Gezien de geringe vergrijzing van de 
inwoners van de Amsterdamse binnenstad, bestaat het risico dat de huidige markt 
onvoldoende aanbod genereert voor het gewenste aantal van 650 heup- en knie operaties 
op jaarbasis. De groeimogelijkheden liggen in Amsterdam West en Noord.  
Door technologische ontwikkelingen van prothesemateriaal en betere operatietechnieken, zal 
de leeftijdsgrens, waarop patiënten met klachten voor een gewrichtsvervangende operatie in 
aanmerking komen verlagen. Door de betere informatisering en individualisering zien we dat 
vooral de jongere patiënten goed geïnformeerd zijn en mondiger zijn geworden.  
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4. Concurrentieanalyse 
 
Om een goede indruk te krijgen van de concurrentie in de markt van het OLVG, wordt 
gebruikt gemaakt van het Vijfkrachtenmodel van Porter en wordt gekeken naar de 
afzonderlijke ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra’s (ZBC’s) in Amsterdam. 
 
 
4.1 Analyse van Porter 
 
Voor de concurrentieanalyse wordt het vijfkrachtenmodel van Michael E. Porter (1947) 
gehanteerd. Voor een organisatie is het van uitermate groot belang om zich een beeld te 
vormen van de (toekomstige) omgeving. Door de marktwerking wordt het voor ziekenhuizen 
van levensbelang om de juiste strategische positie te kiezen. Het vijfkrachtenmodel van 
Porter is zeer geschikt om inzicht te krijgen in de nieuwe machtsverhoudingen. Het model 
brengt in kaart hoe de bedrijfstak wordt beïnvloed door de machtsverhoudingen tussen de 
relevante partijen in de markt. Met de focus op de orthopedische zorg in de regio 
Amsterdam, worden de elementen uit de omgeving, die verbinding hebben met de 
determinanten van de concurrentiekrachten in het model zichtbaar.  
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Figuur: Vijfkrachtenmodel van Porter 
 
 
Het model geeft de mogelijkheid het winstpotentieel van een bedrijfstak te bepalen. Volgens 
Porter wordt dit potentieel beïnvloed door vijf factoren, die hij ‘krachten’ noemt. De 
gezamenlijke kracht van deze vijf factoren bepaalt het uiteindelijke winstpotentieel van de 
bedrijfstak. 
 
De vijf krachten zijn: 
1. De interne concurrentie van spelers op de markt 
2. De dreiging van nieuwe toetreders tot de markt 
3. De mate waarin substituten verkrijgbaar zijn 
4. De macht van de leveranciers 
5. De macht van de afnemers 
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4.1.1 Interne concurrentie 
 
Volgens Douma8 wordt de interne concurrentie bepaald door structurele kenmerken van de 
bedrijfstak en de gedragskenmerken van de ondernemingen in die bedrijfstak.  
De belangrijkste structurele kenmerken van de bedrijfstak zijn: 
a. concentratiegraad 
b. mate van productdifferentiatie 
c. groei van de vraag 
d. conjunctuurgevoeligheid en kostenstructuur 
e. omvang van investeringen en capaciteitsaanpassingen 
f.  mate van overcapaciteit 
g. uittredingsdrempels 
 
De belangrijkste gedragskenmerken voor ondernemingen in de bedrijfstak zijn: 
h. samenwerkingsbereidheid 
i. mate van onzekerheid 
 
ad.a  Concentratiegraad 
In de regio Amsterdam bevinden zich meerdere ziekenhuizen en ZBC’s. De concurrentie is 
groot. De verzekeraar heeft de mogelijkheid om de aanbieders tegen elkaar uit te spelen. 
Het ziekenhuis doet zijn uiterste best om een goede samenwerkingsrelatie met de 
verzekeraar op te bouwen en zo te voorkomen dat de verzekeraar bij verschillende 
ziekenhuizen gaat shoppen op basis van alleen de prijs. De ZBC’s in de regio bieden 
planbare electieve zorg aan. De ZBC’s richten zich op de DBC’s welke in dagbehandeling en 
onder locale anesthesie aangeboden kunnen worden. Voor de orthopedie zijn de ZBC’s op 
dit moment, voor de heup- en knieprothesiologie, (nog) geen concurrentie. Deze ingrepen 
gaan gepaard met een meerdaagse klinische opname. 
Wel zien we dat de opnameduur steeds korter wordt en de technische mogelijkheden in de 
ZBC’s toenemen.  
 
Heup- en knieoperaties worden in alle Amsterdamse ziekenhuizen (zie ook bijlage 3) 
verricht. De twee academische ziekenhuizen (AMC en VUmc) profileren vooral in de 
topreferente zorg, het aandeel in de basiszorg is gering. 

 
 Productiecijfers 2006 orthopedie ziekenhuizen Amsterdam 
 Aantal artsen EPB dagopn opname Heup Knie toegangstijd 
 (+AIOS)      polikliniek opname 

AMC 8(+nb) 6938 992 1022 nb nb 8 wkn nb 
BovenIJ 2/3 6096 711 976 177 162 6 wkn 14 wkn 

LucasAndreas 4 5250 750 1050 190 275 6-8 wkn 12-20 wkn
OLVG 6 (+10) 10459 1406 1578 294 253 2 wkn 4-6 wkn 

Slotervaart 6 (+5) 5689 628 959 nb nb 2 wkn 2-6 mnd 
VUmc nb 6045 184 925 87 19 3 wkn 8 wkn 

         
Slotervaart: cijfers 2004        

 
Inmiddels is de PBU orthopedie van het OLVG er in 2007 in geslaagd het aantal heup- en 
knieoperaties te laten groeien naar 675. Deze groei heeft de omzet doen toenemen van € 13 
naar € 16 miljoen. Wat de toename in de overige Amsterdamse ziekenhuizen is geweest, is 
(nog) niet bekend. 
Met deze aantallen is de PBU orthopedie voorlopig de grootste aanbieder in de regio 
Amsterdam. 
 
                                                 
8 Ondernemingsstrategie, Douma (2004) 
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ad.b  Mate van productiedifferentiatie 
De orthopedie van het OLVG probeert zich te onderscheiden door een korte toegangs- en 
doorlooptijd. Er wordt een Jointcare (behandeling en revalidatie in groepsverband) 
aangeboden en er zijn afspraken met het Flevohuis (verpleeghuis in Amsterdam Oost) 
gemaakt over vervolgverblijf, als de patiënt nog niet naar huis kan. 
 
ad.c  Groei van de vraag 
De totale zorgmarkt is een groeimarkt ten gevolge van technologische ontwikkelingen en 
vergrijzing. Hierdoor zal ook de vraag naar orthopedische zorg de komende jaren nog 
toenemen. Eerder is al geconstateerd dat de vergrijzing in Amsterdam minder snel gaat. 
Voor de orthopedie heeft dat tot gevolg dat de vraag naar orthopedische zorg, gerelateerd 
aan de ouder wordende mens, minder snel zal toenemen. 
  
ad.d  Conjunctuurgevoeligheid en kostenstructuur 
De vaste kosten van de ziekenhuiszorg bepalen voor een groot deel de kosten. Dit grote 
aandeel van vaste kosten is een probleem binnen een conjunctuurgevoelige bedrijfstak. Tot 
op heden is de ziekenhuiszorg niet erg conjunctuurgevoelig. Leegstand komt (nog) 
nauwelijks voor. Wel valt op dat de financiële druk op de ziekenhuiszorg het laatste jaar 
enorm is toegenomen. De effecten van efficiënter werken laten zich vooral vertalen in een 
hoger aantal behandelingen, waardoor de indirecte kosten over meer behandelingen 
verdeeld kunnen worden en zodoende de kostprijs aanzienlijk kan verlagen. Vrijwel alle 
ziekenhuizen zijn in meer of mindere mate bezig om grip te krijgen op de kosten. 
Bij de opbouw van de kosten van de DBC voor heup- en knievervangende operaties zien we 
dat veel onderdelen maar beperkt beïnvloedbaar zijn. Verkorten van de doorlooptijd en de 
prijs van de gebruikte prothese zijn bij verlaging direct merkbaar in de kostprijs. 
 
ad.e  Omvang van investeringen en capaciteitsaanpassingen 
Over het algemeen kan gezegd worden, dat ziekenhuizen niet zomaar de capaciteit kunnen 
uitbreiden. Het aantal bedden en aantal specialistenplaatsen wordt door overheid en 
verzekeraars bepaald. Ook zijn er strenge regels en normen voor ver- en nieuwbouw. 
De PBU orthopedie heeft haar capaciteit verdeeld over de verschillende verrichtingen. 
Jaarlijks wordt capaciteit ingezet om 650 heup- en knieoperaties te verrichten. Het aantal 
complexe ingrepen, waar een lange toegangstijd voor is, is aan een maximum gebonden. 
Meer van deze ingrepen is financieel niet haalbaar. Een verzoek tot uitbreiding van capaciteit 
moet eerst binnen de unit, daarna met de Raad van Bestuur, Medische Staf en verzekeraar 
worden besproken. Uitgangspunt voor uitbreiding van een unit is met name de financiële 
haalbaarheid. 
 
ad.f  Mate van overcapaciteit 
Binnen de ziekenhuiszorg zien we overcapaciteit op onderdelen voor acute, niet planbare 
zorg. Dit onderdeel van de zorg kent ook een hoge kostencomponent. Voor ziekenhuizen is 
het vaak van strategisch belang om acute zorg te blijven bieden.  
Verder valt op te merken dat een groot deel van het ziekenhuis maximaal 40 uur in de week 
benut wordt. De poliklinieken, operatiekamers, laboratoria, apotheek en een groot deel van 
de personeelsvoorzieningen zijn alleen onder kantoortijden in gebruik. 
In het OLVG is men sinds najaar 2007 gestart met een verlengde openingstijd van de 
poliklinieken op één avond in de week.  
In vergelijking met andere disciplines zien we bij de PBU orthopedie een hoge 
bezettingsgraag. Dit is mogelijk door de grote mate van planbaarheid van de activiteiten 
(weinig spoed) 
 
ad.g  Uittredingsdrempels 
Uittredingsdrempels in de ziekenhuiszorg zijn hoog. Een ziekenhuis heeft een 
maatschappelijke taak om de inwoners in een bepaalde regio acute en niet acute zorg te 
bieden.  
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Binnen het OLVG als topklinisch- en opleidingsziekenhuis, vinden verschillende niet acute 
behandelingen plaats, welke financieel niet kostendekkend zijn. Stoppen met deze 
activiteiten is veelal geen optie. Juist deze bijzondere verrichtingen maken het voor de 
professional aantrekkelijke om in het OLVG te werken en geven het ziekenhuis een goede 
reputatie op het gebied van professionele kwaliteit. 
 
ad.h  Samenwerkingsbereidheid 
Aan de ene kant zien we in de ziekenhuiszorg een grote bereidheid tot samenwerking. 
Bijvoorbeeld tussen academische en algemene ziekenhuizen in het kader van opleiding en 
professionele ontwikkeling.  
Aan de andere kant zien we dat elke ziekenhuisorganisatie het liefst het totale pakket van 
activiteiten wil blijven aanbieden. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een hoge ambitie 
en door de autonome professional die zijn vak in de totale omvang wil blijven uitoefenen.  
 
ad.i  Mate van onzekerheid 
Onzekerheid heeft te maken met een gebrek aan informatie. Hoe meer er bekend is van de 
strategieën en doelstellingen van andere ondernemingen, des te zwakker is de interne 
concurrentie. Gepubliceerde strategieën en doelstellingen van de verschillende ziekenhuizen 
ontlopen elkaar vaak niet veel. Deze documenten zijn vaak geschreven door beleidsmakers 
en inhoudelijk op strategisch niveau. Onduidelijk is, of het document tot stand gekomen is in 
samenwerking met de medische staf en/of de afzonderlijke vakgroepen. In praktijk blijken de 
ambities van de Raad van Bestuur en de medisch professional niet of nauwelijks overeen te 
komen. Zelfs eenheid binnen vakgroepen, met zijn autonome professional, is moeizaam te 
realiseren. Gesteld kan worden, dat de gepubliceerde strategieën en doelstellingen, weinig 
zeggen over de werkelijk gevolgde strategie. 
 
Conclusie interne concurrentie 
Samenvattend kan gesteld worden dat de concentratiegraad van aanbieders van 
orthopedische zorg in de Amsterdamse markt de laatste jaren is toegenomen, door 
capaciteitsuitbreiding van de bestaande spelers en het toetreden van meerdere ZBC’s. Het 
marktaandeel van de PBU orthopedie van het OLVG is groot. Kostprijs van de DBC voor 
heup en knie, zijn beperkt beïnvloedbaar en er is een beperkte mate van 
productdifferentiatie. Er is weinig betrouwbare informatie over de strategieën en 
doelstellingen van de overige zorgaanbieders. 
 
  
4.1.2 Dreiging van mogelijke nieuwe toetreders 
 
Een belangrijk criterium voor het vrijgeven van een markt is, de aanwezigheid van voldoende 
aanbieders in een markt en de voorwaarde dat aanbieders vrij kunnen toetreden tot de 
markt. Indien in een markt sprake is van schaarste van aanbod kan het vrijgeven van de 
markt leiden tot prijsverhogingen waardoor betaalbaarheid van zorg in gevaar komt.  
Wanneer in een markt schaarste is, kan deze schaarste verklaard worden door de 
aanwezigheid van toetredingsdrempels. Binnen de ziekenhuiszorg is een aantal 
toetredingsdrempels aanwezig: 

- wettelijke toetredingsdrempels 
Er is toestemming nodig volgens de wet WTZi. Door invoering van de WTZi in 2006 is 
toetreding op de ziekenhuiszorgmarkt makkelijker geworden. Het bestaande bouwregime 
is vanaf januari 2008 afgeschaft. Zorginstellingen krijgen hierdoor enerzijds meer vrijheid 
om bouwinvesteringen te doen, maar hebben anderzijds geen budgetgarantie meer.  
- verbod winstuitkering 
In de ziekenhuiszorg is er een verbod op het streven naar winst en het uitkeren van 
winst. In de praktijk zijn bijna alle zorgaanbieders ondergebracht in een stichtingsvorm. 
Indien er besloten wordt tot het onderbrengen in een BV, dient in de statuten opgenomen 

 22



te worden, dat er geen sprake is van een winstuitkering. Dit verbod, bemoeilijkt het 
aantrekken van kapitaal. Investeringskosten voor startende zorginstellingen zijn hoog. 
- aantrekken van medisch personeel 
Dit kan moeilijk zijn door de schaarste op deze arbeidsmarkt. De opleidingscapaciteit 
wordt door meerdere veldpartijen bepaald en is beperkt. 

 
Voor de PBU orthopedie van het OLVG, zijn enkele ontwikkelingen van mogelijk nieuwe 
toetreders relevant. Dit is de groei van de Sint Maartenskliniek en de uitbreiding van 
activiteiten in de ZBC’s.  
De Sint Maartenskliniek in Nijmegen is een ziekenhuis dat als enige in Nederland volledig 
gespecialiseerd is in houding en beweging. Sinds enige tijd hebben zij een nevenvestiging bij 
het Hofpoortziekenhuis in Woerden en hebben zij met diverse andere ziekenhuizen 
samenwerkingsverbanden. De Sint Maartenskliniek heeft een sterk imago en staat bekend 
om het sterke innovatieve karakter en de hoge professionele kwaliteit. De kliniek hanteert 
sinds 2005 voor het gehele behandelaanbod vrije prijzen. Dat betekent dat zij met de 
verzekeraars afspraken maken over prijzen, volume, kwaliteit en investeringen. Mede door 
dit experiment heeft de Sint Maartenskliniek een groeiende productie en omzet gehaald en 
heeft het een duidelijke efficiencyslag gemaakt. Het experiment kreeg van de NZa een 
positieve tussentijdse beoordeling. In de Sint Maartenskliniek worden jaarlijks 700 heup- en 
500 knieoperaties uitgevoerd.  
De indruk bestaat dat de Sint Maartenskliniek in de toekomst meer nevenvestigingen in het 
land wil gaan openen. De regio Amsterdam, lijkt met zijn vele aanbieders niet gelijk een 
interessante optie. Samenwerking met een van de orthopedische praktijken in de regio is 
natuurlijk altijd mogelijk, deze praktijk zal zeker voordeel halen uit het ‘merk’. 
 
De orthopedie van het OLVG zou een interessante samenwerkingspartner zijn! 
Verder zien we dat er mogelijkheden zijn voor onderdelen van de ziekenhuisactiviteiten. De 
initiatieven voor ZBC’s zijn talrijk. Deze initiatieven komen vanuit de ziekenhuizen zelf, uit 
maatschappen van medische specialisten en vanuit ondernemingen buiten de reguliere zorg.  
 
De ZBC’s richten zich op zorgproducten met een laag risico, welke stand-alone kunnen 
worden aangeboden. Door een andere structuur in organisatie en kosten kunnen zij een 
beperkt aantal DBC’s (voornamelijk uit het B-segment) efficiënter en goedkoper organiseren.  
Indien de verzekeraar deze DBC bij de ZBC gaat afnemen, zal het volume voor het 
ziekenhuis in de regio afnemen. Voor het ziekenhuis waren dit óók vaak de aantrekkelijke 
DBC’s wat betreft de kosten. De overige DBC’s kunnen hierdoor duurder worden.  
In een ZBC kan maximaal 48 uur verblijf worden geboden. Voor calamiteiten, waarbij deze 
48 uur onvoldoende is of waarbij een intensievere zorg nodig blijkt te zijn (zoals een opname 
op een intensive care) moet een ZBC een opvangregeling hebben afgesloten met een 
ziekenhuis. Naast de werkzaamheden in de ZBC, hebben de meeste medisch specialisten 
ook een praktijk in een ziekenhuis. Het regelen van de opvang bij calamiteiten is dan ook 
geen probleem. 
 
De ZBC’s in de regio Amsterdam profileren zich met korte toegangstijden, persoonlijke 
service en, door het beperkte dienstenaanbod, een goed georganiseerd proces. De 
kleinschaligheid en betrokkenheid van de medewerkers stralen een professionele sfeer uit. 
Het OLVG heeft deelname in de ZBC Jan van Goyen in Amsterdam Zuid. Ook de 
orthopeden van het OLVG houden hier spreekuur. Kleine ingrepen kunnen op de locatie Jan 
van Goyen plaatsvinden. De heup- en knieprothesiologie is een te complexe ingreep voor 
een ZBC. Wel kunnen de nieuwe B-segment ingrepen, meniscuslaesie en 
kruisbandchirurgie, goed in een ZBC worden georganiseerd. De patiënten die gezien worden 
op de polikliniek van de Jan van Goyen en in aanmerking komen voor een heup- of 
knieoperatie, worden voor de behandeling verwezen naar de PBU orthopedie van het OLVG. 
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Het voormalige Prinsengracht ziekenhuis is eigendom van het OLVG en in gebruik als 
buitenlocatie voor polikliniek en dagbehandeling. Ook enkele orthopedisch chirurgen houden 
hier spreekuur en verrichten er kleine ingrepen. 
Door de unieke locatie, de kleinschaligheid en de huisvesting in een monumentaal pand 
heeft de locatie Prinsengracht een eigen identiteit en een eigen doelgroep ontwikkeld. Er zijn 
patiënten die, indien mogelijk, kiezen voor een afspraak op een van de spreekuren op de 
Prinsengracht. Veel BN’ers, wonend in de grachtengordel, verkiezen de intieme sfeer van dit 
‘miniziekenhuis’. 
Door ouderdom en vele kleine verbouwingen, is het pand aan de Prinsengracht toe aan een 
ingrijpende renovatie. Een werkgroep onder leiding van een architect, maken aan de hand 
van de wensen van de (toekomstige) gebruikers plannen. De unit orthopedie heeft de wens 
uitgesproken om een ‘Maartenskliniek’ aan de gracht te willen opzetten. Behalve de 
invasieve (rug)chirurgie zouden alle andere activiteiten geconcentreerd kunnen worden op 
de locatie Prinsengracht. Een haalbaarheidsonderzoek moet aantonen wat hiervan mogelijk 
is. Het plan is, dat het nieuwe pand in 2011 in gebruik genomen gaat worden. 
 
Conclusie dreiging van mogelijke nieuwe toetreders 
Door verandering in wet en regelgeving, intrede van de marktwerking, zien we dat de 
zorgmarkt een meer open markt is geworden met mogelijkheid voor andere aanbieders om 
toe te treden in (delen) van de ziekenhuiszorg. De overheid trekt zich meer terug en houdt 
toezicht op kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid. 
 
De mogelijkheid voor nieuwe toetreders zien we binnen de discipline orthopedie voornamelijk 
in de vorm van een ZBC. De planbare orthopedische zorg is hier eenvoudig te organiseren, 
vaak in samenwerking met of door orthopedisch chirurgen uit een Amsterdams ziekenhuis. 
De gespecialiseerde Sint Maartenskliniek is een mogelijke toetreder van buiten de regio. De 
concurrentie binnen de Amsterdamse regio, zal hierdoor verder toenemen. 
Voor de PBU orthopedie van het OLVG biedt de locatie Prinsengracht een mogelijkheid om 
zich verder te positioneren en te profileren. 
 
 
4.1.3 Dreiging van aanbieders van substituten 
 
Aanbieders van substituten voorzien op een andere wijze in de behoefte van de klant. Vooral 
in de ogen van de klant is het anders. 
  
Voorbeelden van echte substituten van medisch specialistische zorg, zoals diverse 
alternatieve geneeswijzen, zien we in de chronische en in de oncologische zorg. Binnen de 
orthopedische zorg is dit nauwelijks een markt. 
 
 
4.1.4 Onderhandelingsmacht van leveranciers 
 
De ziekenhuiszorg kent een groot scala aan leveranciers: leveranciers van patiënten, 
apparatuur, diensten, kennis, scholing en opleiding. 
 
De verwijzers worden gezien als een belangrijke speler. Zij verwijzen de patiënten op basis 
van relatie, reputatie en beschikbaarheid. Voor ziekenhuizen is het van groot belang een 
goede relatie met de verwijzers uit de eerste lijn te onderhouden. De verwijzer heeft zelf 
geen financieel belang bij de keuze van ziekenhuis of medisch specialist. 
 
Het OLVG besteedt veel aandacht aan haar verwijzers. Door middel van enquêtes en 
bijeenkomsten wordt naar ervaringen en verwachtingen gevraagd. Hieruit komen initiatieven 
ter verbetering van de dienstverlening. Het instellen van één telefoonnummer, de 
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zogenaamde verwijzerslijn, in plaats van al de verschillende nummers per polikliniek is hier 
een voorbeeld van.  
 
De mogelijkheden voor een ziekenhuis om over te stappen naar een andere leverancier van 
middelen en apparatuur is mogelijk. Vaak wordt deze mogelijkheid beperkt, doordat de 
afhankelijkheid van verschillende apparaten onderling groot is en er bij de professional, als 
gebruiker, vaak een sterke voorkeur voor een bepaald merk aanwezig is. Verschillende 
ziekenhuizen hebben samenwerkingsafspraken met elkaar rond inkoop om zo de positie te 
versterken.  
Voor de DBC’s van heup- en knieprothesiologie, heeft de prijs van de prothese een grote 
invloed op de totale kostprijs. Ongeveer 30% van de kostprijs wordt bepaald door de prijs 
van de prothese. Onderhandelingen met de leveranciers van deze prothesematerialen 
worden dan ook door de unit orthopedie samen met de afdeling inkoop, zelfstandig gedaan.  
 
Een andere belangrijke leverancier zijn de medewerkers. Zij leveren vaak hoog opgeleide 
arbeid.   
In het OLVG zijn alle medisch specialisten in loondienst. De meeste ziekenhuizen hebben 
een deel van de medisch specialisten in loondienst, maar de grotere vakgroepen zijn vaak 
zelfstandig gevestigde maatschappen. 
Opvallend is de grotere betrokkenheid van de medisch specialisten bij de organisatie. Het 
loondienstverband en de organisatiestructuur, waarbij de dokter ‘in the lead’ is, resulteert in 
een sterke verbondenheid met de unit en het ziekenhuis. De dokters hebben het over ‘mijn 
OLVG’ 
Als topklinisch ziekenhuis heeft het OLVG voor veel disciplines een opleidingserkenning. 
Ook bij de unit orthopedie zijn tien arts-assistenten in opleiding. Bij de gesprekken met de 
kandidaten valt op, dat zij erg graag bij de orthopedie van het OLVG hun opleiding willen 
doen. De specialisten staan als goede opleiders bekend en ook heeft menig orthopedisch 
chirurg landelijke bekendheid door zijn bijzondere expertise. 
 
Conclusie onderhandelingsmacht van leveranciers
Over het algemeen kan gesteld worden dat de macht van de leveranciers groot is, met name 
de macht van de verzekeraar. Voorlopig lijkt het risico nog beperkt: het OLVG is een grote 
afnemer van de verzekeraar, de relatie is goed en patiënten kunnen nog zelf de behandelaar 
kiezen. 
Bij patiënten en verwijzers heeft het OLVG een goede naam. 
 
 
4.1.5 Onderhandelingsmacht van afnemers 
 
Afnemers van producten van de ziekenhuiszorg zijn patiënten, verwijzers en verzekeraars. 
De onderhandelingsmacht van deze afnemers is afhankelijk van9: 

• de concentratiegraad van afnemers  (indien er een hoge concentratiegraad is, neemt 
de onderhandelingsmacht toe) 

• de dreiging met achterwaartse verticale integratie (indien afnemers kunnen dreigen 
het product of dienst zelf te gaan leveren) 

• de mate van productdifferentiatie (grotere productdifferentiatie, dan minder snel 
overstappen naar andere leverancier) 

• het belang van het product voor de afnemer (is het van belang dat de afnemer 
producten of diensten van de leverancier kan aanbieden; is het ‘merk’ belangrijk) 

 
Voor de patiënt als afnemer geldt dat er een groot aanbod is van aanbieders en dat het 
verschil in het zorgaanbod, in de beleving van de patiënt, niet erg groot is. 

                                                 
9 Ondernemingsstrategie, Douma (2004) 
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Het is van belang dat de patiënt goed geïnformeerd wordt. Zo kan hij de zorgverlener kiezen 
die de beste zorg biedt voor zijn aandoening. Websites van zorginstellingen en diverse 
landelijke websites bieden informatie voor de patiënt aan. 
Het ‘merk OLVG’ kan de keuze van de patiënt beïnvloeden.  
 
De verwijzer is een belangrijke afnemer. Zoals eerder gesteld is een goede relatie met de 
verwijzer belangrijk voor het ziekenhuis. De patiënt hecht veel waarde aan het advies van de 
huisarts. De verwijzer kan kiezen uit meerdere ziekenhuizen in de regio Amsterdam. Hij zal 
zijn patiënt eerder adviseren naar het ziekenhuis te gaan voor medisch specialistische zorg 
als hij daar goede ervaringen mee heeft. We zien dat verschillende zorgproducten, met 
name in de chronische zorg, inmiddels ook door huisartsen praktijken worden geleverd.  
 
De verzekeraar is afnemer, omdat zij via onderhandelingen contracten afsluit met de 
zorgaanbieder. Voor het totale budget worden jaarlijks afspraken gemaakt met de grootste 
verzekeraar uit de regio. Het budget wordt door de facturatie van DBC’s in de loop van het 
jaar ‘gevuld’. Daarnaast wordt met de verzekeraar onderhandeld over de B-segment DBC’s. 
Ten gevolge van fusies hebben de ziekenhuizen vaak een groot deel van de patiënten van 
één verzekeraar. Voor het OLVG geldt dat ongeveer 70% van de patiënten verzekerd zijn bij 
Agis. Agis heeft daarmee een grote onderhandelingsmacht. Het OLVG is wel een grote 
aanbieder van zorg met een sterk imago. 
Voor de zorg, welke verzekerd is in het basispakket (zoals de heup- en knieoperaties) 
ervaren we nog weinig sturing door de verzekeraar. Per 2008 heeft verzekeraar Univé als 
eerste een (goedkope) polis, waarbij patiënten voor electieve zorg alleen bij bepaalde 
aanbieders terechtkunnen. Het is nog moeilijk te voorspellen hoe snel deze ontwikkeling zal 
gaan toenemen.  
Door de stelselwijziging in 2006 zien we dat de rol van de verzekeraar is gewijzigd. Zij gaan 
meer de verantwoordelijkheid dragen om de wensen van klanten en aanbieders op elkaar af 
te stemmen10. 
 
In hoofdstuk 5 wordt uitgebreid ingegaan op het keuzegedrag van patiënt, verwijzer en 
verzekeraar en de mogelijkheden van beïnvloeding. 
 
Conclusie onderhandelingsmacht van afnemers 
Wat voor de ziekenhuizen in het algemeen geldt, geldt ook voor de orthopedie van het 
OLVG. De onderhandelingsmacht van patiënt, verwijzer en verzekeraar is groot, door de 
meerdere aanbieders en de dominantie van de verzekeraar.  
Door de veranderingen zal de slag naar vraagsturing gemaakt moeten worden. De unit 
orthopedie zal van aanbod- naar vraaggerichte zorgverlening moeten gaan. Het in kaart 
brengen van de verwachtingen van onze klanten is een eerste stap. De huisarts heeft als 
verwijzer en adviseur een grote invloed op de keuze van de patiënt. 
 
 
4.2 Conclusie 
 
Door het model van Porter toe te passen, valt op dat, in de tot nu toe beschermde en 
afgeschermde markt, veranderingen plaatsvinden. De concurrentie op de markt is duidelijk 
toegenomen. Dit is met name veroorzaakt door de veranderingen in wet en regelgeving. De 
overheid trekt zich terug en laat meer ruimte voor het veld.  
Door het invoeren van de DBC’s heeft de marktwerking zijn intrede gedaan. Het doel is om 
de zorg zo te organiseren dat de kwaliteit toeneemt en de kosten afnemen. De patiënt wil 
goede zorg tegen een betaalbare premie. De overheid wil kostenbeheersing. 
Door het grote aandeel van de orthopedische zorg in het B-segment, zijn de genoemde 
veranderingen hier zeer sterk merkbaar. Vooral in de volle Amsterdamse markt, zal in de 
                                                 
10 Visiedocument `Richting geven aan keuzes´, NZa )2007’ 
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toekomst de zorgaanbieder voor zijn klanten (verzekeraar, verwijzer én patiënt) moeten gaan 
‘werken’. Wil de orthopedie van het OLVG de grootste aanbieder blijven, zal de betere 
kwaliteit voor de klant duidelijk moeten zijn. Mogelijkheden om zich op de volle Amsterdamse 
markt te onderscheiden, zijn wel aanwezig. De locatie Prinsengracht ontwikkelen, eventueel 
in samenwerking met de Sint Maartenskliniek. De PBU orthopedie heeft nu het grootste 
marktaandeel en heeft het een goede relatie met verwijzers en verzekeraars. De verwachting 
is dat de macht van de verzekeraar de komende jaren gaat toenemen. Zij zullen patiënten 
meer ‘dwingend’  gaan adviseren naar de voorkeursaanbieder te gaan. Met zorgaanbieders, 
welke een groter volume bieden, zijn gunstiger prijsafspraken te maken.  
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5. Kiezen in zorg 
 
Wat valt er allemaal te kiezen in zorg? De gezondheidszorg is een bijzondere markt, waarin 
patiënten, verzekeraars en zorgaanbieders diensten en producten van elkaar afnemen. Bij 
de keuze van een cliënt voor een zorgverzekeraar spelen geheel andere thema’s dan bij de 
keuze van een patiënt voor een zorgaanbieder.   
In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe de gezondheidsmarkt in elkaar zit en wie er de spelers 
zijn. Daarna kijken we naar het keuzegedrag en de besluitvorming van de consument; wat 
wordt hierover geschreven en welk model kunnen we gebruiken om het keuzegedrag van de 
patiënt van de PBU orthopedie te begrijpen? 
Rond de patiënt van de PBU orthopedie bevinden zich ook andere individuen en groepen, 
welke invloed hebben op de besluitvorming van de patiënt. Kotler11 definieert deze omgeving 
als de Desicion Making Unit (DMU) Voor de vraagstelling is het relevant te weten wie 
onderdeel uitmaken van deze DMU en wat de diverse rollen zijn. 
 
 
5.1 De gezondheidsmarkt 
 
De gezondheidsmarkt is geen vrije markt. Het goed of dienst ‘gezondheid’ is niet te 
vergelijken met andere goederen of diensten die op een markt verhandeld worden. Dit komt 
doordat12: 

• er sprake is van een verschil in kennis en informatie bij de marktpartijen 
• de zorgaanbieder is belangenbehartiger van de patiënt, maar heeft ook een rol naar 

derden als verzekeraar, overheid en werkgevers 
• er zijn vele marktonvolkomenheden en het marktmechanisme speelt nauwelijks een 

rol 
• overheid, verzekeraar en uitvoeringsorgaan zijn dominant aanwezig en hebben grote 

invloed op het functioneren van de gezondheidsmarkt 
 

De gezondheidszorg kent drie samenhangende markten, die met elkaar een driehoek 
vormen: 
 
                           

 
Consument 

 
 
 
  

Zorgverlening 
markt 

 
Zorgverzekering 

markt 
 
 
 
 

 
Zorgaanbieder 

 
Zorgverzekeraar 

  
Zorginkoopmarkt  

 
 

- de zorgverzekeringmarkt 
- de zorgverleningmarkt 
- de zorginkoopmarkt 
 

Deze markten verschillen in wat wordt geproduceerd (welke waarde wordt gecreëerd), in de 
prijs die er voor moet worden betaald, in keuzevrijheid en in concurrentie. 

                                                 
11 Principes van Marketing, Kotler, Armstrong (2005) 
12 Kiezen in Zorg, ZonMw december 2003 
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Deze driehoek laat zien dat de zorgsector geen echte markt is. De afnemer van zorg betaalt 
er zelf geen directe prijs voor. De prijs wordt indirect via de verzekering betaald. 
Er is geen enkele marktsector waar de regie namens de klant of overheid bij een verzekeraar 
ligt. In andere sectoren zijn klanten het noodzakelijke tegenwicht voor leveranciers. Een 
markt wordt gestuurd door de voorkeuren en keuzes van de consumenten. Op dit moment 
werkt deze logica in de zorg nog niet. Voor een goede marktwerking moeten consumenten 
erachter kunnen komen wat ‘de beste koop’ is. De gezondheidsmarkt is hiervoor (nog) niet 
overzichtelijk en transparant genoeg. 
 
De positie van de burger is dubbelzinnig: die van patient en verzekerde. Tot de 
zorgverzekeraar verhoudt de burger zich als consument en tot de zorgverlener als patient. 
Met de zorgverlener wordt persoonlijk contact gewaardeerd. Een dergelijke band voelen 
patiënten niet met de verzekeraar. In de gezondheidsmarkt wordt wel verwacht dat de 
kiezende burger via zijn keuze voor een bepaalde zorgverzekeraar op grote lijnen de regie 
gaat voeren. De vraag is, of dit ook zo gaat werken. Het is namelijk een groot verschil of je 
vanuit de waarden als consument naar de zorg kijkt of vanuit de waarden als patient. 
 
De kwaliteit en doelmatigheid van de zorg kunnen (en moeten) nog steeds aanzienlijk 
worden verbeterd. De patient heeft recht op de beste zorg tegen een betaalbare premie. De 
politiek heeft kostenbeheersing nu als centrale doelstelling. Om dit alles te bereiken is 
marktwerking ingevoerd. Het gaat dan om deregulering, transparantie, keuzevrijheid, 
concurrentie en afrekenen op prestaties. Regisseur van dit spel is de zorgverzekeraar. Hij is 
de belangenbehartiger van de verzekerde/patient en moet voor de minister (en uit eigen 
belang) zorgen voor kostenbeheersing/bezuiniging en betere kwaliteit. 
 
Kan de zorgverzekeraar de belangen van verzekerden, patiënten en samenleving dienen? 
 
Michael Porter stelt13 dat in de Verenigde Staten concurrentie heeft geleid tot hogere kosten 
en lagere kwaliteit. Porter betoogt dat concurrentie moet plaatsvinden op het niveau van de 
zorg zelf en niet op dat van zorgverzekeraars of aanbieders: het gaat immers om de 
kwaliteit-prijsverhouding van het zorgproduct. Hij meent dat concurrentie op andere niveaus 
leidt tot verschuiving in plaats van vermindering van kosten en is gebaseerd op macht (van 
zorgverzekeraars ten opzichte van zorgaanbieders of andersom) en dat het risicoselectie 
stimuleert. 
Het beperkt ook de keuzevrijheid van patiënten, biedt de verkeerde incentives en legt meer 
de nadruk op kostenvermindering dan op kwaliteitsverbetering en innovatie.  
 
Zorgaanbieders hebben naast de patiënt, ook een klant-leverancier relatie met de 
zorgverzekeraar.  
De zorgproducten uit het B-segment zijn voor zowel zorgverzekeraar als zorgaanbieder van 
strategisch belang. Er wordt onderhandeld over de prijs-kwaliteitverhouding. Voor de 
verzekeraar staat de prijs vaak centraal; er zijn veel concurrerende aanbieders. De prijzen 
worden door de verzekeraar vergeleken. 
 
  
5.2 Model keuzegedrag 
 
Om zicht te krijgen op het keuzegedrag van de consument en het consumentengedrag te 
definiëren, maken we gebruik van de modellen van Kotler & Armstrong14.  
Via het model van consumentengedrag wordt uitgelegd hoe de consument reageert op de 
verschillende prikkels die een organisatie op hem loslaat, wat de invloedsfactoren zijn op het 
consumentengedrag en welke factoren van invloed zijn op de besluitvorming. De organisatie 

                                                 
13  Artikel ‘Redefining competition in Health Care’ Harvard Business Review (2004) 
14 Principes van Marketing, Kotler, Armstrong (2005) 
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die kan voorspellen hoe de klant reageert op de prikkels, heeft een voorsprong op de 
concurrentie. De samenhang tussen prikkel en reactie is dan ook intensief onderzocht.  
Bij de invloed op de besluitvorming kijken we naar de soorten koopgedrag en naar de fasen 
in het besluitvormingsproces. 
 
Kotler beschrijft onderstaand model van consumentengedrag: 
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Model van koopgedrag: stimulus/responsgedrag Kotler, Armstrong  (2005)  
 
In de studie naar consumentengedrag kijkt men naar hoe een consument reageert op 
bepaalde prikkels (stimulus-respons) Het gaat dan om de prikkels die de organisatie op de 
klant afvuurt. De klant verwerkt deze prikkels en gaat over tot een reactie (respons) Het 
proces tussen stimulus (prikkels) en respons (reactie) is niet zichtbaar en wordt ook wel 
aangeduid met de term black box. De studie naar consumentengedrag richt zich op het 
verhelderen van wat er in de black box gebeurd. De black box bestaat uit twee delen. In het 
ene deel bepalen de persoonlijke eigenschappen van de consument hoe deze de prikkels 
waarneemt en daarop reageert. In het andere deel komt de consument via een 
besluitvormingsproces tot een bepaald koopgedrag. 
 
 
5.2.1 Eigenschappen consument 
 
De persoonlijke eigenschappen die van invloed zijn op het consumentengedrag kunnen in 
vier groepen worden ingedeeld: 

• Culturele factoren 
Onder cultuur verstaan we het geheel aan normen en waarden, kennis en 
overtuigingen die leden van een groep met elkaar delen. Cultuur komt tot  uiting in 
gedrag, taalgebruik en gewoonten. Culturele factoren hebben de meeste invloed op 
consumentengedrag. Kennis van de cultuur is belangrijk voor benadering van de 
doelgroep. 

• Sociale factoren 
Hier gaat het om de groepen waar de consument deel van uitmaakt. Welke status de 
persoon heeft of nastreeft, welke plek hij/zij in het gezin inneemt en welke 
maatschappelijke rol en status de persoon heeft 

• Persoonlijke factoren 
Hier gaat het om kenmerken van de persoon. Bijvoorbeeld leeftijd, levensfase, 
besteedbaar inkomen en beroep 

• Psychologische factoren 
Hier gaat het om motivatie (om dingen te kopen of niet) Perceptie van zaken, 
opvattingen, manieren van leren, overtuigingen en houding ten opzichte van dingen. 
 

Wat de consument koopt hangt in sterk mate af van deze factoren. Marketing heeft geen 
greep op deze factoren, maar moet er terdege rekening mee houden. 
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Naar de persoonlijke eigenschappen van de heup- en kniepatiënten van de PBU orthopedie 
is geen onderzoek gedaan. Bekend is dat de patiënten voor een groot deel afkomstig zijn uit 
Amsterdam Oost. Dit is een Amsterdamse volkswijk, met de Amsterdamse cultuur. Deze 
kenmerkt15 zich door openheid, directheid en een no-nonsense houding. ‘Doe maar gewoon, 
dan doe je gek genoeg’. Het gemiddelde inkomen in Oost/Watergraafsmeer ligt ongeveer 6% 
lager dan het inkomen van het gemiddelde Amsterdamse huishouden16. 
De heup- en kniepatiënten komen uit de bevolkingsgroep met een hogere leeftijd en nemen 
niet meer deel aan het arbeidsproces. In Oost/Watergraafsmeer wonen ook veel allochtonen. 
De meeste allochtonen hebben weinig scholing en zijn opgevoed in een cultuur, waar ‘je 
eigen keuzes formuleren niet aan de orde was’17. Binnen de heup- en kniepatiëntengroep 
komen zij (nog) nauwelijks voor.  
 
 
5.2.2 Besluitvormingsproces 
 
In het tweede deel van de black box vindt het besluitvormingsproces van de consument 
plaats. Inzicht in dit besluitvormingsproces is zeer belangrijk. Met behulp van de modellen 
van Kotler & Armstrong, kunnen we de klant beter leren begrijpen, de juiste vragen leren 
stellen en aan de weet komen hoe we de klant mogelijk kunnen beïnvloeden.  
Eerste kijken we naar het soort koopgedrag van de heup- of kniepatiënt, daarna kijken we 
naar de belangrijkste stappen in het besluitvormingsproces van de patiënt. 
 
 
5.2.2.1 Soorten koopgedrag 
 
Het (koop)gedrag van consumenten is in te delen in vier soorten18, op basis van mate van 
betrokkenheid en de mate van verschil tussen de merken:  
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Bron: Henry Assael, Consumer Behavior (2003) 
 
 
Dissonantiereducerend koopgedrag vindt plaats wanneer klanten sterk betrokken zijn bij een 
dure niet-frequente of risicovolle aankoop en maar weinig verschillen zien tussen de merken. 
Omdat het verschil tussen de merken in de ogen van de koper klein is, oriënteren kopers 
zich even, maar kopen ze relatief snel. Zij reageren primair op een geschikte prijs of 
koopgemak. Na de aankoop kunnen consumenten dan cognitieve dissonantie (een 
ongemakkelijk gevoel) ervaren, wanneer zij bepaalde nadelen van het gekochte merk of 
                                                 
15 www.amsterdam.nl 
16 www.piga.amsterdam.nl 
17 Over keuzevrijheid en Kiesplicht, RVZ/Marjan Slob (2006) 
18 Principes van Marketing, Kotler, Armstrong (2005) 
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voordeel van andere merken opmerken. Om deze dissonantie tegen te gaan, moet de 
communicatie na de verkoop de consument bevestigen in zijn keuze, zodat de klant ook een 
goed gevoel heeft over de gemaakt merkkeuze. 
Met marketing kan hiermee rekening gehouden worden door: 

o de verwachtingen zo reëel mogelijk weer te geven; niet te hoge verwachtingen 
scheppen 

o ook de minder positieve kanten te benoemen 
o zorgen voor een juist gebruik (goede voorlichting en begeleiding) 
o in de reclame gebruik maken van eerdere klanten 
o ontvankelijk opstellen voor verbetervoorstellen en klachten 
o zo mogelijk garanties bieden 
 

Het koopgedrag van de heup- en kniepatiënt valt in de categorie dissonantiereducerend 
koopgedrag.  
Bij het keuzegedrag van een heup- of kniepatiënt voor een zorgaanbieder zien we een sterke 
betrokkenheid en door een geringe mate van doorzichtigheid vinden patiënten het  moeilijk in 
te schatten waarin de diensten van elkaar verschillen. Soms geven patiënten ook aan geen 
grote kwaliteitsverschillen te verwachten tussen zorgaanbieders19. Er is in de beleving van 
de patiënt een zeer beperkt verschil tussen de aanbieders (merken) Als de patiënt een 
verwijzing van de huisarts ontvangt, wordt er niet veel tijd besteed aan een uitgebreide 
oriëntatie naar de verschillende mogelijkheden. De periode tussen verwijzing en afspraak 
maken op de polikliniek is kort. De patiënten laten weten20 het vervelend te vinden als er een 
lange toegangstijd is voor een afspraak op de polikliniek. Hoewel de klachten vaak al 
geruime tijd bestaan en er geen medische urgentie is, willen patiënten graag op korte termijn 
terechtkunnen voor een eerste bezoek aan de orthopedisch chirurg. 
Daarnaast hechten consumenten21 veel waarde aan het ‘one-stop-systeem’, waarbij 
consumenten binnen één dag de onderzoeken, de diagnose en een voorstel voor 
behandeling ontvangen. 
Bij de PBU orthopedie is de toegangstijd voor een reguliere poliklinische afspraak 8 weken. 
We hebben ervaren dat heup- en kniepatiënten regelmatig de reeds gemaakte afspraak 
afbelden, omdat ze bij een andere zorgaanbieder eerder terechtkunnen. Dat de wachttijd 
voor een operatie bij die andere zorgaanbieder weer veel langer was, dan die bij de PBU 
orthopedie van het OLVG speelde bij het maken van de eerste afspraak geen grote rol. 
Het koopgemak is bij een korte toegangstijd, tot de eerste poliklinische afspraak, groter. 
 
Inmiddels heeft de PBU orthopedie de toegangstijd voor deze patiëntengroep teruggebracht 
naar 2 weken en het koopgemak verder vergroot, door het eerste polikliniekbezoek te 
combineren met het maken van de benodigde röntgenfoto’s.  
Door het creëren van de mogelijkheid om afspraken te maken via internet, zal het 
koopgemak verder toenemen. 
 
De genoemde marketing mogelijkheden om de dissonantie na de keuze tegen te gaan, 
worden op dit moment binnen de PBU orthopedie nauwelijks toegepast.  
 
 
5.2.2.2 Fasen in besluitvormingsproces 
 
Consumenten doorlopen verschillende fasen om tot een koopbeslissing te komen. Er is geen 
sprake van een aankoopmoment maar van een aankoopproces. 
Om het besluitvormingsproces te beschrijven, wordt gebruik gemaakt van het model van 
Kotler & Armstrong22: 

                                                 
19 Over keuzevrijheid en Kiesplicht, RVZ/Marjan Slob (2006) 
20 Spiegelgesprek heup/kniepatienten OLVG, december 2007 
21 Monitorspecial, De rol van ZBC’s in de ziekenhuiszorg, Nza (2007) 
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Fasen in besluitvormingsproces  
 
 
Is de consument zich eenmaal bewust van de behoefte dan gaat hij vaak naar informatie 
zoeken. Door de behoefte is sprake van een vergrote aandacht, de consument is 
ontvankelijker voor informatie, leest advertenties en luistert aandachtiger naar gesprekken 
over het betreffende product. Of er actief naar informatie wordt gezocht, is afhankelijk van de 
sterkte van de drang, van de informatie die de consument reeds heeft, van het gemak om 
informatie te krijgen en de toegevoegde waarde van de extra informatie. Voor het verkrijgen 
van informatie wordt gebruik gemaakt van de volgende bronnen: 

o persoonlijke: vrienden, kennissen 
o commerciële: reclame, internet 
o openbare: massamedia, consumentenorganisaties 
o ervaring: met het product omgaan, het gebruiken 
 

De meest effectieve bronnen, zijn vaak de persoonlijke en dit geldt in versterkte mate voor 
diensten. Met behulp van marktonderzoek kan bepaald worden welke bronnen de 
consument gebruikt en het belang van elke bron worden vastgesteld. Men kan de consument 
vragen hoe zij het merk leerden kennen, welke informatie zij ontvingen en welk belang zij 
hechten aan de verschillende informatiebronnen. 
 
Via de informatie komt de consument uit op een lijst met merken, waaruit hij zijn keuze gaat 
maken. Wat bepaalt deze keuze? Bekend23 is dat consumenten niet volgens een eenvoudig 
en rechtlijnig afwegingsproces te werk gaan; zelfs een individuele consument reageert 
anders in verschillende situaties. Kotler benoemt vijf basisprincipes:  
 

o Consument heeft productkenmerken geformuleerd 
We gaan ervan uit dat elke consument een bepaalde behoefte probeert te bevredigen 
door een product of dienst te kopen. De consument ziet een product als een bundel 
productkenmerken die in verschillende mate een bijdrage kunnen leveren en in de 
behoefte kunnen voorzien. 

o Belang van het productkenmerk en het opvallende ervan  
Het belang dat aan de productkenmerken wordt gehecht is per consument 
verschillend: het hangt af van de unieke behoeften en wensen. Er kan onderscheid 
gemaakt worden tussen kenmerken en het opvallende ervan. Opvallende kenmerken 
zijn die kenmerken waaraan de consument het eerste denkt wanneer hem gevraagd 
wordt naar de productkenmerken. Dit zijn niet de kenmerken die voor de consument 
het belangrijkst zijn. 

o Merkimago 
De consument heeft een bepaald idee over het merk 

o Bruikbaarheidwaarde van elk productkenmerk 
De consument kent een bepaalde ‘nutswaarde’ toe aan elk kenmerk. 

o Afwegingsproces van verschillende merken 
De consument komt tot een standpunt ten opzichte van de verschillende merken via 
een afwegingsprocedure 

 
 
                                                                                                                                                         
22 Principes van Marketing, Kotler& Armstrong (2005) 
23 Fasen in besluitvormingsproces Bron: Principes van Marketing, Kotler &Armstrong (2005) 
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Na het afwegingsproces volgt de koopbeslissing.  
Het gedrag na aankoop is afhankelijk van de mate waaraan aan de verwachtingen is 
voldaan. Een tevreden klant zal zich zeker positief uitlaten over het product en de 
organisatie. Regelmatig klanttevredenheidonderzoek doen is zeer belangrijk: een tevreden 
kant maakt gemiddeld drie mensen deelgenoot van zijn ervaring. Een ontevreden klant zal 
zijn ongenoegen tegen elf mensen uiten24. 
 
 
5.3 Decision Making Unit 
 
Kotler definieert de Decision Making Unit (DMU) als: alle individuen en groepen die 
deelnemen aan het besluitvormingsproces rond de onderhandeling. 
In de gezondheidszorg wordt de patiënt centraal gesteld, maar hij is niet de enige klant waar 
het om draait. Er zijn ook andere belanghebbende partijen (stakeholders) waar rekening mee 
gehouden moet worden. 
 
Volgens het DMU-model zijn bij het beslissingsproces voorafgaand aan de aankoop van een 
product of dienst verscheidene mensen betrokken. Die mensen hebben ook verschillende 
rollen in het beslissingsproces, ingegeven door verschillende belangen.  
De volgende rollen worden onderscheiden: 

• gebruiker degene die het product gaat gebruiken of de dienst afneemt 
• financier degene die betaalt voor het product of de dienst 
• beslisser degene die de uiteindelijke keuze maakt 
• beïnvloeder iemand die direct of indirect de keuze beïnvloedt 
  

Voor de gezondheidszorg is de invulling van de verschillende rollen afhankelijk van de soort 
zorgvraag en soort organisatie. Bij intramurale ouderenzorg of zorg voor gehandicapten 
speelt de partner of familie een rol als beslisser. Bij de thuiszorg is de gemeente een van de 
belangrijke stakeholders. 
 
De volgende rollen en invulling worden, binnen de ziekenhuisorganisatie, onderscheiden25: 

• gebruiker:  patiënt 
• financier:  verzekeraar 
• beslisser:  patiënt (en ook verzekeraar in de toekomst?) 
• beïnvloeder:  huisarts, fysiotherapeut, partner 
 

De beslissing van de patiënt om zich aan te melden bij een bepaalde zorgaanbieder, wordt 
zelden op eigen houtje genomen. Het is van belang om te weten hoe de DMU eruit ziet en 
welke belangen of behoeften de individuele leden hebben. Willen we de patiënt voor de PBU 
orthopedie van het OLVG laten kiezen, dan zal de gehele DMU op zijn minst hier niet 
onwelwillend tegenover moeten staan. Een effectieve marketing richt zich dus niet alleen op 
de patiënt, maar ook op de overige DMU-leden. 
 
Allereerst wordt naar het besluitvormingsproces van de belangrijkste stakeholder, de patiënt, 
gekeken. Daarna nog naar de invloed van andere leden van de DMU: de verwijzer en de 
verzekeraar. 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Principes van Marketing, Kotler &Armstrong (2005) 
25 Zo werkt zorgmarketing, www.shiftconsultants.nl (2007) 
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5.4 Besluitvormingsproces van de orthopediepatiënt 
 
In voorgaande paragraaf is het model en de theorie rond keuzegedrag en besluitvorming 
toegelicht. Nu gaan we kijken wat zich in de praktijk in de verschillende fasen van het 
besluitvormingsproces, rond de patiënt van de PBU orthopedie afspeelt. De informatie, welke 
als input gebruikt wordt is verzameld uit: 

• landelijke onderzoeken (TNS/NIPO, Sneller Beter, RVZ) 
• patiënttevredenheidonderzoeken van de PBU orthopedie (2006) 
• spiegelgesprek met heup- en kniepatiënten, geopereerd in OLVG in 2007  
• interviews onder verwijzers, verzekeraars, patiënten en medewerkers. Het OLVG 

heeft dit kwalitatieve onderzoek laten doen om inzicht te krijgen in de positionering 
van het ziekenhuis (2007) 

• CQ-index van patiënten met heup- of knieoperatie, uitgevoerd door verzekeraar Agis 
(2007) 

 
 
5.4.1 Behoefteherkenning 
 
Een patiënt gaat met zijn klachten naar de huisarts. Op basis van de anamnese zal deze tot 
een diagnose komen en afhankelijk van de ernst en de duur van de klachten, de patiënt 
gelijk verwijzen naar de polikliniek orthopedie of in eerste instantie kiezen voor een 
afwachtend beleid. De patiënt krijgt dan pijnstillende medicatie voorgeschreven en wordt 
verwezen naar de fysiotherapie. 
Afhankelijk van het resultaat van het afwachtende beleid komt de patiënt in aanmerking voor 
een verwijzing naar de orthopedie. 
Veelal26 verwijst de huisarts naar het ziekenhuis van zijn voorkeur en overlegt hierover met 
de patiënt. Als de patiënt eenmaal zijn keus heeft gemaakt voor een ziekenhuis en een 
afspraak kan maken op korte termijn op de polikliniek, gebeurt het maar zelden27, dat 
patiënten dan alsnog overstappen naar een andere zorgaanbieder. 
 
 
5.4.2 Informatie zoeken 
 
Het onderzoek van TNS/NIPO28 heeft aangetoond dat vooral patiënten met een chronische 
of electieve aandoening veel waarde hechten aan keuzemogelijkheden. Patiënten geven wel 
aan het nog erg moeilijk te vinden om de benodigde informatie te verkrijgen, juist op die 
aspecten die er voor hen toe doen. De huisarts is toch vaak de belangrijkste informatiebron 
over het ziekenhuis en het vertrouwen in het advies van de huisarts over het te kiezen 
ziekenhuis is groot. Ook mensen met een medische achtergrond, in de kennissenkring 
spelen een belangrijke rol bij informatieverstrekking. 
 
In andere onderzoeken29 geeft de helft van de patiënten aan bewust een keuze te maken 
voor een bepaald ziekenhuis aan de hand van: 

1. Reputatie ziekenhuis 
2. Wachttijden 
3. Aanwezigheid bepaalde specialist 
4. Locatie ziekenhuis 
5. Hoogte te betalen kosten 
6. Vergelijk van andere ziekenhuizen in ranglijsten 
 

                                                 
26 Visiedocument’ Richting geven aan keuzes’, Nza (2007) 
27 Polikiliniek PBU orthopedie OLVG 
28 Kiezen in gezondheidszorg, TNS NIPO (2003) 
29 Sneller Beter en RVZ, 2005 
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Patiënten komen aan informatie hierover door eigen ervaringen, advies huisarts, informatie 
via familie-vrienden-kennissen, consumentenbond, patiëntenverenigingen, ziekenhuis, 
kranten en internet. Deskundigheid vindt men erg belangrijk. 
Het blijkt30 dat mensen relatief weinig waarde hechten aan zakelijke informatie. Een degelijk 
consumentenrapport, dat producten met elkaar vergelijkt, legt het in praktijk af tegen de 
levendige anekdote van de buurman.  
In het algemeen is onvoldoende goede consumenteninformatie beschikbaar. Daarnaast 
moeten we ons realiseren dat, ook al is informatie beschikbaar, de patiënt niet 
vanzelfsprekend een weloverwogen keuze maakt. In de praktijk kan het om lastige 
emotionele keuzes gaan, waarbij de patiënt zich in een afhankelijke positie bevindt.  
Consumenten- en patiëntenorganisaties geven aan31 dat er vaak een ‘mismatch’ is tussen 
de informatie die consumenten willen zien en de informatie die beschikbaar komt. 
 
In het kader van deze scriptie gaat het om de patiëntengroep welke een orthopedische 
ingreep moeten ondergaan. Deze ingreep is niet acuut en het gaat niet om een 
levensbedreigende aandoening. Wel bevat de behandeling een operatie en een opname in 
het ziekenhuis. Voor de gemiddelde orthopedisch chirurg is een heup- of knievervangende 
operatie een routine-ingreep; voor de (veelal oudere) patiënt een ingrijpende gebeurtenis! 
Uit de eigen patiënt tevredenheidonderzoeken, het imago-onderzoek en het onderzoek van 
de verzekeraar, heeft de unit orthopedie veel informatie beschikbaar over de ervaren 
kwaliteit van haar dienstverlening. Naast de ervaringen is ook expliciet navraag gedaan naar 
het keuzegedrag van de patiënt. Waarop hebben zij de keuze gemaakt, hoe zijn zij aan de 
informatie gekomen en wat vonden zij, kwalitatief en kwantitatief, van deze informatie.  
 
Patiënten geven aan veel te hechten aan het advies en informatie van de huisarts  en 
eventueel de fysiotherapeut. Sommige hadden eerder ervaring op gedaan met het OLVG en 
ook werd veel waarde gehecht aan de informatie van kennissen, vrienden en ervaringen van 
oud-patiënten.  
Slechts een enkele patiënt is actief op zoek gegaan naar informatie over zijn aandoening en 
de mogelijke behandelingen. Dit zijn patiënten welke informatie zoeken met betrekking tot 
een bepaald soort prothese of behandelmethode. We merken dat deze vraag toeneemt, als 
daar in de media aandacht aan besteed wordt. 
Patiënten welke in aanmerking komen voor een heup- of knieoperatie lijden aan artrose 
(‘slijtage van de gewrichten’) Deze afwijking komt meestal bij beide heup- en kniegewrichten 
voor. Veel patiënten worden dan ook meerdere malen geopereerd. 
Bij de PBU orthopedie bleek dat alle patiënten van het spiegelgesprek, voor een volgende 
operatie weer het OLVG zouden kiezen en het OLVG ook zouden aanbevelen aan anderen. 
 
In 2007 heeft Agis de ervaringen van patiënten met een heup of knieoperatie gemeten met 
de CQ-index. De meting is uitgevoerd in een samenwerkingsverband van zorgverzekeraars. 
In totaal zijn ruim 6000 verzekerden aangeschreven voor het onderzoek, die allen een heup- 
of knieoperatie hebben gehad in totaal 57 ziekenhuizen. De respons was ruim 88%. Het 
onderzoeksbureau Significant heeft de analyses uitgevoerd van alle ziekenhuizen en van de 
Agis-ziekenhuizen apart. Bij de beoordeling van verpleegkundigen en ziekenhuis hoorde het 
OLVG bij de bovenste 8. Bij het totaaloordeel van de artsen werd gemiddeld gescoord. 
Vooral het thema ‘communicatie met de arts’ kan verbeterd worden.  
Van de in 2007 in het OLVG behandelde patiënten van Agis geeft 99% aan dat zij de 
orthopedie van het OLVG zouden aanbevelen bij vrienden en familie. Hiermee behoorde het 
OLVG tot de hoogste scores. 
 
 

                                                 
30 Over keuzevrijheid en Kiesplicht, RVZ/Marjan Slob (2006) 
31 Monitor Ziekenhuiszorg, NZa, 2007 
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5.4.3 Afwegen van alternatieven 
 
Het afwegen van alternatieven geldt alleen voor patiënten, die voor de eerste keer verwezen 
worden. Patiënten welke al eerder in het OLVG geopereerd zijn aan een heup of knie, 
komen wederom naar het OLVG. 
 
Als we de vijf basisprincipes van Kotler volgen: 
1. Gaan we ervan uit dat de patiënt een aantal productkenmerken of productvereisten heeft 
geformuleerd. In de interviews noemen de  patiënten  de volgende criteria, welke zij 
belangrijk vinden bij de keuze voor een ziekenhuis:  

o bejegening  
o bereikbaarheid 
o goede medische zorg  
o eerdere ervaringen 
o bekendheid   
o hygiëne 

 
2. Daarna wordt de keuze beïnvloed door het belang dat aan de kenmerken wordt gehecht 
en hoe opvallend de kenmerken zijn. Patiënten geven, bij het spiegelgesprek, aan vooral 
veel waarde te hechten aan de goede medisch zorg en de bekendheid van het ziekenhuis en 
de artsen. 
 
3. Het merkimago speelt een belangrijke rol. 
Het kwalitatieve onderzoek geeft een beeld van de identiteit en het imago van het OLVG. Bij 
de interviews, met de verwijzers, patiënten, verzekeraar en medewerkers, is gevraagd naar 
de bekendheid met ziekenhuizen in Amsterdam. En naar de keuzecriteria voor een 
ziekenhuis, de bekendheid en ervaring met het OLVG. 
 
Als patiënten gevraagd wordt naar de bekendheid van de Amsterdamse ziekenhuizen, wordt 
spontaan het VUmc en het AMC genoemd. Reden hiervoor is het academische karakter van 
deze ziekenhuizen, dat maakt hen bijzonder. Het wil niet zeggen dat deze ziekenhuizen ook 
de voorkeur hebben bij de bevraagden. Het OLVG neemt wat spontane bekendheid betreft 
een derde plaats in. Patiënten geven aan vooral te kijken naar de sfeer. Kille en grote 
ziekenhuizen, zoals de academische, vallen daarmee af. Publiciteit en reputatie speelt ook 
een belangrijke rol. De perikelen rond het Slotervaartziekenhuis worden als voorbeeld 
genoemd.  
Redenen om het OLVG als voorkeurziekenhuis te noemen zijn: warme houding 
verpleegkundigen en plezierige bejegening. 
Het OLVG komt bij de patiënten naar voren als een modern, gezellig en laagdrempelig 
stadsziekenhuis, waar men vriendelijke en adequaat behandeld wordt. Het OLVG wordt 
ervaren als professioneel en ambitieus. Patiënten merken op, dat er kwaliteitsverschillen per 
afdeling zijn. Wachttijden en voorzieningen (sommige afdelingen zijn mooi opgeknapt, maar 
andere zijn erg oud) zijn zeer wisselend. 
Als aan de patiënten gevraagd wordt, het OLVG in één woord te vatten, komen er vooral 
positieve associaties: professioneel, je bent er zo, centraal, prettig, goede sfeer en 
overzichtelijk. 
De algemene conclusie uit het kwalitatieve onderzoek is, dat het OLVG een sterk en 
gewaardeerd merk is. 
De jaarlijkse ranglijsten van Elsevier en het Algemeen Dagblad vormen mede de algemene 
reputatie van het ziekenhuis. 
 
4. Als volgend basisprincipe wordt de bruikbaarheidwaarde van elk productkenmerk 
genoemd. 
De patiënten noemen in de interviews en tijdens het spiegelgesprek de toegangstijd, de 
bereikbaarheid (voor patiënt en bezoek), het groepsgewijs behandelen en verplegen 
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(Jointcare) en de aansluitende revalidatie op de verpleeghuisafdeling binnen het OLVG, als 
belangrijke factoren. 
  
5. Met de verkregen informatie komt de patiënt tot een standpunt ten opzichte van de 
verschillende zorgaanbieders. 
 
 
5.4.4 Koopbeslissing 
 
Het afwegingsproces resulteert in een koopbeslissing. Voor deze scriptie geldt het moment, 
dat de patiënt besluit een afspraak te maken bij de polikliniek orthopedie van het OLVG, als 
koopbeslissing. Mogelijke storingsfactoren tijdens dit deel van het besluitvormingsproces kan 
de attitude van bijvoorbeeld de partner zijn; deze heeft toch een sterke voorkeur voor een 
andere aanbieder of onverwachte situationele factoren (bijvoorbeeld ziekte in familie) 
Het is belangrijk de periode tussen de koopbeslissing en het daadwerkelijke bezoek aan de 
polikliniek zo kort en geruisloos mogelijk te laten verlopen.  
Een goede telefonische bereikbaarheid en korte toegangstijd zijn daarbij erg belangrijk. Als 
de patiënt tijdens zijn polikliniekbezoek een operatie-indicatie krijgt, streeft de PBU 
orthopedie ernaar direct, in overleg, een operatiedatum vast te stellen en de 
vervolgafspraken te maken voor voorlichting, bezoek Nursepractitioner en preoperatieve poli. 
 
 
5.4.5 Gedrag na koop 
 
Het moment van koop wordt, in dit proces, de afspraak op de polikliniek. Hoe de patiënt de 
periode hierna tijdens de voorbereiding, opname, behandeling en nazorg ervaart, is  ook 
belangrijk. Deze ervaringen (is de verwachting uitgekomen?) kunnen worden gebruikt voor 
het verbeteren van het totale zorgproces. Zijn de patiënten tevreden over het totaal, zullen zij 
dit vertellen aan familie, vrienden en kennissen en zo het besluitvormingsproces van deze 
potentiële klanten beïnvloeden. Ook zullen zij de ervaring delen met de fysiotherapeut, 
waarbij zij nog geruime tijd na de ingreep onder behandeling blijven, en met de huisarts.  
 
Alle patiënten wordt gevraagd de ervaringen na de behandelperiode weer te geven in een 
enquête en tijdens een spiegelgesprek wordt een beperkt aantal patiënten gevraagd naar de 
ervaring en naar eventuele verbetermogelijkheden. Het is zeer belangrijk dat op eventuele 
klachten van patiënten constructief wordt gereageerd. 
 
 
5.5 Conclusie 
 
Concluderend kunnen we stellen dat bij keuzegedrag en besluitvorming, de patiënt ten 
eerste veel waarde hecht aan het advies van de huisarts, daarnaast spelen bejegening, 
bereikbaarheid, goede medische zorg en bekendheid van de artsen een grote rol bij de 
keuze voor een zorgaanbieder, voor een heup- of knieoperatie. 
Slechts door een zeer beperkt aantal patiënten wordt actief naar informatie gezocht.  
Waarde wordt gehecht aan ervaringen van oud-patiënten. Dit zou door de PBU orthopedie 
meer kunnen worden benut bij PR en communicatie. 
Het reduceren van de dissonantie na de koopbeslissing, beïnvloeden van het gedrag na de 
koop en het totale zorgproces zien als product, bevatten mogelijkheden welke verder 
uitgewerkt kunnen worden.  
De goede medische zorg, bekendheid van artsen en het imago worden ook belangrijk 
gevonden. Deze onderdelen scoren bij het OLVG en bij de orthopedie van het OLVG erg 
goed. Deze thema’s kunnen zeker benut worden bij een (nog) betere profilering en 
positionering. 
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5.6 Invloed verwijzer 
 
Het onderzoek van TNS/NIPO32 geeft aan dat de huisarts de belangrijkste bron van 
informatie is over het ziekenhuis. Het vertrouwen in de huisarts is zelfs zo groot dat de 
meerderheid van de respondenten het eens is met de stelling: ‘ik zou naar het ziekenhuis 
gaan dat door de huisarts geadviseerd wordt’. 
Bij gezondheidsklachten wendt de patiënt zich in eerste instantie tot de huisarts. De huisarts 
zal een eerste diagnose stellen en behandeling inzetten of patiënt doorverwijzen naar een 
medisch specialist in een ziekenhuis. De huisarts verwijst vooral door binnen zijn eigen 
netwerk33.  
 
Ook in het onderzoek van de NZa34 werd geconstateerd, dat 56% van de ondervraagde 
patiënten de keuze voor een zorginstelling deed in overleg met de huisarts. 44% volgde het 
advies van de huisarts op, zonder overleg hierover. Bij dit onderzoek is ook gekeken naar de 
beïnvloeding van het advies van de huisarts door de verzekeraar. Hieruit kwam naar voren 
dat huisartsen over het algemeen negatief staan tegenover keuzeondersteuning door de 
verzekeraar. Huisartsen hebben het gevoel dat verzekeraars alleen handelen uit financiële 
motieven en niet letten op de kwaliteit van zorg of op de gevolgen van bijvoorbeeld extra 
reistijd voor de consument. Zij zijn daardoor vaak niet bereid om hun medewerking te 
verlenen aan de verzekeraar wanneer deze een selectief contracteringsbeleid voert. Wel 
geven huisartsen aan dat zij er rekening mee zouden houden wanneer de consument 
financiële gevolgen zou ondervinden van zijn zorgaanbiederkeuze. Zij zouden de 
consequenties voorleggen aan de consument en de consument vervolgens zelf de keuze 
laten maken. 
 
In de interviews welke met de verwijzers zijn afgenomen, tijdens het eerder genoemde 
onderzoek van het OLVG, geven zij aan de volgende criteria belangrijk te vinden bij de 
keuze voor een ziekenhuis:  

o goede communicatie met artsen  
o bereikbaarheid 
o goede medische zorg 
o korte wachttijd   
o klantvriendelijkheid 

 
De verwijzers geven het OLVG hoge scores voor de professionele deskundigheid van de 
specialisten, de klantgerichtheid en voor de onderscheidende en vernieuwende houding. 
Het OLVG onderscheidt zich, volgens de verwijzers, van de andere ziekenhuizen als 
Amsterdams ziekenhuis op centrale locatie, grote inloop, goede reputatie en grootste SEH. 
De cultuur valt op door zijn openheid, samenwerking, bejegening, ambitie en goede sfeer. 
De organisatie wordt positief genoemd door de topklinische status, goede samenwerking met 
andere partijen, vele specialismen en deskundige artsen. 
 
Binnen het OLVG en binnen de unit orthopedie is de huisarts benoemd als een belangrijke 
stakeholder. Met een aparte telefoonlijn is de bereikbaarheid voor de verwijzer sterk 
verbeterd. De verwijzer heeft hierdoor direct toegang en belandt niet in het reguliere 
telefooncircuit. Door middel van een apart verwijzersbulletin worden de huisartsen op de 
hoogte gehouden van de toegangstijden en de laatste ontwikkelingen. 
Door collegiaal overleg en scholing, worden de huisartsen geïnformeerd over de recente 
orthopedische ontwikkelingen en wordt aandacht aan de relatie besteed. 
 
Deze ‘regels’ voor bejegening van huisartsen gelden ook voor de fysiotherapeuten. 

                                                 
32 Kiezen in gezondheidszorg, TNS NIPO (2003) 
33 Monitor Ziekenhuiszorg, NZa (2007) 
34 Visiedocument ‘Richting geven aan keuzes’ NZa (2007) 
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Een deel van de patiënten, welke in aanmerking komen voor een gewrichtsvervangende 
operatie, worden eerst conservatief behandeld met pijnbestrijding en fysiotherapie. De 
fysiotherapeuten zijn daarmee een belangrijke stakeholder geworden. Tijdens de 
behandelingen bouwen zij een vertrouwensrelatie op met de patiënt en het ongevraagd of 
gevraagd advies zal zeker de keuze voor het ziekenhuis beïnvloeden. 
 
 
5.6.1 Conclusie 
 
De invloed van de verwijzer is groot. Een patiënt voor een heup- of knieoperatie hecht veel 
waarde aan de ervaring en het advies van de huisarts. Met de huidige verwijzers heeft de 
PBU orthopedie een goede relatie. Voor instroom van patiënten buiten het adherentiegebied, 
wordt het van belang, een relatie op te bouwen met de verwijzers uit die regio. 
Veel zien we dat huisartsen uit een bepaalde wijk de patiënten naar het ziekenhuis in 
dezelfde regio verwijzen. Het heeft voor een huisarts voordelen (contactpersoon, brieven, 
uitslagen, bezoeken) om voor alle disciplines zaken te doen met één ziekenhuis. Alleen als 
er echt slechte ervaringen zijn of in een ander ziekenhuis duidelijk betere zorg geboden 
wordt, zien we dat huisartsen anders adviseren.  
De PBU orthopedie zal haar sterke punten, genoemd door de huidige groep verwijzers, 
kunnen benutten om het adherentiegebied uit te breiden. 
 
 
5.7 Invloed verzekeraar 
 
Zorgverzekeraars concurreren om de gunst van verzekerden. Deze kiezen vooral op 
premiehoogte35. Patiënten willen de beste zorg, ongeacht de kosten. De verzekeraar heeft 
het meeste belang bij lage kosten: dit trekt (gezonde, premiebetalende) verzekerden. Voor 
kwaliteit van zorg ligt dit anders. Hoge kwaliteit is vooral belangrijk voor (zieke, 
kostenveroorzakende) patiënten. 
De verzekeraar heeft er nauwelijks baat bij om meer te betalen voor betere kwaliteit of om 
hoge kwaliteit te stimuleren. De verzekeraar heeft minder verstand van inhoudelijke kwaliteit 
dan de zorgaanbieder. Het gaat om geavanceerde kennis: over interdokter- en 
interziekenhuisvariaties, om terugdringen van complicaties en het anders organiseren van 
zorg. 
 
De zorgaanbieders zijn, met uitzondering van de serviceaspecten, niet bereid om met de 
verzekeraar verschillende kwaliteitsafspraken te maken. Zij kunnen en willen patiënten 
binnen een zorginstelling niet verschillend behandelen, afhankelijk van hun verzekering. 
 
Via onderhandelingen sluiten de verzekeraars contracten af met zorgaanbieders. Het 
resultaat van deze onderhandelingen is bepalend voor de onderlinge concurrentiepositie en 
overleving. Via deze onderhandelingen zouden zorgaanbieders tegen minder kosten, hogere 
kwaliteit moeten leveren. In de onderhandelingen is de nadruk echter komen te liggen bij de 
kosten: zo veel mogelijk zorg tegen zo min mogelijk kosten. Kwaliteit is nauwelijks een 
concurrentie-item.  
Een zorgverzekeraar kan proberen zijn verzekerden te stimuleren naar een bepaalde 
zorgaanbieder te gaan vanwege een betere prijs-kwaliteitverhouding of kortere wachttijd. Het 
blijkt36 dat veel zorgverzekeraars voorzichtig zijn met het bieden van  keuzeondersteuning 
aan verzekerden. Zonder goede informatie over kwaliteit is het voor verzekeraars lastig om 
verzekerden te stimuleren naar een voorkeursaanbieder te gaan. 
 

                                                 
35 Marc Berg, www.snellerbeter.nl (2006) 
36 Monitor Ziekenhuiszorg, NZa (2007) 
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De ziekenhuizen hebben over het algemeen een sterkere onderhandelingspositie dan 
verzekeraars37. Ziekenhuizen en verzekeraars zijn wel sterk van elkaar afhankelijk. Bij de 
onderhandelingen tussen ZBC’s en verzekeraars is de macht van de verzekeraars het 
grootst, omdat de ZBC’s kleine spelers zijn. De NZa verwacht dat de onderhandelingsmacht 
van verzekeraars zal toenemen, wanneer de kwaliteit van zorg transparanter wordt en 
keuzeondersteuning een grotere rol krijgt. 
 
De hoeveelheid gecontracteerde zorg bepaalt mede de  beschikbaarheid van zorg voor de 
consument en daarmee de toegankelijkheid. Om voordelen te kunnen bedingen bij 
zorgaanbieders, is het voor verzekeraars belangrijk dat zij consumenten kunnen stimuleren 
naar bepaalde (gecontracteerde) aanbieders te gaan38. Bijna alle verzekeraars hebben 
contracten afgesloten met vrijwel alle ziekenhuizen, waar hun verzekerden naar toegaan. 
Verzekeraars leggen vrijwel geen volumebeperking op. In de toekomst kan selectieve 
contractering echter een grotere rol gaan spelen. Uit onderzoek van de NZa39 onder 
consumenten blijkt dat eigen betalingen een sterke invloed hebben op de keuze voor een 
bepaalde zorgaanbieder. De verklaring hiervoor ligt in het feit dat mensen risicomijdend zijn. 
Verliezen wegen zwaarder dan eventuele winsten. Negatieve impulsen hebben daardoor 
meer effect op het keuzegedrag van consumenten dan positieve impulsen. Het is van belang 
dat voor consumenten bij het kiezen van de polis inzichtelijk is welke zorgaanbieders wel en 
niet gecontracteerd zijn en wat ze wel en niet vergoed krijgen. Hiervoor is het noodzakelijk 
dat onderhandelingen op de zorginkoopmarkt zo veel mogelijk zijn afgerond, voor de start 
van de jaarlijkse switchperiode op de zorgverzekeringsmarkt. Dit is nu nog niet het geval 
Wanneer een zorgaanbieder als voorkeursaanbieder wordt aangemerkt krijgt hij vaak meer 
volume toegewezen dan andere aanbieders. In ruil hiervoor biedt de voorkeursaanbieder 
extra’s, zoals een korte wachttijd of een hogere kwaliteit. Deze extra’s vormen ook een 
stimulans voor consumenten om voor een voorkeursaanbieder te kiezen. 
 
De concernstaf van het OLVG vertegenwoordigt alle units bij de onderhandelingen met de 
verzekeraars. Voor het grote A-segment gaat dit voornamelijk over aantallen. Bij de 
onderhandelingen over het B-segment zit bij het gesprek, wat gaat over de inhoud van de 
zorg, ook de unitvoorzitter van de betreffende vakgroep aan tafel en laat de verzekeraar zich 
vertegenwoordigen door de medisch adviseur. Voorafgaand aan het gesprek stuurt (in dit 
geval verzekeraar Agis) een vragenlijst aan de unit. Deze vragen hebben betrekking op de 
geleverde zorg van het afgelopen jaar, zoals aantallen, gebruikte prothesen en criteria voor 
keuze van prothese, complicaties, toegangstijd en verpleegduur. Het OLVG staat voor 
kwalitatief hoogwaardige zorg. Voor de orthopedie betekent dat bijvoorbeeld een duurdere 
prothese voor een patiënt met een actief levenspatroon. Door deze duurdere prothese heeft 
de patiënt minder (bewegings)beperkingen en de prothese gaat langer mee. Op korte termijn 
is de zorg daarmee duurder, maar voorkomt een her-operatie, ten gevolgen van slijtage van 
de prothese, na enkele jaren. 
Ook ziet de unit orthopedie veel tertiaire verwijzingen. Dit zijn patiënten die elders al zijn 
geopereerd, maar waarbij niet het gewenste resultaat is bereikt of complicaties zijn 
opgetreden. De eerste zorgaanbieder heeft zijn DBC reeds gefactureerd. In het OLVG wordt 
een tweede DBC geopend, maar door de complexiteit met een duidelijk hogere kostprijs. 
Een DBC-prijs is een gemiddelde prijs. De keuze van prothesemateriaal en de meerdere 
complexe patiënten, maken dat het OLVG met zijn kost- en verkoopprijs hoger ligt dan de 
omringende ziekenhuizen. 
Samen met de concernstaf maakt de unit voorstellen voor aantallen en prijzen. De 
uiteindelijke onderhandelingen hierover worden door de concernstaf gevoerd. 
De ervaringen zijn, tot nu toe, niet negatief. De medisch adviseur bereidt zich goed voor op 
het gesprek en is hierdoor goed op de hoogte van de recente ontwikkelingen.  

                                                 
37 Monitor Ziekenhuiszorg, NZa (2007) 
38 Visiedocument, Richting geven aan keuzes, Nza (2007) 
39 Visiedocument, Richting geven aan keuzes, Nza (2007) 
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In de praktijk van de PBU orthopedie ervaren we (nog) geen invloed van de verzekeraar op 
de keuze van de patiënt. Om een indruk te krijgen van de wensen, behoeften en de mening 
van patiënten, wordt op de website van het OLVG regelmatig een poll geplaatst. Een van de 
polls in 2007 was: “Vraagt u uw zorgverzekeraar om advies bij de keuze voor een 
ziekenhuis?”. Hierop antwoordde 92%:”Nooit”. 
Navraag tijdens het spiegelgesprek leverde op dat niet één patiënt bij zijn of haar 
verzekeraar informatie had ingewonnen. De heup- of knieoperatie wordt (nog) voor 100% 
vergoed en er zijn geen aanvullende serviceafspraken met verzekeraars gemaakt. 
 
 
5.7.1 Conclusie 
 
De invloed van de verzekeraar op het keuzegedrag van de patiënt is nog zeer gering. 
Patiënten voor de heup- of knieoperatie winnen geen advies in bij de verzekeraar. Tot nu toe 
worden alle kosten vergoed. 
Verandering in de invloed van de verzekeraar kan ontstaan als er voorkeursaanbieders voor 
een bepaald zorgaanbod komen. De patiënt zou dan een bedrag zelf moeten (bij)betalen, als 
hij zich tot de aanbieder van zijn keuze wendt en deze geen contract heeft met de 
verzekeraar. De verwachting is, dat hiermee de komende jaren de invloed van de 
verzekeraar gaat  toenemen. 
 
Tot nu toe heeft het OLVG met alle grote verzekeraars contracten afgesloten. Er bestaat nu 
nog geen risico, als zorg geboden wordt, zonder dat er sprake is van een contract. De 
verzekeraar betaalt de zorg volgens het basispakket; alleen wordt de ‘passantenprijs’  
betaald in plaats van een contractprijs. 
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6. Marktgericht strategisch beleid 
 
In voorgaande hoofdstukken is uitgewerkt wat de huidige positie is van de PBU orthopedie, 
hoe de omgeving er uitziet en wat de relevante ontwikkelingen zijn. Aan de hand van 
modellen is duidelijk geworden hoe het besluitvormingsproces van de heup- en kniepatiënt 
verloopt en wat de invloed van de belangrijkste stakeholders is.  
In dit hoofdstuk wordt gekeken wat de PBU orthopedie voor mogelijkheden heeft om in de 
Amsterdamse markt zijn concurrentiepositie te versterken en te komen tot een duurzaam 
concurrentievoordeel. Welke mogelijkheden zijn er binnen het strategisch beleid, welke 
concurrentiestrategieën zijn beschreven en welke heeft de meest toegevoegde waarde voor 
de PBU orthopedie, zodat zij haar dienstverlening verder kan verbeteren en de 
mogelijkheden voor een continue patiëntenstroom voor een heup-of knieoperatie vergroot? 
 
Door het invoeren van marktwerking in de zorg, krijgen organisaties te maken met 
concurrentie. Doel van de marktwerking is het realiseren van een (vrije) markt, waarin 
zorgaanbieders geprikkeld worden tot goede kwaliteit tegen een scherpe prijs. Als (een van 
de) eerste binnen de ziekenhuiszorg, wordt de PBU orthopedie van het OLVG 
geconfronteerd met de gevolgen van deze marktwerking: meerdere aanbieders in de regio 
hebben de capaciteit voor de financieel aantrekkelijke ingrepen uitgebreid en men is niet 
meer automatisch verzekerd van voldoende klanten om de zorgproductie op peil te houden.  
 
 
6.1 Duurzaam concurrentie voordeel 
 
Hoe kan een duurzaam concurrentievoordeel gecreëerd worden? Een duurzaam 
concurrentievoordeel40 moet ondersteund worden door bedrijfsmiddelen en bekwaamheden, 
toegepast in een competitieve omgeving en ingezet worden tegen concurrenten. 
Een effectief concurrentievoordeel heeft genoeg inhoud om een substantieel verschil te 
maken, is duurzaam bij veranderingen in de omgeving en acties van de concurrenten en kan 
vormgegeven worden, zodat het zichtbaar is voor klanten. 
Voorbeelden van duurzame concurrentievoordelen zijn: kwaliteitsreputatie, merkbekendheid, 
marktaandeel, cultuur en locatie. 
Samenwerken kan voordeel opleveren ten opzicht van onafhankelijk van elkaar  werken. 
Synergie kan zorgen dat een concurrentievoordeel werkelijk duurzaam is, omdat het 
gebaseerd is op kenmerken die waarschijnlijk uniek zijn. Een concurrent kan niet eenvoudig 
de betreffende bedrijfsmiddelen en bekwaamheden kopiëren. Samenwerken kan 
plaatsvinden tussen verschillende organisaties of organisatie-onderdelen, verschillende 
markten of met verschillende producten. 
 
De PBU orthopedie kan voordeel halen uit de naamsbekendheid van een orthopedisch 
chirurg, welke bekende topsporters behandelt en daarmee regelmatig in de media komt. Ook 
de (inter)nationale bekendheid bij rug- en schouderchirurgie levert positieve synergie. 
Het sterke imago van het OLVG als ziekenhuis, straalt ook uit op de PBU orthopedie. 
Samenwerking met een verpleeghuis en fysiotherapiepraktijken voor de nazorg, kan een 
toegevoegde waarde hebben voor de klant. 
 
Er zijn verschillende strategische concepten, welke het realiseren van het duurzaam 
concurrentievoordeel mogelijk maken. In 2006 is het boek “Redefining Health Care” van 
Michael Porter en Elizabeth Olmsted Teisberg verschenen. 
 
Volgens de auteurs wordt het keuzegedrag van de patiënt niet alleen beïnvloed door 
bejegening, informatie en service. De op Amerikaanse ervaringen gebaseerde theorie ‘value 
based competition on results’, lijkt ook interessant voor de Nederlandse gezondheidszorg41. 
                                                 
40 Marktgericht strategisch beleid, Aaker (2005) 
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Porter en Olmsted introduceren de volgende principes van value-based competition: 
- de focus in de zorgmarkt moet liggen op waarde voor de patiënt en niet eenzijdig op 

het verlagen van kosten 
- de concurrentie moet aangegaan worden op basis van resultaten (behandeleffecten) 
- de concurrentie moet zich richten op de totale keten van behandeling  en zorg, 

gericht op een specifieke gezondheidssituatie of aandoening 
- zorg van hoge kwaliteit moet minder kostbaar zijn 
- de waarde die door de zorgaanbieder voor de patiënt wordt gecreëerd, ontstaat door 

ervaring, schaalgrootte en leereffecten 
- de concurrentie moet niet alleen regionaal, maar ook landelijk plaatsvinden 
- de informatie over behaalde gezondheidsresultaten moeten transparant en 

beschikbaar zijn 
- innovaties die extra waarde toevoegen, moeten sterk worden bevorderd 

 
Toepassen van deze principes in de praktijk betekent dat de zorgaanbieder zich moet 
focussen op de hele keten van zorg gericht op een specifieke aandoening. De zorgaanbieder 
die hier de beste resultaten weet te bereiken, per geïnvesteerde euro, wint de 
concurrentiestrijd. 
Essentie van de theorie is dat zorgmarketing (marktwerking, concurrentie) moet gaan over 
zowel gezondheidsresultaten (herstel, complicaties, pijn, functioneren, kwaliteit van leven) 
als over klantwaardering (bejegening, informatie, service) 
 
De heup- en knie patiënten doorlopen een totale keten van behandeling en (na)zorg, gericht 
op een specifieke aandoening. De ideeën van Porter en Olmsted kunnen toepasbaar zijn. De 
PBU orthopedie zou informatie moeten verzamelen rond de behaalde resultaten en deze 
samen met de klantwaardering kunnen inzetten voor een betere positie in de 
concurrentiestrijd. De reeds aanwezige schaalgrootte, ervaring en goede samenwerking met 
de ketenpartner voor de nazorg geeft hier een goede uitgangspositie voor. 
 
  
6.2 Concurrentiestrategieën 
 
Een duidelijke marktstrategie begint bij de vraag42: hoe willen wij klantgericht zijn? Het 
bedrijfsleven maakt bij het beantwoorden van die vraag vaak gebruik van het gedachtegoed 
van Treacy en Wiersema43 Zij onderscheiden drie vormen van klantgerichtheid. Ze spreken 
van ‘operational excellence’, ‘productleadership’ en ‘customer intimacy’. Deze drie 
strategieën zijn in principe allemaal klantgericht, alleen de mate waarin verschilt. Zij stellen, 
dat een organisatie die leidend wil zijn in haar markt, moet uitblinken in een van deze drie 
strategieën, terwijl de andere twee op niveau moeten zijn. 
 
In deze paragraaf kijken we of deze strategieën herkenbaar en toepasbaar zijn in de 
gezondheidszorg en binnen de PBU orthopedie in het bijzonder.   
 
Het aanbod van zorgaanbieders heeft zowel zorgkenmerken (diagnose, behandeling, 
nazorg) als dienstverleningskenmerken (bejegening, informatie, service) In de 
concurrentiestrijd moet het aanbod zich op beide terreinen onderscheiden: betere 
gezondheidsresultaten en een excellente dienstverlening. 
Om je als zorgaanbieder te onderscheiden is het van belang om het totale zorgproces mee 
te nemen in de ontwikkeling. Excelleren op een ‘losse dienst’ levert maar korte tijd een 
voorsprong op. Deze is vaak eenvoudig door de concurrent te kopiëren. Als de meerwaarde 
voor de klant zich ontleent aan het totale zorgproces, of te wel de totaaloplossing, geeft dit 

                                                                                                                                                         
41 Marketing voor zorgverleners, den Engelsen, van Beek, Blijham (2007) 
42 Marketing voor zorgverleners, den Engelsen, van Beek, Blijham (2007) 
43 The discipline of Market Leaders, Treacy & Wiersema (1995) 
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een duurzamer voordeel. Het is van belang te denken in serviceconcepten; de totale keten 
rondom het kernproduct. Bijvoorbeeld : het plaatsen van de heupprothese is het kernproduct; 
het totale serviceconcept bevat ook de informatie, voorlichting, voorbereiding en de totale 
nazorg met eventueel een tijdelijke opname op een revalidatie-afdeling van een 
verpleeghuis. 
 
 
6.2.1 Operational excellence 
 
Bij operational excellence onderscheidt de organisatie zich door het leveren van betrouwbare 
producten of diensten tegen concurrerende prijzen, met zo min mogelijk ongemak voor de 
klant. Dit wordt gerealiseerd door het optimaliseren van de bedrijfsprocessen, het reduceren 
van de transactiekosten en het minimaliseren van de overhead. 
Organisaties die voor operational excellence kiezen, gaan uit van de beste prijs-kwaliteit 
verhouding. De organisatie biedt de klant met name lage prijzen, betrouwbaarheid en 
gemak. De uitvoering van productie-, distributie- en serviceprocessen moet gesmeerd 
verlopen om zo de laagste prijs te kunnen garanderen. De focus ligt op korte, efficiënte lijnen 
met de klant. 
Voorbeelden van organisaties welke operational excellence consequent doorvoeren zijn: 
Aldi, Easyjet en Tango. 
 
Bij deze strategie in de zorg, waarbij het proces centraal staat, wordt de gehele keten van 
diagnose, behandeling en nazorg vanuit het klantperspectief ingericht. Met als resultaat: 
gemakkelijke, snelle en betrouwbare zorg- en dienstverlening voor iedereen tegen een voor 
een zorginkoper aantrekkelijke prijs. Standaardisatie, proceskwaliteit en efficiency staan hier 
hoog in het vaandel. Het gaat vooral om planbare zorg voor grote aantallen patiënten. 
 
In het OLVG herkennen we deze strategie. Bijvoorbeeld de cataractoperatie bij 
oogheelkunde en de behandeling van CVA bij de neurologie zijn geheel gestandaardiseerd. 
Bij de PBU orthopedie is het zorgproces rond de heup- en kniepatiënt gestandaardiseerd, 
beschreven en de nursepractitioner bewaakt het proces. Alle patiënten doorlopen het traject 
van intake, voorlichting, groepsbehandeling en opname en nazorg.  
Ook voor andere doelgroepen, zoals de kruisbandchirurgie en de scopische ingrepen, zou 
deze strategie kunnen worden toegepast. Dit zijn ingrepen, welke vanaf 2008 in het vrij 
onderhandelbare B-segment komen. Het electieve en planbare karakter van een groot deel 
van de orthopedische zorg, waarin veel gestandaardiseerd is, leent zich bij uitstek voor deze 
strategie. 
 
 
6.2.2 Productleadership 
 
Om productleadership te bereiken, innoveert de organisatie voortdurend op basis van 
creativiteit en brengt regelmatig nieuwe innovatieve producten en diensten op de markt. 
Daarbij gaat het om flexibele productie, focus op het innoverend vermogen van de 
organisatie en het verkorten van productietijden. Het probleem van de klant staat centraal. 
Bij productleadership is de organisatie erop gebrand om hun klanten de beste, state-of-the-
art producten en diensten aan te bieden. De pijlers van deze strategie zijn: uitvinden en 
innovatie, productontwikkeling en marktexploitatie. Om dit te kunnen realiseren is met name  
informatie-uitwisseling met klanten belangrijk. Nokia, Apple en 3M zijn voorbeelden van  
bedrijven met een productleadership. 
 
In de gezondheidszorg, vallen vormen van innovatieve acute zorg hieronder, maar ook 
topspecialisten op een bepaald gebied. Alles is gericht op een effectieve behandeling van 
het complexe (fysieke) probleem van de klant. Aan innovativiteit en vakkennis wordt grote 
waarde gehecht. De specialist bepaalt het behandelingsproces en de klant is bereid voor de 
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beste oplossing het nodige op te offeren. In geld of in tijd. Lange reistijden of wachttijden 
hoeven bij deze strategie op voorhand geen belemmering te zijn, afhankelijk uiteraard van de 
concurrentie. 
 
Binnen de PBU orthopedie herkennen we deze strategie bij de patiënten welke voor 
schouder- en rugchirurgie komen. Deze ingrepen worden in maar weinig ziekenhuizen 
verricht. De orthopedisch chirurgen van het OLVG hebben hierin uitgebreide expertise en 
grote bekendheid; we zien dat patiënten vanuit het gehele land komen en een toegangstijd 
van maanden accepteren. 
Ook de landelijke bekendheid van een van de orthopedisch chirurgen door de behandeling 
van topsporters met kruisbandletsel, trekt patiënten uit het gehele land. 
 
 
6.2.3 Customer intimacy 
 
Bij deze strategie richt de organisatie zich op het voortdurend aanpassen van het aanbod 
aan de wensen van de individuele klant. Belangrijk bij deze strategie is het voortdurend 
investeren in klantenbinding, het sturen op klantwaarde en doen van gedifferentieerd aanbod 
op maat. 
Bij customer intimacy is de organisatie gericht op een langdurige relatie met zijn klanten te 
ontwikkelen. Hierdoor  kan optimaal voorzien worden in de behoeften van de klanten. De 
organisatie zorgt ervoor dat de klanten precies krijgen wat zij willen. Producten, diensten en 
service op maat zijn de belangrijkste pijlers van deze strategie. Bedrijven als KLM, Bijenkorf 
en het Hilton zijn voorbeelden. 
 
Bij de chronische zorg, zoals diabetes en dialyse, zien we kenmerken van customer 
intimacy. Zonder de efficiency van het proces uit het oog te verliezen worden voor deze 
klanten producten gemaakt en de service wordt verhoogd. Het OLVG heeft bijvoorbeeld de 
diabetesbus, waarmee de zorg dichtbij de klant geleverd kan worden. 
 
Het is niet altijd eenvoudig om de primaire concurrentiestrategie van een organisatie te 
herkennen. Vaak doet men van alles een beetje en worden geen echte keuzes gemaakt. 
Porter noemt dit ‘Stuck in de Middle’. Zolang de markt als geheel aantrekkelijk is, zijn er 
aantrekkelijke winsten mogelijk. In een overvolle markt van aanbieders, is een heldere 
concurrentiestrategie noodzakelijk.  
 
In een concurrerende markt moeten zorgorganisaties kiezen welke strategie zij op het gebied 
van klantgerichtheid voeren. Er kan geen zorgaanbieder bestaan die zegt iedereen de 
allerbeste zorg te verlenen, op een snelle en gemakkelijke en betrouwbare manier, volledig 
afgestemd op de individuele klant en dat alles tegen een scherpe prijs. Een organisatie kan 
er wel voor kiezen om per segment of doelgroep een andere strategie te kiezen. 
Als een organisatie uit meerdere locaties bestaat, kunnen de verschillende vormen van 
klantgerichtheid zich vertalen in verschillende zorgprocessen en locatieprofielen. 
 
 
6.3 Conclusie 
 
Voor de PBU orthopedie van het OLVG is het belangrijk een goede prijs-kwaliteitverhouding 
te presenteren aan de verzekeraar. Door het totale zorgproces zo doelmatig mogelijk te 
organiseren is hier winst uit te halen. Er lijken meerdere mogelijkheden om het huidige 
proces nog verder te optimaliseren: door consulten samen te voegen en de informatie beter 
op elkaar af te stemmen kan het aantal consulten op de polikliniek, verder worden 
teruggebracht. Het aantal verpleegdagen kan verder dalen door een betere afstemming met 
de nazorg (verpleeghuis of thuis) en met een betere planning, instructie en selectie kunnen 
meer patiënten nuchter worden opgenomen in plaats van een dag voor de ingreep. Met dit 
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sturen op het totale zorgproces moet ook gekeken worden naar de meerwaarde voor de 
patiënt: deze is gebaat bij een goed lopend proces. Dit straalt rust, ervaring en vertrouwen 
uit; met andere woorden: kwaliteit. 
Deze ontwikkeling sluit aan bij de basisstrategie operational excellence. 
Met de expertise die de PBU orthopedie van het OLVG heeft op het gebied van schouder- en 
rugchirurgie en het voortdurend volgen, ontwikkelen en toepassen van nieuwe 
behandeltechnieken, zien we dat dit product past binnen de strategie van productleadership. 
 
De combinatie van beide strategieën geeft een meerwaarde. De producten binnen 
productleadership dragen bij aan de professionele kwaliteit en versterken het imago. Door 
het volume en de gunstige prijs-kwaliteitverhouding van de producten binnen operational 
excellence kunnen andere duurdere ingrepen gefinancierd worden.  
Zowel operational excellence als productleadership wordt herkend binnen de huidige 
strategie van de PBU orthopedie. Daardoor bestaan mogelijkheden, door bewust te kiezen 
voor deze strategieën en ze verder uit te werken, de positie in de markt te versterken. 
In de toekomst kan bij een eventuele verplaatsing van de planbare zorg naar de locatie 
Prinsengracht, de inrichting en huisvesting aangepast worden aan de gekozen strategie. 
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7. Conclusies en aanbevelingen 
 
De intrede van marktwerking in de zorg en het onderbrengen van de heup- en knieoperaties 
in het vrij onderhandelbare B-segment, heeft er toe geleid dat de aanbieders in de regio 
Amsterdam de capaciteit voor deze zorg flink hebben uitgebreid. 
We hebben geconstateerd dat de orthopedische markt voor heup- en kniepatiënten in 
Amsterdam over voldoende aanbieders beschikt om aan de zorgvraag te kunnen voldoen.  
 
Alleen met verwijzingen uit het eigen adherentiegebied zal het voor de PBU orthopedie van 
het OLVG moeilijk zijn om de komende jaren, de gewenste patiëntenstroom van 650 
patiënten per jaar te continueren. 
 
In deze scriptie is onderzoek gedaan naar de positie van de PBU orthopedie en naar de 
relevante ontwikkelingen in de Amsterdamse orthopedische markt. Om in de toekomst 
verzekerd te blijven van een patiëntenstroom, welke de huidige minimaal evenaart, zal de 
aandacht op de zorgconsument gevestigd moeten worden. Noodzakelijk voor het aantrekken 
van zorgconsumenten is in eerste instantie inzicht in het keuzeproces dat zich bij hen 
voordoet wanneer ze kiezen voor een ziekenhuis. Verder is onderzocht wie het keuzegedrag 
beïnvloedt en welke basisstrategieën er zijn en welke daarvan aansluit en meerwaarde biedt 
aan de ontwikkelingen van de PBU orthopedie.  
 
In dit laatste hoofdstuk gaan we terug naar de vraagstelling en de beantwoording daarvan 
aan de hand van de bevindingen uit het onderzoek.  
 
 
Vraagstelling; 
 
Welke mogelijkheden heeft de PBU orthopedie van het OLVG om een duurzaam 
onderscheidend vermogen te creëren in haar regio? 
 
Hoe kan de PBU orthopedie van het OLVG deze mogelijkheden benutten? 
 
 
De beantwoording van de vraagstelling zal plaatsvinden langs twee invalshoeken: 

1. Keuzegedrag van in eerste instantie de patiënten en in tweede instantie van de 
verwijzer en de verzekeraar. 

2. Keuze voor concurrentiestrategie en de invloed daarvan op het keuzegedrag van de 
patiënt, verwijzer en verzekeraar. 

 
 
7.1 Patiënt 
 
De PBU orthopedie heeft mijns inziens meerdere mogelijkheden om zich te onderscheiden in 
de competitieve Amsterdamse markt en zo het keuzegedrag van patiënten te beïnvloeden. 
Uit het onderzoek komt naar voren dat patiënten de PBU orthopedie kiezen voor hun heup- 
of knieoperatie op advies van de huisarts, eerdere ervaringen en informatie van vrienden, 
kennissen en oud-patiënten. Verder wordt aangegeven dat aan de goede medische zorg en 
de bekendheid van de artsen en het ziekenhuis veel waarde wordt gehecht. 
Het merkimago speelt een belangrijke rol bij de afweging van alternatieven. Het OLVG is een 
sterk en gewaardeerd merk. 
De toegangstijd, bereikbaarheid, het groepsgewijs behandelen en de nazorg op de 
revalidatieafdeling zijn belangrijke factoren bij de keuze voor een behandeling bij de PBU 
orthopedie van het OLVG. 
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Aanbevelingen: 
• Gebruik de goede onderzoeksresultaten, het sterke imago en de bekendheid van 

artsen voor marketing, ook buiten het adherentiegebied 
• Gebruik ervaringen van oud-patiënten bij de marketing. Laat de marketing aansluiten 

bij de beperkingen van de patiënt en laat de oud-patiënten vertellen wat de 
behandeling hem heeft opgeleverd. Bijvoorbeeld: geen pijn, geen 
bewegingsbeperkingen, goede nachtrust, hervatten van hobby’s. 

• Maak reclame met de korte toegangstijd, de korte wachttijd voor behandeling, het 
groepsgewijs  behandelen en de nazorg in het ‘eigen huis’ 

• De locaties Jan van Goyen in Amsterdam-Zuid en de locatie Prinsengracht in 
Amsterdam-Centrum, kunnen beter benut worden om de instroom van poliklinische 
patiënten vanuit die regio te verbeteren. Deze locaties moeten duidelijk meegenomen 
worden in de marketingactiviteiten. Het marktaandeel kan in deze regio’s hierdoor 
toenemen. 

• Ga de dissonantie tegen, besteed in de voorlichting meer aandacht aan het totale 
behandelproces. Geef een reële weergave van de verwachtingen; met name de 
resultaten op korte en langere termijn. 
Organiseer groepsconsulten, waarbij patiënten in verschillende fase van revalidatie 
elkaar ontmoeten. 

• Zorg voor een communicatie/overlegmogelijkheid, voor patiënten na ontslag. 
Bijvoorbeeld telefoonnummer van nursepractitioner of via de website (veelgestelde 
vragen) 

• Houd regelmatig tevredenheidonderzoeken, spiegelgesprekken en maak het 
eenvoudig voor patiënten om klachten en verbetermogelijkheden aan te geven. Zorg 
dat patiënten hier een reactie op krijgen 

 
 

7.2 Verwijzer 
 
De invloed van de verwijzer op het keuzegedrag van de patiënt is groot. De PBU orthopedie 
heeft een goede relatie met de verwijzers uit haar eigen adherentiegebied. Hier heeft de 
PBU orthopedie een groot marktaandeel. De verwijzers geven aan dat het OLVG zich 
onderscheidt door de professionele deskundigheid, de klantgerichtheid en door de 
vernieuwende houding. De openheid, samenwerking, bejegening, ambitie en goede sfeer 
zijn voor de verwijzers opvallende kenmerken van het OLVG. 
 
Aanbevelingen: 

• Zorg voor tijdige en duidelijke informatie, communicatie en correspondentie over de 
resultaten van de behandelde patiënten  

• Ontwikkel aandoeningspecifieke kwaliteitscriteria voor het gehele zorgproces. De 
behaalde resultaten moeten transparant en beschikbaar zijn 

• Maak een marketingplan, waarin beschreven wordt hoe de verwijzers uit de eigen 
regio en daarbuiten benaderd kunnen worden 

• Maak in dat marketingplan gebruik van de ervaringen van de huidige verwijzers en 
van de resultaten van de onderzoeken 

• Zorg dat de extra inspanningen voor verwijzers van buiten de eigen regio, bij een 
verwijzing naar het OLVG, tot een minimum worden beperkt, bijvoorbeeld door inzet 
van afspraken via internet, digitale uitslagen en ontslagbrieven. 

• Houd regelmatig tevredenheidonderzoeken en zorg dat daarbij genoemde knelpunten 
worden opgelost 

• Fysiotherapeuten zien veel heup- en kniepatiënten voor en na de operatieve ingreep. 
Deze groep moet meegenomen worden in alle acties, gericht op verwijzers 
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7.3 Verzekeraar 
 
De invloed van de verzekeraar is op dit moment gering. De verwachting is, dat daar de 
komende jaren verandering in gaat komen. De verzekeraar zal meer gebruik willen maken 
van voorkeursaanbieders en patiënten stimuleren om de zorg bij de voorkeursaanbieder af te 
nemen. De verzekeraar zal met de voorkeursaanbieder afspraken willen maken over prijs, 
volume en serviceaspecten. De verzekeraar zal samenwerking zoeken met partijen die de 
verzekerde vertrouwt, zoals huisartsen, en deze betrekken bij het selecteren/contracteren 
van bepaalde voorkeursaanbieders. 
De verzekeraar zal proberen de patiënten te stimuleren door het inzetten van positieve 
impulsen (toegankelijkheid, bereikbaarheid, extra service) en daarnaast een eigen bijdrage 
vragen bij zorgverlening bij een niet-voorkeursaanbieder. 
De PBU orthopedie is de grootste aanbieder van orthopedische zorg en van heup- en 
knieoperaties in de regio Amsterdam. De relatie met de zorgverzekeraar (met name Agis) is 
goed. De uitgangspositie om tot goede afspraken te komen zijn voldoende aanwezig. 
 
Aanbevelingen: 

• Maak met de verzekeraar niet alleen afspraken over prijs en volume, maar ook over 
kwaliteit en service. Laat de medisch professional aandoeningspecifieke 
kwaliteitscriteria benoemen, voor het gehele zorgproces. De behaalde prestaties 
moeten transparant en beschikbaar zijn. Stel servicepakketten samen, bijvoorbeeld 
over toegangstijd, parkeermogelijkheden, kamer- en verblijffaciliteiten 

• Onderzoek of er mogelijkheden zijn om financiële (transmurale DBC)  en kwalitatieve 
afspraken te maken over het gehele zorgproces, inclusief nazorg. Hieruit komt een 
goede prikkel om de zorg effectiever, patiëntgericht en doelmatig te organiseren44. 

• Ga eerder in gesprek met de verzekeraar, zodat onderhandelingen zijn afgerond 
voordat de ‘switch-periode’ begint op de verzekeringsmarkt 

 
 
7.4 Concurrentiestrategieën 
 
Een groot deel van de orthopedisch zorg is niet acuut, planbaar en in gestandaardiseerde 
processen onder te brengen. Vanuit de basisstrategie operational excellence kunnen de 
totale zorgprocessen uit klantperspectief effectief en efficiënt worden ingericht. Dit biedt 
mogelijkheden voor een goede prijs-kwaliteitverhouding voor de verzekeraar en een 
gemakkelijke, snelle en betrouwbare zorg en dienstverlening voor patiënten en verwijzers. 
De focus op de hele keten van zorg rond een specifieke aandoening; het meten van 
resultaten van gezondheid en klantwaardering, biedt mogelijkheden voor de PBU orthopedie 
om deze in te zetten in de concurrentiestrijd en een onderscheidende marktpositie te 
realiseren. 
De specialisatie, naamsbekendheid en uitgebreide expertise op het gebied van kruisband-, 
schouder- en rugchirurgie kan vanuit de basisstrategie productleadership verder worden 
vormgegeven en een bijdrage leveren aan de professionele kwaliteit en het versterken van 
het imago. 
 
Om een positie te verkrijgen en te behouden in de concurrerende markt is profilering en 
keuzes maken van belang. 
Doe waar je goed in bent en wordt hier steeds beter in. Je kan en hoeft niet overal de beste 
in te zijn! 
 
 
 
 
                                                 
44 Redefining Health Care, Porter & Olmsted (2006) 
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Aanbevelingen: 
• Definieer segmenten van zorg voor de basisstrategieën operational excellence en 

productleadership. Onderzoek waar de meerwaarde zit voor de patiënt en werk voor 
ieder segment een eigen beleid uit in benadering in product/marktcombinaties, 
logistieke aansturing en huisvesting  

• Excelleer in zorgprocessen, georganiseerd vanuit het klantperspectief rond specifieke 
aandoeningen 

• Zorg voor een scherpe prijs-kwaliteitverhouding door het verbeteren van de 
doelmatigheid van de zorgprocessen 

• Definieer resultaten op het gebied van gezondheid en klantwaardering en verricht 
hier structureel metingen naar. Gebruik deze resultaten bij de marketingstrategie 

• Onderscheid je op bepaalde gebieden door kwaliteit, innovatie en vakkennis. Neem 
de kwaliteit van het product als uitgangspunt. Werk dit verder uit in de inrichting van 
zorg- en dienstverlening 

• Ga verder met ontwikkelen van de locaties Jan van Goyen en Prinsengracht. 
Onderzoek wat zij toe kunnen voegen aan de basisstrategie. 

• Maak kwaliteiten inzichtelijk en maak duidelijk waar je goed in bent. Communiceer 
hierover! 

 
De keuzes en uitwerking van de gekozen basisstrategieën hebben invloed op het 
keuzegedrag van patiënt, verwijzer en verzekeraar. De gekozen onderscheidende 
positionering en focus op bepaalde segmenten van zorg heeft als doel zo veel mogelijk 
consumenten aan te trekken, ook van buiten de regio. De focus en het inrichten van zorg- en 
dienstverleningsprocessen vanuit het klantperspectief, moet resulteren in kwaliteit voor de 
zorgconsument en moet de reputatie en het imago verder versterken. Accenten zullen 
gelegd worden op de bekendheid van de artsen, de uitstekende medische zorg, de kwaliteit 
van zorg- en dienstverleningprocessen en de toegankelijkheid van zorg. De, uit het 
onderzoek naar voren gekomen, criteria welke patiënt en verwijzer belangrijk vinden bij de 
keuze voor een ziekenhuis, worden hierbij verbeterd, inzichtelijk en duidelijker onder de 
aandacht gebracht. De patiënt kiest gemotiveerd, al dan niet op grond van voorschrift of 
aanbeveling voor zijn zorgverlener.  
De onderhandelingen met de verzekeraar kunnen gaan over prijs, kwaliteit, volume en 
service van het totale zorgproces. 
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Bijlagen 
 
Bijlage 1 Marktaandeel 
 
De eerste afbeelding geeft een specificering van het poliklinisch marktaandeel 2005 in 
Amsterdam, Diemen en Duivendrecht naar de postcodegebieden. Het poliklinisch 
marktaandeel wordt berekend door het aantal eerste polikliniekbezoeken van de orthopedie 
van het OLVG, te delen door het totaal aantal eerste polikliniekbezoeken van alle andere 
ziekenhuizen. Het betreft de postcodegebieden in de directe nabijheid van het ziekenhuis. 
Daarbij geldt; hoe donkerder de kleur hoe hoger het marktaandeel. Het OLVG locatie 
Oosterpark bevindt zich in postcodegebied 1091. Locatie Prinsengracht heeft postcode 
1017. 
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Marktaandelen Orthopedie 

Bron: Prismant en X/Care 

 
De volgende afbeelding laat de absolute verschillen van de marktaandelen 2005 van het 
specialisme Orthopedie zien ten opzichte van het OLVG als totaal. De kleuren lopen van 
rood (meer dan 5% onder het OLVG gemiddelde) naar groen (meer dan 5% boven het 
OLVG gemiddelde) 
In totaal Amsterdam is het marktaandeel van de unit 2,1% hoger dan het marktaandeel van 
het OLVG. 
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Bijlage 2 Demografische factoren 
 

  
Stadsdelen Amsterdam  Bron: www.os.amsterdam.nl
 
 
 
De hoofdlocatie van het OLVG bevindt zich in stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, De locatie 
Prinsengracht in het stadsdeel Centrum en de Jan van Goyenkliniek in Oud-Zuid. 
 
Prognose bevolking stadsdelen OLVG locaties45: 
 

2007    %65-plussers  2030 
Centrum   80819  8.8   80105 
Oost-Watergraafsmeer 58798  10.7   67449 
Oud-Zuid   83633  10.3   78349 
 
Demografische ontwikkelingen beïnvloeden de arbeidsmarkt. De verwachting46 is dat er de 
komende jaren spanning op de arbeidsmarkt zal ontstaan. De komende tien jaar zullen de 
babyboomers de arbeidsmarkt gaan verlaten. In meerdere sectoren zal onvoldoende 
vervanging uit jongere generaties beschikbaar zijn. Immigranten bieden, door het gebrek aan 
beheersing van de Nederlandse taal, weinig soelaas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
45 Bron: O+S Amsterdam 
46 Paul Schnabel, Sociaal Cultureel Planbureau, in Niet van Later Zorg (VWS 2007) 
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Bijlage 3 De Amsterdamse Ziekenhuizen 
 

Poliklinische marktaandelen orthopedie 2005 

  Centrum
 Oost/ 

Watergraafsmeer Zeeburg Amsterdam
AMC 4,5% 7,6% 4,8% 9,7%
BovenIJ 3,1% 2,5% 4,3% 17,7%
OLVG 55,9% 73,6% 73,2% 26,2%
Lucas Andreas 8,0% 1,8% 2,3% 14,0%
Slotervaart 5,9% 2,5% 2,3% 14,5%
VUmc 7,1% 3,6% 5,2% 8,4%
Overig 15,5% 8,4% 7,9% 9,6%
 
 
Slotervaartziekenhuis 
Het Slotervaartziekenhuis is een algemeen ziekenhuis in Amsterdam West met 310 bedden.  
Na een turbulente periode, waarin het voortbestaan van het ziekenhuis erg onzeker was, is 
het ziekenhuis overgenomen door een investeringsmaatschappij, Meromi Holding BV. 
Hiermee is de stichting omgezet naar een particuliere BV en is een faillissement voorkomen. 
Tijdens de  onzekere periode heeft veel personeel het Slotervaart verlaten en ook de 
patiënten bezochten liever een andere instelling. Deze teruggang in personeel en productie 
is tijdelijk geweest. Het lijkt erop dat het vertrouwen weer terug is. Het financiële resultaat is 
verbeterd.  
Het Slotervaart publiceert geen recente productiecijfers in haar jaarverslag. Ook het verzoek 
tot inzage in de cijfers werd niet gehonoreerd.  
 
Op een aantal terreinen vervult het Slotervaart een bijzondere functie, waarvoor het 
patiënten trekt vanuit het hele land. Het gaat daarbij met name om AIDS, geriatrie, 
neurochirurgie, reumatologie en verloskunde. 
  
Sint Lucas Andreas Ziekenhuis 
Het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, voortgekomen uit de fusie van het Rooms Katholieke 
Sint Lucas Ziekenhuis en het Nederlands Hervormde Andreas Ziekenhuis, is gesitueerd in 
een vernieuwd pand in Amsterdam-West. Het ziekenhuis heeft 581 bedden (waarvan 30 
orthopedie) Het Sint Lucas Andreas streeft naar: het leveren van hoogstaande 
patiëntgerichte zorg in een multiculturele samenleving.  

Het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis heeft de ambitie om op het gebied van opleidingen en 
wetenschappelijk onderzoek vernieuwend bezig te blijven. Het is aangesloten bij de 
vereniging van Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen.   

Er werken nu 4 orthopedisch chirurgen. Deze zijn (nog) verdeeld over twee afzonderlijke 
maatschappen, zoals voor de fusie. Men heeft aangegeven graag een vijfde orthopeed te 
willen aantrekken, maar dat de Raad van Bestuur hiervoor eerst één maatschap gevormd wil 
zien. 

BovenIJ ziekenhuis 
Het BovenIJ ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis in Amsterdam Noord met 313 bedden. 
Het heeft als doel medisch specialistische basiszorg aan te bieden aan de inwoners van 
regio Noord Amsterdam en omgeving. Het concentreert zich in eerste plaats op het eigen 
verzorgingsgebied. Het waarborgt kwalitatief goede en moderne zorg. Samenwerking met 
eerste- en derdelijns zorgaanbieders heeft veel aandacht. 
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Het BovenIJ ziekenhuis geeft aan continue aandacht te hebben voor het verbeteren van 
processen en kwaliteit van zorg. Naast patiënten worden ook medewerkers centraal gesteld 
in het beleid. 
In de ranglijst van het Algemeen Dagblad scoorde het BovenIJ iets boven gemiddeld 
(nummer 42 op een lijst van 98) Het oordeel van patiënten was bovengemiddeld. 
In de jaarlijks Elsevier enquête kreeg het BovenIJ ziekenhuis in de groep middelgrote 
ziekenhuizen een eervolle derde plaats. In de totale ranglijst werd het BovenIJ achtste. Goed 
werden beoordeeld de medische en verpleegkundige prestaties, de organisatie rondom de 
zorg, de openheid waarmee de artsen hun patiënten benaderen. 
 
AMC / VUmc 
Het AMC en het VUmc zijn de beide academische ziekenhuizen in Amsterdam, met 
respectievelijk 1002 en 733 bedden. 
De Academische ziekenhuizen zijn gespecialiseerd in topreferente zorg. Dit is een kerntaak 
en is zeer specialistische zorg voor patiënten die zeldzame, moeilijk te diagnosticeren en/of 
moeilijk te behandelen aandoeningen hebben. De helft van alle patiënten in deze 
ziekenhuizen komt voor topreferente zorg. Zij krijgen voorrang boven de basiszorgpatiënten 
die eventueel ook ergens anders terechtkunnen. 
In 2006 kwam 38% van de klinische opnames van het VUMC voor de orthopedie uit de 
gemeente Amsterdam. 
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