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’Willen bedrijven hun omgeving afspeuren naar significante veranderingen 
dan zullen ze technieken moeten ontwerpen voor het ontdekken van systemen 

die het vermogen hebben het bestaan in de toekomst te beïnvloeden.’ 
(Roeber, 1977)
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1
Een veranderende 
omgeving, 
een andere oriëntatie

1.1
Aanleiding tot onderzoek

De gereguleerde marktwerking waarin ziekenhuizen in het he-
dendaagse nieuwe zorgstelsel terecht zijn gekomen, combineert de oude sterk 
geïnstitutionaliseerde omgeving met de marktomgeving. Ziekenhuisorganisa-
ties hebben nu zowel publieke als private doelen, middelen en belangen, en 
hebben daardoor te maken met verschillende waardeoriëntaties en aansturing-
mechanismen die refereren aan zowel de overheid, als de markt, als de gemeen-
schap, als de medische professie (Putters, 2001). 

De veranderingen die worden doorgevoerd in de oude institutionele omgeving 
hebben tot doel elementen van de markt in het zorgstelsel toe te laten. Veron-
dersteld wordt dat door de nieuw gecreëerde marktstructuur in de gezondheids-
zorg, het gedrag en het resultaat van de zorgorganisaties worden beïnvloed en 
vice versa (Den Hartog en Janssen, 2005). De vraag is hoe ziekenhuizen reage-
ren op de wijzigingen en of ze inderdaad gedrag gaan vertonen dat gericht is op 
de markt. En of dit gedrag bijdraagt aan de gewenste en veronderstelde effecten 
van de stelselwijziging: verbetering van de efficiency en verbetering van de keu-
zevrijheid van patiënten onder voorwaarden van betaalbaarheid, toegankelijk-
heid en kwaliteit (zie paragraaf 3.2.3). 

Uit onderzoek van Den Hartog (2004) blijkt dat het niet de marktstructuur is 
die significant van invloed is op de resultaten (Den Hartog, 2004). Marktstruc-
tuur heeft betrekking op het aantal vragers en aanbieders in een markt en hun 
relatieve omvang (KPMG, 2003). Volgens Den Hartog (2004) gaat het om het 
gedrag dat ziekenhuizen vertonen. Dat is het meest bepalend voor het resultaat 
van het ziekenhuis. Marktgedrag heeft betrekking op de wijze waarop de spelers 
in de markt opereren (KPMG, 2003). 

De externe omgeving van een organisatie kan worden gedefinieerd als alle re-
levante fysieke en sociale factoren en actoren buiten de grens van de organisa-
tie die de potentie hebben om de organisatie als geheel of onderdelen daarvan, 
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te beïnvloeden (Duncan, 1972). De invloeden die ze uitoefenen, kunnen bedrei-
gingen of kansen vormen voor de organisatie. Deze invloeden worden niet ge-
initieerd door het bestuur of management van de organisatie, maar zij kunnen 
er wel op reageren (Ward, Duray, Leong en Sum, 1995). Het is van belang de 
verschillende factoren en actoren te onderscheiden in de omgeving die van in-
vloed zijn op een organisatie (Kumar, Subramanian en Yauger, 1998). In dit on-
derzoek wordt gekeken naar de oriëntatie op van invloed zijnde actoren in de ex-
terne omgeving van het ziekenhuis.

Een veranderende omgeving vraagt om een veranderende oriëntatie van zieken-
huizen op hun omgeving. Andere krachten worden van invloed, deze moeten 
worden gemonitord en er moet al dan niet actie op worden ondernomen. De in-
stitutionele omgeving waarin algemene ziekenhuizen van oudsher functione-
ren, is niet verdwenen met de introductie van marktprikkels. De externe ori-
entatie van ziekenhuizen zal in het nieuwe zorgstelsel moeten bestaan uit een 
oriëntatie op de regulerende instituties en op de markt. De institutionele theo-
rie betoogt dat oriëntatie op bepalende instituties van belang is om te kunnen 
overleven. Organisaties moeten legitimiteit verkrijgen van beïnvloedende nor-
matieve bronnen (instituties) (o.a. Meyer en Scott, 1983; Ruef en Scott, 1998; 
Baum en Oliver, 1991). De marktoriëntatietheorie, veelal toegepast in het be-
drijfsleven, veronderstelt dat een onderneming die de oriëntatie op haar markt 
verbetert, haar ondernemingsresultaten zal verbeteren (Narver en Slater, 1990). 
De vraag is of een sterkere marktoriëntatie ook bij algemene ziekenhuizen leidt 
tot betere ondernemingsresultaten. 

1.2
Vraagstelling

In dit onderzoek wordt gekeken naar de oriëntatie van algemene 
ziekenhuizen op hun externe omgeving. De externe omgeving van ziekenhui-
zen is een sterk geïnstitutionaliseerde omgeving waar marktelementen in zijn 
geïntroduceerd. De algemene vraagstelling van dit onderzoek luidt:

Hoe is de marktoriëntatie door een algemeen ziekenhuis te kenmerken, waar wordt 

deze door beïnvloed en is deze van invloed op de ondernemingsresultaten van het 

ziekenhuis?

De volgende deelvragen worden gesteld om antwoord te kunnen geven op de al-
gemene vraagstelling:

Hoe kenmerkt de externe omgeving van het algemene ziekenhuis zich in het 
huidige zorgstelsel?

–
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een ver anderende omgeving, een andere or iëntatie

Wat houdt oriëntatie op de externe omgeving van een organisatie in en wat 
betekent dat voor een algemeen ziekenhuis dat fungeert tussen markt en 
overheid?
Hoe kan gemeten worden of en in welke mate een algemeen ziekenhuis ge-
oriënteerd is op zijn marktomgeving?
Hoe is de oriëntatie van algemene ziekenhuizen op de marktomgeving te 
kenmerken? 
Waardoor wordt de oriëntatie van een algemeen ziekenhuis op zijn marktom-
geving beïnvloed? 
Wat is de invloed van de oriëntatie op de externe omgeving op de onderne-
mingsresultaten van een algemeen ziekenhuis?

Een onderzoek naar de externe oriëntatie van ziekenhuizen, en specifiek naar 
de marktoriëntatie van ziekenhuizen, en de mate waarin deze van invloed is op 
de ondernemingsresultaten is interessant om verschillende redenen. De maat-
schappelijke relevantie is gelegen in het feit dat het gezondheidszorgstelsel in 
Nederland te maken heeft met een verandering van een door de overheid gere-
guleerd systeem naar een, deels, door de markt gereguleerd systeem. Een opera-
tie die zowel van de overheid, als van de zorgaanbieders als van de financiers een 
enorme inspanning vraagt. Tegelijkertijd blijft gezondheidszorg een goed dat 
door de publieke sector wordt geleverd en dat via belastingen en verzekeringen 
wordt betaald. De gezondheidszorg is een van de grootste kostenposten van ons 
land, zij beslaat ongeveer 10% van ons Bruto Binnenlands Product (BBP). De 
verandering richting een door de markt gereguleerd systeem is ingegeven van-
uit de verwachting dat de markt zorginstellingen dwingt tot vraaggericht wer-
ken, waardoor de wensen van zorgvragers beter aan bod komen en er kostenef-
ficiënter gewerkt wordt. Daarnaast moet het leiden tot doelmatiger handelen en 
het realiseren van betere kwaliteit en innovatie (Ministerie van VWS, 2004a). 
De vraag is of marktgericht werken inderdaad leidt tot betere ondernemingsre-
sultaten. Marktoriëntatie is een langetermijnstrategie waarbij een organisatie 
zich richt op de huidige en potentiële behoeften van haar klanten en het gedrag 
van concurrenten, met de neiging meer gewicht toe te kennen aan de huidige en 
potentiële behoeften van de klanten (Hayden, 1993). Marktoriëntatie bestaat uit 
het verzamelen van marktinformatie en het ernaar handelen, het marktgericht 
werken. Diverse studies hebben voor het bedrijfsleven proberen aan te tonen 
dat marktoriëntatie leidt tot betere ondernemingsresultaten. Een minder aantal 
studies heeft dit proberen te doen voor ziekenhuizen in de V.S. (zie hoofdstuk 
8). De resultaten verschillen. De ene studie toont aan dat er een relatie is tussen 
marktgeoriënteerd werken en verbetering van de ondernemingsresultaten, de 
andere kan dit niet aantonen. De theoretische relevantie van een onderzoek naar 
de marktoriëntatie van algemene ziekenhuizen is gelegen in de operationalisa-

–

–

–

–

–
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tie van marktoriëntatie voor ziekenhuizen. Ziekenhuizen hebben met vele beïn-
vloedende actoren te maken en met sterk regulerende instituties. 

1.3
Leeswijzer

In dit boek wordt verslag gedaan van een studie naar de oriëntatie 
van algemene ziekenhuizen op hun externe omgeving. Dit verslag valt uiteen 
in vijf delen:

Inleidend deel
De hoofdstukken twee en drie beschrijven de achtergronden bij het onderwerp 
van onderzoek. Het onderwerp van onderzoek is de oriëntatie van algemene 
ziekenhuizen op de bepalende externe actoren in de omgeving, specifiek de 
marktomgeving. Hoofdstuk twee geeft een introductie in de ziekenhuiszorg. 
In vogelvlucht wordt beschreven wat ziekenhuiszorg is, hoe het gefinancierd 
wordt en hoe de leveranciers, de ziekenhuizen en hun medisch specialisten, 
georganiseerd zijn. Hoofdstuk drie beschrijft de vrijwel continue worsteling 
van de overheid die er sinds de Tweede Wereldoorlog is geweest om de kosten 
van de (ziekenhuis)zorg beheersbaar te houden. Deze beschrijving eindigt bij 
het systeem waarvan vandaag de dag de invoering in volle gang is: de geregu-
leerde marktwerking. De oriëntatie van algemene ziekenhuizen op hun omge-
ving moet veranderen als gevolg van de invoering van het nieuwe stelsel. Het 
moet een meer marktgerichte oriëntatie worden. In gesprekken met beleidsma-
kers en toezichthouders is nagegaan wat dit inhoudt. 

Theoretisch deel
Ziekenhuizen verschuiven met de invoering van het nieuwe stelsel meer rich-
ting het sturingsprincipe van de markt. De sturing van de overheid blijft, maar 
meer op afstand. Dit onderzoek richt zich op de marktoriëntatie van algemene 
ziekenhuizen, als onderdeel van de externe oriëntatie van ziekenhuizen. In 
hoofdstuk vier wordt de marktoriëntatietheorie beschreven. Omdat ziekenhui-
zen van oudsher in een institutionele omgeving functioneren, blijft een oriën-
tatie op deze omgeving van belang. In dit hoofdstuk wordt ook de institutionele 
theorie beschreven. Het laatste deel van het hoofdstuk bestaat uit de onder-
zoeksopzet. Bij de beschrijving van de onderzoeksmethodiek worden de ge-
bruikte methoden beschreven en de diverse vormen van validiteit die voor dit 
onderzoek van belang zijn.
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De ontwikkeling van een meetinstrument
Hoofdstuk vijf beschrijft de ontwikkeling van een instrument om de marktoriën-
tatie van ziekenhuizen te kunnen meten. Bestaande instrumenten worden be-
schreven en hun toepasbaarheid op algemene ziekenhuizen in Nederland komt 
aan bod. Op basis van bestaande instrumenten is met behulp van een piloton-
derzoek bij een ziekenhuis, een expertronde en een pilotonderzoek bij vijf zie-
kenhuizen, een op de Nederlandse ziekenhuissituatie toegesneden instrument 
ontwikkeld. De resultaten uit de expertronde gaven aan dat ziekenhuizen bij 
hun oriëntatie op de markt, hun regulerende institutionele omgeving niet uit 
het oog moeten verliezen. In het ontwikkelde instrument om marktoriëntatie te 
meten zijn elementen van de regulerende institutionele omgeving opgenomen. 
Deze twee oriëntaties tezamen worden in dit onderzoek de ‘externe oriëntatie’ 
genoemd. Het ontwikkelde instrument is bij 41 ziekenhuizen afgenomen. De 
validiteit van het ontwikkelde instrument is getoetst. 

Marktoriëntatie van algemene ziekenhuizen
De hoofdstukken zes, zeven en acht gaan in op de mate van externe oriëntatie, 
en de twee deeloriëntaties marktoriëntatie en overheidsoriëntatie (regulerende 
institutionele omgeving), van algemene ziekenhuizen in Nederland, waardoor 
dit beïnvloed wordt en welke invloed marktoriëntatie uitoefent op een aantal on-
dernemingsresultaten. In hoofdstuk zes wordt de mate van oriëntatie in 2007 
beschreven. Deze wordt gerelateerd aan de invloed die externe beïnvloedende 
actoren volgens de ziekenhuizen op hen hebben en de mate waarin ziekenhui-
zen met deze actoren onderhandelen. In hoofdstuk zeven wordt van een aantal 
factoren onderzocht of ze van invloed zijn op de mate van marktoriëntatie die 
een ziekenhuis heeft. Hoofdstuk acht is een weergave van het onderzoek naar 
de invloed van marktoriëntatie op enkele ondernemingsresultaten van zieken-
huizen. Ook is nagegaan of een aantal variabelen, waarvan verwacht wordt dat 
ze de relatie marktoriëntatie – ondernemingsresultaten beïnvloeden, deze rela-
tie daadwerkelijk beïnvloeden.

Conclusies
In hoofdstuk negen worden de conclusies van dit onderzoek beschreven.  Tevens 
wordt een reflectie gegeven op dit onderzoek en worden suggesties voor ver-
volgonderzoek gedaan. Het hoofdstuk sluit af met theoretische implicaties, be-
leidsimplicaties en implicaties voor ziekenhuizen die volgen uit de resultaten 
van dit onderzoek.

Dit boek sluit af met een Nederlandstalige en Engelstalige samenvatting.
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2
Introductie in de 
ziekenhuiszorg

2.1
Algemene ziekenhuizen

Algemene en categorale ziekenhuizen zijn geneeskundige centra. 
Ze bestaan uit een concentratie van voorzieningen ten behoeve van onderzoek, 
behandeling en verpleging, van deskundig personeel en van deskundige medi-
sche staven. De hoofdfuncties van de algemene en categorale ziekenhuizen zijn 
diagnose, therapie, verpleging en isolering (Boot en Knapen, 1993). Categorale 
ziekenhuizen kenmerken zich doordat ze zich richten op een bijzondere pa-
tiëntengroep of bepaalde aandoeningen. Algemene ziekenhuizen richten zich 
op een breed publiek (Den Hartog en Janssen, 2005). De zorg wordt verleend 
tijdens poliklinische bezoeken, dagbehandelingen en klinische opnames. Pa-
tiënten vormen het bestaansrecht van de ziekenhuizen, ze zijn hun klanten 
(Ministerie VWS et al., 2000). Patiënten komen doorgaans voor behandeling 
in een ziekenhuis via een verwijzing door de huisarts: de huisarts heeft de taak 
van poortwachter, hij verwijst mensen door naar specialistische voorzieningen 
(Boot en Knapen, 2005). 

Ziekenhuizen zijn private organisaties die diensten van maatschappelijk belang 
leveren: de samenleving als geheel wenst de beschikbaarheid van ziekenhuis-
zorg (WRR, 1999). Een puur publiek goed is het niet, wanneer het geconsu-
meerd wordt door iemand, kan het immers niet meer door een ander gecon-
sumeerd worden. Het is een goed dat wordt geproduceerd door de publieke 
sector (Przeworski, 2003; Cowen, 1992). Bij een dienst van maatschappelijk be-
lang heeft de overheid, op grond van de overtuiging dat dit belang anders niet 
goed tot zijn recht komt, een belangrijke rol in het zorgen voor de tot standko-
ming ervan (WRR, 2000). Dit komt tot uiting in de vastlegging in de Neder-
landse Grondwet in 1983 dat de overheid een kwalitatief goede, over het land 
verspreide, financieel bereikbare gezondheidszorg dient te bevorderen (Boot en 
Knapen, 2005). Volgens de WRR (2000) kan de tot standkoming van diensten 
van maatschappelijk belang (ook wel publiek belang) nooit geheel aan private 
partijen worden overgelaten. Op dat moment zou immers geen sprake meer 
zijn van een eindverantwoordelijkheid van de overheid en is er geen sprake 
meer van een publiek belang (WRR, 2000). 
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2.2
Organisatie en besturingsvorm

Ziekenhuizen kunnen worden getypeerd als een professionele bu-
reaucratie. Het zijn organisaties waar complexe werkzaamheden plaatsvinden 
die de uitvoering en controle door professionals vereisen. De bekwaamheden 
van die professionals worden door middel van gestandaardiseerde uitvoerings-
regels geperfectioneerd (Mintzberg, 1991; Mintzberg, 1983). Kortweg, een zie-
kenhuis levert grotendeels gestandaardiseerde diensten en is voor de uitvoering 
daarvan afhankelijk van de vakbekwaamheid en kennis van professionals. De 
professionele bureaucratie legt de nadruk op gezag met een professioneel ka-
rakter in plaats van functionele macht (Mintzberg, 1991). De professional werkt 
relatief onafhankelijk van zijn collega’s en in direct contact met zijn cliënten 
(Mintzberg, 1983). De dienstverlening van de organisatie, evenals de marketing 
en het imago van dergelijke organisaties, is zo goed en zo slecht als de profes-
sionals en hun samenspel met de klant (NVZ, 2001).

Tot begin jaren negentig waren de meeste Nederlandse ziekenhuizen georgani-
seerd rondom diensten. Bij een dienstenstructuur is de organisatie opgebouwd 
rondom de beroepsgroepen, een medische dienst, een paramedische dienst, 
een verpleegkundige dienst etc., waarbij de medische dienst een speciale posi-
tie innam met een zeer grote autonomie. Vanaf begin jaren negentig is de orga-
nisatie meer en meer rondom de zorgprocessen georganiseerd. Daarbij worden 
elementen van de verschillende diensten geïntegreerd rond een zorggerelateerd 
criterium, bijvoorbeeld het onderscheid tussen patiënten die klinisch of polikli-
nisch worden behandeld (Groenwegen en Van Lindert, 2001). 

Het gros van de medisch specialisten die werkzaam zijn in algemene ziekenhuizen, 
is niet in dienst van het ziekenhuis, maar is werkzaam in het ziekenhuis als vrije be-
roepsbeoefenaar. Medisch specialisten oefenen voor ‘eigen rekening en risico’ hun 
vak uit (Hoek, 2007). Ze sluiten individueel een toelatingscontract met het zieken-
huis en vormen met hun vakgenoten een maatschap. Een maatschap is een samen-
werkingsvorm tussen twee of meer personen, die met behulp van hetgeen zij in-
brengen een bepaald doel nastreven. De deelnemers aan een maatschap kunnen 
in de maatschapsovereenkomst de verdeling van winst en verlies zelf regelen. De 
leden van de maatschap treden meestal als persoon naar buiten, tenzij op de een of 
andere manier de volmacht is geregeld (Groenwegen en Van Lindert, 2001). 

In 2000 werden het ziekenhuismanagement en de specialisten samen verant-
woordelijk voor de geleverde productie via het zogenoemde Geïntegreerd Me-
disch Specialistisch Bedrijf (GMSB) (De Kam en Nypels, 2001; Eerste Kamer 
der Staten Generaal, 1997/1998). Het GMSB heeft gestalte gekregen met de 
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aanbevelingen van de Commissie Biesheuvel (1994) en was vastgelegd in de In-
tegratiewet, zijnde artikel III van de Ziekenfondswet. Met de komst van de Zorg-
verzekeringswet in 2006 is dit artikel vervallen. 

Het aantal algemene ziekenhuizen is van 200 in 1970 door fusies afgenomen 
tot zo’n 851 in 2007 (bron: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen). Alleen 
al in de periode 1978 – 2001 vonden 86 fusies plaats, de fusiegolf begon eind 
jaren zeventig en bereikte zijn hoogtepunt begin jaren negentig. Vanaf het eind 
van de twintigste eeuw nam het aantal fusies weer toe. Opvallend is dat na 1996 
topziekenhuizen vaker betrokken waren bij fusies dan in de jaren daarvoor. Het 
aantal fusies waarbij basisziekenhuizen betrokken waren, nam af2. Dit laat-
ste is te verklaren door het feit dat er steeds minder basisziekenhuizen waren, 
maar ook door het overheidsbeleid dat in het kader van een regionale spreiding 
meer accent legde op geografische bereikbaarheid van de ziekenhuiszorg3 (Den 
Hartog en Janssen, 2005). 

2.3
Financiering

De financiering van de zorg vindt vrijwel geheel plaats door de 
zorgverzekeraars (en voor een klein deel via overheden) (De Kam en Nijpels, 
2001). Sinds 1995 gebeurt dit vanuit drie verzekeringscompartimenten: het 
eerste, tweede en derde compartiment. Het eerste compartiment betreft lang-
durige zorg en de particulier onverzekerbare risico’s en wordt gefinancierd via 
de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het tweede compartiment 
bevat een door de overheid vastgesteld pakket aan zorgaanspraken en wordt 
gefinancierd uit de voor iedereen verplichte ziektekostenverzekering. Het derde 
compartiment bevat alle zorg die niet tot de overige twee compartimenten be-
hoort; het gaat hier om een private aangelegenheid. Verzekeraars zijn ten aan-
zien van de verzekering van zorg uit het derde compartiment vrij zorgvormen 
aan te bieden en mogen daarbij zelf de premiehoogte en de inhoud van de polis 
vaststellen. Burgers kunnen zelf beslissen of ze zich laten verzekeren via het 
derde compartiment. Ook voor dit compartiment geldt de tariefbeheersing, maar 

1 Vanwege fusies kan dit getal afwijken van andere getallen: fuserende ziekenhuizen kunnen nog af-
zonderlijk worden geteld of al als één ziekenhuis.

2 Den Hartog en Janssen (2005) hanteren de volgende definities: topziekenhuizen zijn relatief grote 
ziekenhuizen met een beddenaantal van meer dan 500 bedden. Centrumziekenhuizen zijn zieken-
huizen met een beddenaantal tussen de 250 en 500 bedden. Basisziekenhuizen leveren basiszorg 
en kenmerken zich door een beddenaantal van minder dan 250 bedden.

3 Het overheidsbeleid bevorderde de fusiegolf: sinds de jaren zeventig heeft de overheid een regio-
naal planningsbeleid gevoerd en regionale clustering van ziekenhuizen aangemoedigd. Gefuseerde 
ziekenhuizen konden door fusie financiële voordelen behalen binnen de functionele budgettering: 
naarmate het ziekenhuis meer gewogen specialisteneenheden had, werd het in een hogere functie-
groep ingedeeld. Ook werd concentratie aangemoedigd vanwege veronderstelde schaalvoordelen.
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in tegenstelling tot de andere twee compartimenten geldt hier niet de macrokos-
tenbeheersing (Scheerder, 2001). Ziekenhuiszorg behoort voornamelijk tot het 
tweede compartiment en voor een klein gedeelte tot het derde compartiment. Een 
aanbieder die ziekenhuiszorg uit het tweede compartiment wil aanbieden moet 
op grond van de Wet Toelating Zorginstellingen (voorheen Wet Ziekenhuis Voor-
zieningen) over een vergunning beschikken, terwijl dat voor ziekenhuiszorg die 
tot het derde compartiment behoort, niet nodig is (Varkevisser et al., 2004).

De ziekenhuizen maken met de zorgverzekeraars afspraken over de behande-
lingen die ze in een bepaald jaar voornemens zijn te doen: zorgverzekeraars 
kopen de zorg in bij ziekenhuizen. In de wet is daartoe een zorgplicht voor de 
verzekeraars vastgelegd: verzekeraars moeten zoveel zorg contracteren als voor 
hun verzekerden nodig is. Neemt de vraag naar ziekenhuiszorg, medicijnen 
en hulp van de huisarts toe, dan kunnen zorgverzekeraars het daarvoor beno-
digde geld vinden door hun premies te verhogen (De Kam en Nypels, 2001). 
Hiermee is sprake van drie markten: ziekenhuis – zorgverzekeraar (zorginkoop-
markt), zorgverzekeraar – verzekerde (verzekeringsmarkt) en patiënt – zieken-
huis (zorgverleningsmarkt). De aansturing van deze drie private partijen vindt 
voor het grootste deel plaats door de overheid, die een sterke invloed heeft op 
het veld. Zij is dominant aanwezig in de zorgsector als het gaat om het stellen 
van randvoorwaarden en financiële kaders (Scheerder, 2001). De kern van de 
huidige financiering vormen de toegankelijkheid en solidariteit. Toegankelijk-
heid wil zeggen dat iedere inwoner van Nederland gebruik moet kunnen maken 
van de gezondheidszorg, ongeacht zijn gezondheidssituatie, geografische en fi-
nanciële positie (Van Kemenade, 1997). De helft van de Nederlanders ziet zel-
den een arts. De 10 procent met de slechtste gezondheidstoestand verbruikt 
driekwart van alle verleende zorg (De Kam en Nypels, 2001). Doordat sommige 
mensen veel gebruik maken van zorg en anderen nauwelijks en doordat beiden 
betalen, is er sprake van risicosolidariteit. Inkomenssolidariteit geeft aan dat 
mensen met hogere inkomens meer moeten bijdragen dan degenen met lagere 
inkomens, ongeacht hun gezondheid en/of het eventuele bestaan van gezond-
heidsrisico’s (Van Kemenade, 1997; De Kam en Nypels, 2001).

Sinds 1983 ontvangen ziekenhuizen een budget voor de financiering van hun werk-
zaamheden. Deze financieringsvorm is ingevoerd vanuit kostenbeheersingoog-
punt. In 1988 is deze omgezet in een functionele budgettering. Hierin werd re-
kening gehouden met de complexiteit van het ziekenhuis (Simons, 1991). De 
vrijgevestigde artsen bleven gefinancierd via een ‘fee-for-service’-systeem, hetgeen 
tot problemen in de afstemming met de ziekenhuisbudgettering leidde (Kruijthof, 
2005). In 1995 is de lumpsumfinanciering voor vrijgevestigde medisch specialis-
ten ingevoerd (VWS, 2007d): een vast bedrag waarvoor ze het met de zorgverzeke-
raar afgesproken aantal verrichtingen moesten uitvoeren (Kruijthof, 2005). Sinds 
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1 januari 2005 zijn de diensten die een ziekenhuis levert gedefinieerd in Diagnose 
Behandel Combinaties (DBC’s). In 2004 heeft de minister aangegeven dat hij ver-
wachtte dat 95% van de ziekenhuiszorg geliberaliseerd kan worden en dat hij dit 
geleidelijk wilde inzetten. De geleidelijke invoering startte met de invoering van 
het zogenoemde B-segment DBC’s. Voor een omvang van ongeveer 10% van het 
macroziekenhuisbudget konden zorgverzekeraars en ziekenhuizen sinds 1 januari 
2005 onderhandelen over de prijs van een DBC; er was vrije prijsvorming. Het spe-
cialistendeel werd onderdeel van het B-segment DBC en wordt bepaald via norm-
tijd maal uurtarief (Ministerie van VWS, 2004). Voor het A-segment bleef finan-
ciering via de functionele budgettering gelden. Per 2008 is het vrije prijssegment 
uitgebreid naar 20% van het macroziekenhuisbudget en wordt het specialisten-
deel van alle DBC’s gefinancierd via de normtijd maal het uurtarief (Ministerie van 
VWS, 2007e). Verzekeraars en zorgaanbieders hebben voor het B-segment DBC’s 
geen contracteerplicht. Alle overige DBC’s vallen onder het A-segment, waar een 
tariefsysteem per DBC geldt. DBC’s die vallen onder de deelmarkten gespeciali-
seerde en complexe klinische zorg, vallen eveneens binnen het A-segment en zijn 
door de minister niet geschikt geacht voor liberalisering. Ook voor de acute zorg 
geldt dat de minister een ander systeem voorstaat dan liberalisering; hier gaat hij 
uit van de ketenbenadering (Ministerie van VWS, 2004). In onderstaande figuur 
is schematisch weergegeven vanuit welke verzekeringscompartimenten de finan-
ciering van de verschillende typen DBC’s plaatsvindt.

Compartiment 1

Compartiment 2

Compartiment 3

Segment A

Segment B

WBMV
Spoedeisende

zorg

Zorgverzekering Zorgdiensten/producten

Figuur 1 Financiering van verzekerde ziekenhuiszorg
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De financiering van de DBC’s uit het A- en het B-segment vindt plaats uit zowel 
het tweede als het derde verzekeringscompartiment. De zorg die valt onder 
de spoedeisende zorg en de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen (WBMV) 
wordt alleen vanuit het tweede compartiment gefinancierd.

2.4
Marktwerking en overheidssturing

Zo’n eeuw geleden regeerde het marktmechanisme binnen de 
gezondheidszorg. Op initiatief van de artsen en apothekers ontstonden er wel 
allerlei ziekenfondsen, maar die gaven slechts beperkte bescherming tegen de 
marktwerking en veelal vergoedden ze een opname in het ziekenhuis niet. Ook 
kwamen er ondernemingsfondsen, opgericht door directies van bedrijven en 
particuliere verzekeringsmaatschappijen. Het Staatstoezicht was in deze peri-
ode minimaal. Na de Eerste Wereldoorlog maakte de overheid de keuze tot in-
grijpen ten behoeve van de gezondheidstoestand van de bevolking. Echter pas 
in 1941, waarin de Duitse bezetter het Ziekenfondsbesluit afkondigde, kwam er 
voor het eerst een echte regeling van overheidswege. Hiermee werd de struc-
turele basis van ons huidige gezondheidszorgstelsel gelegd (Boot en Knapen, 
1993; De Kam en Nijpels, 2001). In 2004 is begonnen met de invoering van een 
nieuw zorgstelsel dat zich kenmerkt als een systeem van gereguleerde markt-
werking (zie verder de paragrafen 3.2.3 voor een beschrijving van de introductie 
van de gereguleerde marktwerking en paragraaf 5.3 voor de kenmerken van ge-
reguleerde marktwerking in de ziekenhuiszorg).

Een gezonde blik.indd   24Een gezonde blik.indd   24 02-09-2008   10:46:4902-09-2008   10:46:49



25

Na de Tweede Wereldoorlog is de collectieve sector sterk in bete-
kenis toegenomen. De uitbouw van sociale zekerheid, onderwijs, gezondheids-
zorg en volkshuisvesting kreeg daarbij prioriteit (Delden en Vervaart, 2001). 
Dit had zijn weerslag op een stijgende collectieve uitgavenquote: in de periode 
1951-1983 is deze toegenomen met 32% tot 61% BBP (CPB, 2006). De econo-
mische crisis in de jaren zeventig zorgde voor een omslag in het denken. Er 
ontstonden grote tekorten bij de overheid en er werd gezocht naar maatregelen 
om het beslag van de collectieve sector op de economie te verminderen (Delden 
en Vervaart, 2001). 

De afgelopen twintig jaar is de collectieve uitgavenquote gedaald met 12% tot 49% 
BBP in 2003 (CPB, 2003). Dit was met name het gevolg van een daling van de uit-
gavenquote bij de sociale zekerheid, overdrachten aan bedrijven, rente, defensie 
en onderwijs. Ook de verschuiving van collectieve naar private taken heeft een bij-
drage geleverd aan de daling van de totale collectieve uitgavenquote (CPB, 2006). 
In 2006 bedroeg de collectieve uitgavenquote zo’n 46% (De Kam, 2007).

In het begin van de jaren tachtig werden de eerste initiatieven genomen om 
taken vanuit de publieke sector naar de markt te brengen, onder het kopje ‘priva-
tisering’ (Sylvester, 1999; Camps, 2001; Delden en Vervaart, 2001). In eerste in-
stantie overheersten de financiële motieven bij privatisering, sinds de jaren ne-
gentig namen deze af en kwam het accent meer te liggen op stuurbaarheid door 
de overheid en kwaliteit van dienstverlening (Delden en Vervaart, 2001). Over-
heidsinterventie was niet langer gericht op het uitschakelen van de markt, maar 
op het inschakelen van de markt bij de borging van publieke belangen. Het stre-
ven naar meer marktwerking in de publieke sectoren gaat ervan uit dat de markt 
in principe een efficiënter coördinatie- en allocatiemechanisme vormt dan het 
overheidsapparaat (Plug, Van Twist en Geut, 2003). Deze benadering is in vrij-
wel alle ontwikkelde economieën in de wereld in meer of mindere mate terug 

3
Van kostenbeheersing naar 
marktwerking

3.1
Het kostenbeslag van de collectieve sector
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te zien: er wordt een bepaalde rol voor markten gezien in de financiering en het 
leveren van gezondheidszorgdiensten (Drache en Sullivan, 1999).

3.2
Kostenbeheersing van de zorgsector

De collectieve uitgaven aan gezondheidszorg als percentage van 
het BBP worden uitgedrukt in de zorgquote. De collectieve zorguitgaven om-
vatten alle zorg, gefinancierd uit de AWBZ of Ziekenfondswet/Zorgverzeke-
ringswet (ZVW). In 1950 was ongeveer éénderde van de totale zorg collectief 
gefinancierd, begin jaren negentig was dit ongeveer 70% en met de komst van 
de ZVW zal dit naar verwachting oplopen tot zo’n 80%. De stijgende collectieve 
uitgavenquote na de Tweede Wereldoorlog werd voor een deel veroorzaakt door 
een stijgende zorgquote. In 1950 bedroeg de zorgquote 0,9% en in 2003 7,5% 
BBP4 (CPB, 2006). De zorgquote laat over deze gehele periode een stijging zien 
(Boot en Knapen, 1993, 2005; CPB, 2006; CPB 2006b; De Bekker, 2006). 

3.2.1
WO II – 1975:  outputfinancier ing

De collectieve uitgaven aan zorg stegen van 0,9% BBP in 1950 
naar ongeveer 3,8% BBP in 1975 (CPB, 2006). Het overheidsbeleid richtte zich 
vrijwel vanaf haar eerste bemoeienissen met de gezondheidszorg, als gevolg 
van een stijgende zorgquote, op kostenbeheersing van de gezondheidszorg. 
Eerst via het vaststellen van de prijzen op basis van de Prijsopdrijvingswet en de 
Hamsterwet (1939), later, vanaf 1961, via de Wet Ziekenhuistarieven waarbij de 
vaststelling van de tarieven door het Centraal Orgaan Ziekenhuistarieven (COZ) 
plaatsvond. In de periode 1965-1975 stegen de kosten sterk, er was sprake van 
een gemiddelde groei van de reële zorguitgaven van 10% per jaar (CPB, 2006b). 
De jaren zeventig kenmerkten zich door een verdere politisering van de gezond-
heidszorg, waarin ondermeer de aanwijzingen van overheidswege richting het 
COZ een officieel karakter kregen (Boot en Knapen, 1993; Van den Hout, 1993). 
In 1974 wees staatssecretaris Hendriks in de Structuurnota op de noodzaak van 
kostenbeheersing en een verdere ontwikkeling van de zorg. Er werd gepleit voor 
een beleid dat was gericht op afstemming van voorzieningen binnen regio’s in 
één samenhangend geheel. Een andere besluitvormingsstructuur werd voorge-
steld, met daarin een centrale positie voor alle overheidslagen. Een systeem van 
aanbodregulering en verschillende wetten werd voorgesteld, waarvan alleen de 
Wet Tarieven Gezondheidszorg de eindstreep haalde. De Structuurnota heeft 

4 De stijgende zorgquote wordt veroorzaakt door een teller- en noemereffect. Enerzijds zijn de uitga-
ven sterk toegenomen, anderzijds heeft de economische terugval gezorgd voor een oplopende zorg-
quote (De Bekker, 2006).
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uiteindelijk meer dan tien jaar richting gegeven aan het gezondheidszorgbeleid 
(Van der Grinten en Kasdorp, 1999).

3.2.2
1975 – 2000: aanbodregulering

Vanaf 1975 is een daling in de groei van de zorgquote te zien (Boot en 
Knapen, 1993). In 1979 is de Wet Ziekenhuistarieven omgezet in de Wet Tarieven 
Gezondheidszorg. Hoewel het beleid gericht was op kostenbeheersing, kenmerkte 
de financiering zich door outputfinanciering. Er bestond een directe relatie tussen 
de omvang van de productie en de inkomsten. Wel bestonden er maximumbedra-
gen voor de kosten op basis van berekeningen per afdeling en van de verwachte 
productie (Bon en Van der Maten, 2002). Vanaf het begin van de jaren 80 tot aan 
2000 groeiden de reële zorguitgaven met gemiddeld minder dan 4% per jaar. In 
1983 voerde de overheid een stringent budgettair beleid in (CPB, 2006b). Zieken-
huizen kregen nu op basis van eerdere productie budget toegewezen (De Kam en 
Nijpels, 2001). In 1988 is deze omgezet in de functionele budgettering (FB-syste-
matiek) waarbij het ziekenhuisbudget werd vastgesteld op basis van toegestane 
bedden, aantal specialistenplaatsen en de productie. Over het productiedeel werd 
onderhandeld met de zorgverzekeraars. De overheid gaf de kaders van het verze-
keraarsbudget aan voor de eerste en tweede compartimentszorg (Elsinga, 1997) 
en daarmee voor de reguliere productie van ziekenhuizen. In 1995 werden ook de 
maatschappen gebudgetteerd (Bon en Van der Maten, 2002). 

In de jaren ’80 en ’90 was hiermee sprake van aanbodregulering (CPB, 2006b). 
Aanbodregulering is een specifieke vorm van overheidsregulering in de gezond-
heidszorg. Het bestaat uit een complex van met elkaar verbonden regelingen en 
mechanismen, waarmee de overheid invloed uitoefent op de toegang tot de gezond-
heidszorg, de kwaliteit van het aanbod en de kosten (Raad voor de Volksgezondheid, 
1998). Bij aanbodregulering is het aanbod bepalend, waardoor de vraag naar zorg 
op afstand volgt (Raad voor de Volksgezondheid, 2000). In een dergelijk systeem 
kunnen patiënten in het algemeen niet rechtstreeks naar een specialist (ze hebben 
een verwijzing van de huisarts nodig), het aanbod is geconcentreerd in ziekenhui-
zen en de capaciteit wordt krap gehouden (Raad voor de Volksgezondheid, 2003). 

De aanbodregulering, die zich uitte in budgetten en min of meer vastgestelde ca-
paciteiten, heeft tot een verminderde groei in uitgaven geleid. De collectieve uitga-
ven aan zorg gingen van ongeveer 3,8% in 1975 naar 6,3% in 2000. De aanbodre-
gulering heeft volgens velen tot belangrijke knelpunten in de zorg geleid, zoals 
ondoelmatige besteding van middelen, inefficiëntie, onvolledige benutting van be-
schikbare capaciteiten, beperkte keuzemogelijkheden van patiënten, belemmering 
van innovaties en wachtlijsten (Raad voor de Volksgezondheid, 1998; Raad voor 
de Volksgezondheid, 2000; Raad voor de Volksgezondheid 2003; Putters, 2001; 
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Van Kemenade, 1997; De Kam en Nijpels, 2001; Kroonen en Roscam Abbing, 
2000; Kroonen, 2000; Brouwer en Hermans, 1999; Pope, 1991; Street and Duc-
kett, 1995; Krapels en Wiggers, 2001; CPB 2003; Laeven en Vandermeulen, 2001; 
Schut, 1995). Overigens geven sommige van deze auteurs naast de aanbodregule-
ring ook nog andere redenen aan voor het bestaan van deze knelpunten. 

Het bieden van een oplossing voor de knelpunten in het zorgstelsel werd gezocht 
in vraagsturing en het patiëntgericht werken. In 1998 definieerde de Raad voor de 
Volksgezondheid en Zorg vraagsturing als: ‘Vraagsturing is het mogelijk maken 
dat binnen de structuur en de financiering van de gezondheidszorg en de daar-
aan direct gerelateerde beleidsterreinen beter ingespeeld wordt op wat patiënten 
willen en belangrijk vinden’. In 2003 sprak de Raad voor de Volksgezondheid over 
vraaggericht werken: ‘Vraaggericht werken betekent dat partijen in de gezond-
heidszorg meer ruimte krijgen voor ondernemerschap. De sector kan daardoor 
beter inspelen op de wensen en de behoeften van de bevolking. Vernieuwingen 
kunnen sneller hun beslag krijgen en de zorg kan doelmatiger worden verleend. 
Hierbij moet de zorg haar kwaliteit behouden en moet deze toegankelijk en be-
taalbaar blijven’ (Raad voor de Volksgezondheid, 2003). Vraaggericht is iets an-
ders dan vraaggestuurd. In het geval van vraaggericht werken stuurt het aanbod 
de vraag, waarbij in het samenstellen van het aanbod de vraag wordt meegeno-
men. De beleidsmakers en aanbieders zijn degenen die de afweging maken tus-
sen de zwaarte van de individuele behoeften enerzijds, versus de collectieve be-
hoeften van de bevolking anderzijds. In geval van vraaggestuurd werken wordt het 
aanbod gestuurd door de vraag, waarbij de keuzevrijheid voor de zorgvrager als 
centraal element wordt gesteld en de klant zelf de middelen in handen heeft om 
dit te bewerkstelligen (Rijckmans, Garretsen, Bongers en Van de Goor, 2002).

De Nederlandse gezondheidszorg is sinds het eind van de jaren tachtig in de ban 
van het aan de markt ontleende principe van gereguleerde concurrentie (Plug et 
al. 2003; Helderman, 2005). In 1986 pleitte de Commissie Dekker voor het leg-
gen van nadruk op efficiency, marktgerichtheid, deregulering en een complete sa-
nering van het financieringsstelsel voor de gezondheidszorg. De verwachting was 
dat het op beperkte schaal invoeren van concurrentiemogelijkheden zou bijdra-
gen aan een grotere efficiency. Deze plannen stuitten echter op verzet binnen en 
buiten de sector, doordat de vrees bestond dat de doelmatigheid, gelijke toeganke-
lijkheid en de kwaliteit van de zorg niet op een evenwichtige manier bereikt zou-
den worden (Putters, 2001). Ook het plan Simons (1988), de Commissie Bies-
heuvel (1994), de Commissie Koopmans (1996) en anderen pleitten in meer of 
mindere mate voor invoering van marktwerking in de gezondheidszorg, om zo de 
efficiency en het vraaggericht werken te bewerkstelligen (Godfroij, 1993; Elsinga, 
1997; Van der Grinten, in Elsinga en Van Kemenade 1997; Putters, 2001; Van Ke-
menade, 1997; Commissie Biesheuvel, 1994; Bon en Van der Maten, 2002; Raad 
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voor de Volksgezondheid, 2003; CPB, 2003 Commissie Dekker, 1987; Kroonen, 
2000; Krapels en Wiggers, 2001; Nederlandse Mededingingsautoriteit, 2003). 

3.2.3
2000 – 2004: hervorming van 

de gezondheidszorg

In 2000 is er opnieuw een trendbreuk in de ontwikkeling van de 
zorgquote te zien, maar nu laat de dalende groei een forse stijging zien met een 
enorme versnelling in 2002 (Boot en Knapen, 2005), gevolgd door een abrupte 
groeivertraging vanaf 2003 (CBS, 2005). De collectieve uitgaven stegen in de 
periode 2000–2003 van 6,3% naar 7,5% BBP (CBP, 2006). De sterke stijging 
in 2001 en 2002 kwam onder meer, doordat in die jaren extra middelen werden 
ingezet in het kader van het Actieplan Zorg Verzekerd. Instellingen kregen een 
prikkel om hun productie te verhogen, met name met als doel het terugdringen 
van de wachtlijsten. 

In 2004 zorgden verschillende maatregelen voor een groeivertraging: verklei-
ning van (toen nog) het ziekenfondspakket, afspraken in de geneesmiddelensec-
tor, het bevriezen van de tarieven van de huisartsen, tandartsen en paramedici, 
het verbieden van aanvullende productieafspraken in de AWBZ en de meerpro-
ductie die ziekenhuizen moesten leveren voor hetzelfde budget (CBS, 2005). 

‘Laat ziekenhuizen onderling concurreren om de gunst van de patiënt. Vestig daarmee een 

belang op tijdige en goede behandeling door de zorgverleners. Betere service en innove-

rende, kwalitatief goede zorg blijken dan zelfs mogelijk in het huidige non-profit zieken-

huis’. De Brauw in de Volkskrant, 9 april 2002.

‘Oorzaak van de problemen: jarenlange rantsoenering van zorg en een bizarre bureaucra-

tie. Het resultaat is bekend: onnodige doden, wachtlijsten, verspilling van geld en mid-

delen en een gebrek aan vernieuwing’. ‘Meer marktwerking, hoopt minister Borst van 

Volksgezondheid, prikkelt artsen en managers betere kwaliteit te leveren en efficiënter te 

werken ‘. De Volkskrant, 4 mei 2002.

‘Het staat vast dat het centraal geleide systeem van gezondheidszorg in Nederland niet 

in staat is problemen als wachtlijsten, gebrek aan service, onderbenutting op te lossen.’ 

Canoy, Bovenberg, Keuzekamp, Schut, Teulings in de Volkskrant, juni 2002.

De nadelen van het bestaande stelsel (zie paragraaf 3.2.2) werden toegeschre-
ven aan de aanbodregulering. In het bestaande bekostigingssysteem werd het 
budget maar gedeeltelijk beïnvloed door de vraag naar ziekenhuiszorg. In be-
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langrijke mate werd de capaciteit gefinancierd zonder dat de vragers van zorg 
veel invloed hadden op het gebruik van de capaciteit. Hierdoor bevorderde het 
bekostigingssysteem niet dat het aanbod reageerde op veranderingen in de ge-
wenste zorg (Hasselbekke, Kertzman en Janssen, 2004). De overheid werd door 
extern initiatief aangespoord om de hervorming van de gezondheidszorg op-
nieuw te agenderen. Dit extern initiatief bestond uit partijen in het veld, zoals 
werkgevers, zorgverzekeraars en zorgaanbieders, die hun ongerustheid uitten 
over de overmaat aan regelgeving, de onvoldoende mogelijkheden voor innova-
tie en ondernemerschap en het gebrek aan keuzemogelijkheden voor de con-
sument (Maarse, 2001). De overheid oefende een enorme invloed uit op soci-
ale relaties met behulp van een niet te kwantificeren, maar alomtegenwoordige 
set van verboden en eisen (Pierson, 1993). Ook het ministerie van VWS erkende 
dit: ‘Regels beperken niet alleen de handelingsruimte voor verzekeraars en zorg-
aanbieders, maar nemen ook de prikkel weg tot vraaggericht handelen met een 
accent op kwaliteit en doelmatigheid‘ (Ministerie van VWS, 2001). Het minis-
terie van VWS greep min of meer uit nood naar de markt. De markt werd ge-
bruikt om publieke belangen beter te borgen (Putters, 2001). Door in de zorg 
meer ruimte te scheppen voor concurrentie zouden de prikkels op decentraal 
niveau toenemen om efficiënt en klantgericht te werken (CPB, 2003; Raad voor 
de Volksgezondheid, 2002). Eén van de veronderstellingen was dat een vraag-
gericht5 systeem alleen kon gedijen bij voldoende ondernemerschap op het ni-
veau van een instelling (Putters, 2005). Zowel de overheid als de NVZ, vereni-
ging van ziekenhuizen, heeft het vraaggericht werken en het ondernemerschap 
in deze pe riode expliciet opgenomen in hun beleidsvoering (o.a. Ministerie van 
VWS, 2001; NVZ, 2002; Putters, 2001).
Tijdens met name het Tweede Kabinet Paars (1998 – 2002) kwam de nadruk 
te liggen op zorginstellingen en zorgverzekeraars als maatschappelijke onder-
nemingen. Maatschappelijk ondernemerschap betekende dat zorgverzekeraars 
en ziekenhuizen samen onderhandelingspartners zijn, die elkaars verantwoor-
delijkheid en de daarbij horende ondernemingsvrijheid respecteren. Nadruk 
kwam te liggen op de samenhang en afstemming in de zorgketen, die steeds 
meer vanuit het perspectief van de patiënt diende te worden ingericht. Dit be-
tekende een snelle, goed op elkaar afgestemde en kwalitatief goede zorg vanuit 
patiëntenperspectief. In deze periode werd begonnen met de ontwikkeling van 
diagnose-behandel-combinaties en productprijzen, het stap voor stap afschaffen 
van de dubbele budgettering (naar een verzekeraarsbudgettering) en de invoe-
ring van ziekenhuizen als maatschappelijke ondernemingen. Vooruitlopend op 
een wijziging in het verzekeringsstelsel, gaf de minister de zorgverzekeraars het 
voortouw in de aanwending van de beschikbare middelen: verzekeraars gingen 

5 Putters spreekt van een vraaggestuurd systeem. Gezien het onderscheid dat Rijcksman et al. (2002) 
maken tussen vraaggestuurd en vraaggericht is hier voor het woord vraaggericht gekozen.
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lokaal ziekenhuizen contracteren voor de naar hun oordeel noodzakelijke zorg 
en in 2001 is begonnen met het afrekenen van ziekenhuizen op de daadwerke-
lijk geleverde zorg. Het ministerie onderschreef de filosofie van gelijke toegan-
kelijkheid, risicosolidariteit en vraaggerichte zorgverlening, geregisseerd door 
concurrerende en risicodragende zorgverzekeraars (Ministerie van VWS et al., 
2000; Elsinga, 1997; Ministerie van VWS, 2001; Putters, 2001).

3.3
Het nieuwe zorgstelsel: 
gereguleerde marktwerking

In 2004 kwam minister Hoogervorst met een stappenplan voor 
invoering van een majeure stelselwijziging (Ministerie van VWS, 2004c). Het 
hoofddoel van het nieuwe zorgstelsel was het creëren van een beter presterende 
gezondheidszorg door de efficiency te stimuleren en de keuzevrijheid van pa-
tiënten te verbeteren zonder de publieke waarden betaalbaarheid, toegankelijk-
heid en kwaliteit te doen verminderen. Om de zorg betaalbaar en toegankelijk te 
houden, stelde het kabinet een systeem van gereguleerde marktwerking voor. In 
april 2004 kreeg de minister steun vanuit de Tweede Kamer voor de hoofdlijnen 
van een nieuw zorgstelsel. In juni 2005 ging ook de Eerste Kamer akkoord met 
de invoering van het nieuwe stelsel.

3.3.1
marktwerking en gereguleerde marktwerking

Kotler (1994) definieert een markt als een samenhangend geheel 
van potentiële consumenten die allen eenzelfde bepaalde behoefte hebben en 
die naar waarschijnlijkheid deze willen bevredigen en hiertoe ook in staat zijn, 
in ruil voor iets anders. Dietz, Heijman en Kroes (1990) geven aan dat in een 
markthuishouding alle beslissingen decentraal worden genomen, zonder be-
moeienis van de overheid. Consumenten beslissen zelf wat ze aanschaffen en 
producenten beslissen wat ze produceren. De coördinatie tussen beiden, het 
zogenaamde marktmechanisme, komt tot stand door de prijzen van de produc-
ten die alle noodzakelijke informatie bevatten: ze geven richting aan de beslis-
singen. De marktvorm ‘volkomen concurrentie’ wordt in de economische theo-
rie omschreven als een situatie waarin vele aanbieders met elkaar concurreren 
om hun producten te slijten aan een grote populatie consumenten. Daarbij is 
sprake van een homogeen product (er is geen productdifferentiatie), perfecte en 
kosteloze informatie voor alle partijen, er zijn geen toetredingsbelemmeringen 
voor nieuwe producenten en er is sprake van vrije prijsvorming. Wanneer aan 
één of aan enkele van deze condities niet is voldaan, is er sprake van een andere 
marktvorm (Raad voor de Volksgezondheid, 1998). 
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Kalma (2002) geeft aan dat het in de publieke sector gaat om ondernemen zon-
der winstoogmerk. Zachte marktwerking, aldus Kalma, veronderstelt een grote 
mate van beleidsvrijheid voor de betrokken instellingen. ‘Alleen door zelf ver-
antwoordelijkheid te dragen voor de inrichting van de dienstverlening kunnen 
ze de kwaliteit en het maatwerk leveren waarom burgers tegenwoordig vragen. 
Overheidsbemoeienis blijft, gegeven het publieke karakter van de voorzienin-
gen, geboden, maar die bemoeienis zal terughoudend en ‘op afstand’ moeten 
zijn, wil er ruimte geschapen worden voor echt ondernemerschap. De finan-
ciële, organisatorische en inhoudelijke autonomie van de instellingen dient 
voorop te staan.’ Volgens Evans (1999) blijft bemoeienis ook nodig, omdat bij 
vergelijking tussen gezondheidszorgsystemen in de wereld blijkt, dat systemen 
waarbij de overheid de bron is van financiering via belastingen of budgettering, 
er een betere controle is over de totale kosten.

Binnen de Nederlandse gezondheidszorg wordt gesproken over gereguleerde 
marktwerking. De haalbaarheid van deze gereguleerde marktwerking of con-
currentie, hangt in sterke mate af van de flexibiliteit van de institutionele struc-
tuur. In de gezondheidszorg kan de onzichtbare hand alleen haar werk doen als 
zij wordt gestuurd door passende regels die worden ontworpen, aangepast en 
gehandhaafd door de overheid, aldus Schut (1995). Vanuit de blijvende verant-
woordelijkheid van de overheid voor de publieke belangen kwaliteit, toeganke-
lijkheid en betaalbaarheid op systeemniveau, vindt de overheid het wenselijk dat 
binnen bepaalde deelmarkten van de electieve6 ziekenhuiszorg een zekere mate 
van overheidsregulering blijft. De overheid bekijkt per deelmarkt of de intro-
ductie van een vorm van marktprikkels mogelijk is, zoals benchmarking, aan-
besteden van diensten of vrije prijsvorming en directe concurrentie tussen aan-
bieders op de markt. Aan de hand van een aantal criteria bepaalt de overheid of 
zorg zich bevindt in het segment waar vrije prijsvorming dient plaats te vinden, 
in het segment waar dit in principe mogelijk is of in het segment waar regule-
ring op zijn plaats is. Als criteria worden onder andere gehanteerd: 

een evenwichtige verdeling van marktmacht tussen zorgaanbieders en 
zorgverzekeraars;
beschikbaarheid van voldoende informatie (bijvoorbeeld over kwaliteit);
voldoende toetredingsmogelijkheden voor nieuwe zorgaanbieders;
beschikbaarheid van homogene producten.

Waar mogelijk probeert de overheid ervoor te zorgen dat bepaalde deelmarkten 
aan deze criteria gaan voldoen. De deelmarkten die het ministerie van VWS ge-
schikt acht voor liberalisering, kenmerken zich door producten die in relatief 
hoge volumes voorkomen, in het merendeel van de zorginstellingen voorko-

6 Planbare

–

–
–
–
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men, relatief eenvoudig zijn en die vrijwel geen medische complicaties kennen 
(Ministerie van VWS, 2004).

3.3.2
ver anderende wetgeving

Een marktordeningsprincipe vraagt om een andere wet- en regel-
geving op het gebied van toetreding, prijsordening en kwaliteitscontrole dan een 
bureaucratisch ordeningsprincipe waarin de overheid met name de touwtjes 
in handen heeft (Brandenburg, 2004). Bij de introductie van het nieuwe zorg-
stelsel is een aantal nauw met elkaar samenhangende wetten vormgegeven: de 
WTG ExPres (Wet Tarieven Gezondheidszorg), de WTZi (Wet Toelating Zorg-
instellingen), de WMG (Wet Marktordening Gezondheidszorg) en de ZVW 
(Zorgverzekeringswet). Al deze wetten stralen een centrale gedacht uit: primaat 
van marktpartijen waar mogelijk, overheidssturing waar noodzakelijk (Linders, 
2007). Deze wetten worden kort beschreven. 

De WTG ExPres regelt de manier waarop tarieven en prestatiebeschrijvingen in 
de zorg tot stand komen. De WTG ExPres vervangt de oude WTG en is in 2005 
geïntroduceerd om de outputfinanciering volgens de DBC’s mogelijk te maken. 
De WTG ExPres is overgegaan in de WMG, die sinds oktober 2006 van kracht 
is. Het nieuwe financieringsmodel volgens de WTG ExPres vervangt geleide-
lijk de oude functiegerichte budgetfinanciering en de lumpsumfinanciering van 
medisch specialisten. De WTG ExPres maakt mogelijk dat over het zogenoemde 
B-segment van de DBC’s vrije prijsonderhandelingen kunnen worden gevoerd 
door ziekenhuis, zorgverzekeraar en medisch specialist. Vanaf 2005 zijn vrije 
prijsonderhandelingen mogelijk voor een deel van de DBC’s. Dit deel besloeg 
ongeveer 10% van het macroziekenhuisbudget (Ministerie van VWS, 2004a). 
In 2007 is besloten tot uitbreiding van dit segment naar 20% in 2008. Daarbij 
was het voornemen dat voor de overige medisch specialistische zorg7 maatstaf-
concurrentie werd ingevoerd per 2009 en de bestaande budgetteringssystema-
tiek voor ziekenhuizen zou worden afgeschaft (Ministerie van VWS, 2007e). 
Maatstafconcurrentie moest ongewenste prijsstijgingen tegengaan en de verbe-
tering van de voorwaarden voor ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardige zorg 
stimuleren. Maatstafconcurrentie is een vorm van prijsregulering waarbij zie-
kenhuizen de vrijheid hebben om de prijzen per DBC en/of per verzekeraar te 
differentiëren8, zolang het gemiddelde van de declaraties de maatstaf maar niet 
overschrijdt. De maatstaf is de gemiddelde maximale prijs die een instelling in 
rekening mag brengen voor haar productie. Deze wordt berekend op basis van 1) 
de landelijk gemiddelde maatstaf en 2) de relatieve zwaarte van de DBC-produc-

7 Met uitzondering van de spoedeisende hulp, topreferente zorg en opleidingen.
8 Voor de WBMV-zorg, dure en weesgeneesmiddelen en zorg op de intensive care worden vaste tarie-

ven gehanteerd.
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tie van de betreffende aanbieder. De maatstaf legt geen restricties op aan het vo-
lume (Ministerie van VWS, 2007c). In april 2008 adviseerde de NZa de minis-
ter af te zien van de invoering van maatstafconcurrentie per 2009 (Van de Poel, 
2008). In mei 2008 gaf het ministerie van VWS aan voornemens te zijn het B-
segment DBC’s per 2009 te vergroten tot 34% en bij flinke stijging van prijzen 
en/of volumes per 2010 een maatstaf/prijsbeheersingsinstrument in te voeren 
over het segment van vrije prijsvorming (Ministerie van VWS, 2008).

Per 2008 is de lumpsum vervallen en worden de medisch specialisten betaald 
via het geïntroduceerde maximumuurtarief van € 132,50 (prijspeil 2006). De 
inzet van de specialisten is opgenomen in de DBC’s (VWS, 2007d). Voor een 
deel van de medisch specialisten is de verwachting dat het inkomen zal dalen. 
Het inkomen wordt rechtstreeks afhankelijk van de productie en de omvang van 
het uurtarief ligt in veel gevallen lager dan het geval was, teruggerekend naar de 
lumpsum (Bosman, Vreeman en Van Baalen, 2007).

De WMG is sinds 1 oktober 2006 van kracht. De WTG ExPres is opgegaan in 
de WMG. In deze wet zijn tevens de taken en bevoegdheden vastgelegd van de 
nieuwe toezichthouder, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) (NZa, 2006; Lin-
ders, 2007). De NZa komt voort uit een samenvoeging van het College Toezicht 
Zorgverzekeringen (CTZ) en het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG). De 
NZa is toezichthouder op alle zorgmarkten in Nederland. Reden voor het in-
stellen van dit orgaan is dat de minister van VWS een aparte organisatie nodig 
achtte voor het toezicht op de zorgmarkt. De taken van de NZa zijn het bewa-
ken en op gang brengen van de marktwerking in de zorg, waarbij markttrans-
parantie, keuzevrijheid, toegang tot zorg en kwaliteit van zorg worden gewaar-
borgd (NZa, 2006). 

Sinds 1 januari 2006 is de WTZi van kracht. De WTZi is een kaderwet bij uitstek, 
waarmee de overheid desgewenst een forse dereguleringsslag kan maken (Lin-
ders, 2007). Met de komst van de WTZi is afgestapt van de ordening naar type 
instelling en is overgegaan op een ordening naar te verlenen type zorg (Ministe-
rie van VWS, 2007c). Deze wet vervangt onder andere de Wet Ziekenhuisvoor-
zieningen. Met de komst van de WTZi krijgen zorginstellingen geleidelijk meer 
vrijheid en verantwoordelijkheid door minder overheidsbemoeienis met betrek-
king tot capaciteit en bouw van zorginstellingen (Ministerie van VWS, 2006a). 
De WTZi geeft de opmaat naar integralisering van de tarieven en kostprijzen en 
het voorziet in de afbouw van het vergunningenregime. Vanaf de invoering van 
de WTZi zijn reeds de eerste zaken uit het vergunningenregime gehaald. Zo is 
de reikwijdte van het toelatingsregime met bouwvergunningen vervangen door 
vormen van integrale prestatietarieven (Scheerder, 2005). In 2007 is de WTZi 
aangepast en is onder andere de verplichting dat instellingen een langetermijn-
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huisvestingsplan moesten hebben, vervallen. Zorgaanbieders werden daarmee 
zelf verantwoordelijk voor hun investeringsbeslissingen en de daaraan verbon-
den gevolgen (Ministerie van VWS, 2007b). Vanaf 1 januari 2009 worden de 
kapitaallasten integraal opgenomen in de prijzen voor medisch-specialistische 
zorg en voor intramurale AWBZ- en GGZ-instellingen. De NZa zal de ontwik-
kelingen in de financieringskosten gaan monitoren. Per 1 januari 2008 is, van-
wege het Uitvoeringsbesluit WTZi, het bouwregime voor medisch-specialisti-
sche zorg en voor een groter aantal woonvoorzieningen in de AWBZ vervallen. 
Na afschaffing van het bouwregime is het toezicht op de kwaliteit van gebou-
wen onderdeel geworden van het integraal kwaliteitstoezicht door de Inspec-
tie voor de Gezondheidszorg (IGZ) (Ministerie van VWS, 2007a). In de beleids-
visie behorende bij het uitvoeringsbesluit WTZi (2005) gaf de minister aan dat 
hij met de WTZi uiteindelijk wilde bewerkstelligen dat zorgaanbieders zelf ver-
antwoordelijk worden voor hun infrastructuur en de (investerings)beslissingen. 
Door het introduceren van de mogelijkheid het winstoogmerk toe te staan, wilde 
hij op termijn de financieringsmogelijkheden van het zorgaanbod vergroten en 
ook een prikkel geven aan instellingen om doelmatiger te werken. De vraag is of 
winst uitkeren mogelijk zal worden in de zorg. In 2007 gaf de nieuwe minister 
van VWS aan niet zonder meer toestemming te willen geven voor een beoogd 
winstexperiment van de NZa (Ministerie van VWS, 2007f).

Healthcare governance moet de middelen aanreiken om verantwoording aan 
en beïnvloeding door patiënten, zorgverzekeraars, medewerkers, overheidsor-
ganen et cetera mogelijk te maken. De Zorgbrede Governance Code stelt dat de 
raad van bestuur verantwoordelijk is voor het beheersen van risico’s verbonden 
aan activiteiten van de zorgorganisatie en voor de financiering van de zorgorga-
nisatie. De Raad van Bestuur rapporteert hierover aan en bespreekt de interne 
risicobeheersings- en controlesystemen met de Raad van Toezicht (Snapper en 
Swagerman, 2007). In de WTZi zijn governancecodes wettelijk vastgelegd ten 
aanzien van de bestuursstructuur en een ordelijke en controleerbare bedrijfs-
voering (Ministerie van VWS, 2004b). De WTZi stelt onder andere dat de leden 
van het toezichthoudend orgaan geen directe belangen mogen hebben bij de in-
stelling en dat de instelling schriftelijk vastlegt hoe de verantwoordelijkheids-
verdeling is tussen het toezichthoudend orgaan en de algemene leiding (Minis-
terie van VWS, 2006b). De inspectie heeft van de minister van VWS de taak 
gekregen de regie te voeren over de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. In 
2007 is hiervoor het bureau Zorgbrede Transparantie van Kwaliteit opgericht 
dat de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren coördineert en ondersteunt. De 
indicatoren leveren keuze-informatie voor cliënten en patiënten. Voor zorgaan-
bieders leveren ze spiegelinformatie op om de kwaliteit van zorg te verbeteren; 
ook kunnen ze zich ermee profileren. Zorgverzekeraars kunnen de informatie 
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gebruiken bij het inkopen van zorg. De inspectie gebruikt de kwaliteitsinforma-
tie voor haar risicogestuurd toezicht (IGZ, 2008).

In 2007 is begonnen met de voorbereiding van een mogelijke nieuwe rechts-
vorm voor de maatschappelijke onderneming door de minister van Justitie en 
de minister van VWS (Ministerie van VWS, 2007a). In hetzelfde jaar is gestart 
met de voorbereiding van een wetsvoorstel waarin de rechten en plichten van 
cliënten en zorgaanbieders in het nieuwe stelsel worden vastgelegd. Dit wets-
voorstel zal een juridische basis bevatten om in te grijpen bij zorginstellingen 
in financiële problemen, indien de continuïteit van de zorg in gevaar komt (Mi-
nisterie van VWS, 2007a).

Een andere wet die in de periode vanaf 2000 voor zorginstellingen van steeds 
groter belang is geworden, is de Mededingingswet. Zorginstellingen krijgen 
steeds vaker te maken met de Mededingingswet als gevolg van het in toene-
mende mate aangaan van fusies en samenwerkingsverbanden. De Nationale 
Mededingingsautoriteit (NMa) houdt toezicht op de uitvoering van de wet. 
Ze probeert kartelvorming, onderlinge prijsafspraken en het misbruiken van 
machtsposities tegen te gaan. Zorginstellingen zijn ook ondernemingen en dus 
is de Mededingingswet van toepassing. 

De Wet Overeenkomstenstelsel Zorg (HOZ), die in 2005 als overgangswet is 
ingevoerd, voorzag in het fasegewijs afschaffen van de (omgekeerde) contrac-
teerplicht van zorgverzekeraars (Boot en Knapen, 2005; Tweede Kamer, 2004-
2005). De ZVW is sinds 1 januari 2006 van kracht. Deze bepaalt dat burgers 
niet langer particulier of ziekenfonds verzekerd zijn, maar dat er één, voor ie-
dere Nederlander verplichte basisverzekering is. In de ZVW wordt de zorg waar-
voor iemand verzekerd is in functionele beschrijvingen aangegeven. Dit geeft 
de zorgaanbieder de ruimte te kiezen welke zorgverlener de behandeling uit-
voert en waar (Van Kemenade, 2007). Verzekerden kunnen in het nieuwe stelsel 
minstens één keer per jaar naar een andere zorgverzekeraar overstappen (DNB, 
2004), waardoor er meer keuzevrijheid is. Zorgverzekeraars zijn verplicht om 
alle inwoners te accepteren binnen hun werkgebied, maar ze kunnen wel sturen 
in de te contracteren zorg (Van Kemenade, 2007). Zorgverzekeraars hebben de 
ruimte om verschillende soorten polissen te hanteren. Zij kunnen een restitu-
tiepolis aanbieden waarbij mensen vrij zijn in de keuze van hun zorgaanbieder 
en zij kunnen een in naturapolis aanbieden. Bij deze laatste gaat de verzekerde 
naar een door de zorgverzekeraar bepaald ziekenhuis (preferred provider), de 
verzekerde betaalt in dit geval een lagere premie (DNB, 2004).
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3.3.3
een ver anderende externe 

oriëntatie van ziekenhuizen

In de voorgaande paragraaf zijn de nieuwe en vernieuwde wetten 
die zijn ingevoerd, beschreven. Door op meerdere dimensies in het zorgstelsel 
meer vrijheidsgraden te introduceren wordt het ontstaan van een zelfregulerend 
systeem beoogd, dat meer prikkels aan zorgverzekeraars, consumenten en zorg-
aanbieders geeft (Varkevisser et al., 2003). Veranderende wetten zijn krachten 
in de omgeving die de structuur van een industrie of markt beïnvloeden (John-
son en Scholes, 1999).

Op basis van literatuur en gesprekken met 12 experts die onderdeel uitmaken 
van de beleidsmakende en toezichthoudende wereld van het gezondheidszorg-
stelsel (zie paragraaf 4.4.2, hier verder te noemen beleidsexperts) is nagegaan 
welke externe oriëntatie als gevolg van het nieuwe zorgstelsel verwacht wordt. 
De gesprekken zijn gevoerd in 2006, een jaar na invoering van het B-segment. 
Aan de beleidsexperts is gevraagd welke veranderingen en verwachte verande-
ringen de nieuwe wetgeving met zich meebrengt op het niveau van het zieken-
huis en wat dit betekent voor de oriëntatie op extern beïnvloedende actoren (zie 
bijlage 1 voor de gespreksonderwerpen). 

De invoering van de WTG ExPres/WMG zal tot gevolg hebben dat de oriëntatie 
van het ziekenhuis op de zorgverzekeraar en op de concurrent groter wordt, zo 
is de verwachting. Ook wordt de oriëntatie op de eigen bedrijfsvoering van gro-
ter belang. De WTG ExPres heeft de invoering van de DBC’s, met als doel pro-
ductfinanciering, mogelijk gemaakt. Dit heeft tot gevolg dat geld veel duidelij-
ker het product gaat volgen. De onderhandelingen tussen zorgverzekeraar en 
ziekenhuis zullen daarmee van groter belang worden. De verwachting is dat de 
zorgverzekeraar een grotere invloed krijgt op het ziekenhuis. De wet biedt zie-
kenhuizen de mogelijkheid om op prijs te concurreren met andere zorgaanbie-
ders voor wat betreft de DBC’s in het B-segment. Het benchmarken zal daardoor 
toenemen. In het A-segment kan alleen (nog) op kwaliteit worden geconcur-
reerd. Verwacht wordt dat deze concurrentie leidt tot meer transparantie, een 
betere relatie tussen kosten en opbrengsten (CTG-ZAio, 2003) en tot efficiën-
tere zorgverlening. Om kosteneffectiever te kunnen werken wordt het van gro-
ter belang goed zicht te hebben op de eigen bedrijfsvoering en op het gedrag 
van de artsen en hulpverleners, bijvoorbeeld waar het gaat om diagnostiekaan-
vragen. Het aandeel vrij onderhandelbare prijzen was in 2006 en 2007 10%. 
De NZa (2006b) constateerde dat vanwege deze geringe omvang van het vrije 
segment de efficiëntieprikkels te gering waren en dat een ander effect optrad: 
ongewenste afwenteling tussen het vrije segment en het gereguleerde segment 
(Schut, 2006). De beleidsexperts gaven aan dat 10% te weinig is om de echte te 
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verwachten effecten van marktwerking, in termen van meer vraaggericht wer-
ken en efficiëntere dienstverlening, te kunnen bereiken. In 2008 is het aandeel 
vrij onderhandelbare prijzen vergroot naar 20%.

De afschaffing van de lumpsum en de invoering van het uurtarief voor me-
disch specialisten zal de verhouding tussen ziekenhuizen en medisch specialis-
ten naar verwachting doen veranderen. De belangen op het vlak van productie, 
kostenbesparing en omzetdoelstellingen zouden meer naar elkaar toegroeien. 
Tegelijkertijd is er een andere ontwikkeling waar te nemen: de toename van het 
aantal artsen dat in deeltijd wil kunnen werken. Een aantal beleidsexperts ver-
wacht enerzijds een tendens naar medisch specialisten die mede-eigenaar wor-
den van het ziekenhuis en anderzijds een tendens naar medisch specialisten die 
in dienst gaan van het ziekenhuis. In beide gevallen zal de oriëntatie van het zie-
kenhuis op de medisch specialisten (een interne oriëntatie) veranderen, maar 
niet per definitie sterker of minder sterk worden.

Als gevolg van de druk op de kosteneffectiviteit en als gevolg van de medisch 
technologische ontwikkelingen, is de verwachting dat behandelingen zullen 
gaan verschuiven binnen het ziekenhuis van medisch specialist naar gespecia-
liseerd verpleegkundige en naar de eerste lijn: de meer eenvoudige behandelin-
gen zullen uit het ziekenhuis verdwijnen. Dit maakt het voor ziekenhuizen van 
belang de band met de eerste lijn te verstevigen en zo mogelijk in gezamenlijk 
initiatief behandelingen van de tweede naar de eerste lijn te doen verschuiven. 
De oriëntatie op de eerste lijn wordt daarmee van groter belang.

De invoering van de WTZi zal de oriëntatie op de patiënt, de banken en de con-
currenten doen vergroten zo is de verwachting. De wet geeft ziekenhuizen meer 
verantwoordelijkheid voor hun investeringen en geeft ze daarmee meer de mo-
gelijkheid zelf te bepalen wat ze wel en niet doen. Uitstraling en in het verlengde 
daarvan aanpassing aan de wensen van de markt wordt daardoor belangrijker. 
Naar verwachting zullen ziekenhuizen de bouw van hun ziekenhuis meer gaan 
afstemmen op de wensen van patiënten. Tegelijkertijd heeft de toenemende 
eigen verantwoordelijkheid van de ziekenhuizen tot gevolg dat zij meer risico 
zullen lopen. Niet alle ziekenhuizen voelen hier voor en derden (banken en an-
dere investeerders) zullen zich melden om te investeren. De huidige vermo-
gensposities van ziekenhuizen zijn, volgens de geïnterviewden, gemiddeld ge-
nomen niet sterk genoeg om aan de onzekerheden van de markt en de roep 
om innovatie te kunnen voldoen. De behoefte aan kapitaal bij ziekenhuizen zal 
daardoor toenemen. De invoering van de wet zal er ook toe leiden, zo is de ver-
wachting, dat banken kritischer worden met betrekking tot het verlenen van fi-
nanciële middelen vanwege het toenemende eigen risico voor ziekenhuizen ten 
aanzien van hun kapitaallasten en het veranderende risicoprofiel op de afzet van 
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zorgdiensten. Tegelijkertijd zijn banken meer geïnteresseerd geraakt in het in-
vesteren in de gezondheidszorg, omdat de overheidsbemoeienis met deze sec-
tor is afgenomen en naar verwachting winst uitkeren per 2012 is toegestaan. 
Omdat het College Bouw uiteindelijk voor een groot aantal bouwinvesteringen 
geen toestemming meer hoeft te geven, zal de oriëntatie van het ziekenhuis op 
het College Bouw minder worden, zo is de verwachting. Voor nieuwe zorgaan-
bieders wordt het gemakkelijker om toe te treden tot de sector. De concurren-
tie zal daardoor, en als gevolg van de komst van de vrije prijzen (WTG ExPres), 
toenemen. Zelfstandige Behandel Centra (ZBC’s) en privéklinieken bieden met 
name de renderende DBC’s aan en kunnen dat veelal goedkoper, doordat ze ef-
ficiënter kunnen werken. Dit zou de noodzaak tot oriëntatie op concurrenten 
vergroten.

Afgezien van de eisen die via de WTZi worden gesteld omtrent corporate gover-
nance, nemen de eisen ten aanzien van transparantie sterk toe. De druk vanuit 
patiënten(organisaties), zorgverzekeraars, banken, toezichthouders en overheid 
op transparantie ten aanzien van het proces, de kwaliteit en de kosten is toege-
nomen. ‘Lijstjes, scorekaarten en sterren zullen niet meer weg te denken zijn’ 
aldus inspecteur-generaal G. van der Wal in zijn Nieuwjaarsspeech 2007 (NRC, 
16 januari 2007). Een ziekenhuis zal de wensen en eisen van zijn beïnvloedende 
actoren ten aanzien van transparantie goed in de gaten moeten hebben. Als het 
ziekenhuis dat niet doet, zullen patiënten, evenals zorgverzekeraars en finan-
ciers, naar elders gaan waar ze wel de gevraagde informatie krijgen.

Het loslaten van de markt brengt ook een verscherpt toezicht met zich mee. 
Voorbeelden hiervan zijn het verscherpte toezicht van de Inspectie voor de Ge-
zondheidszorg op de kwaliteit van zorg en de toetsen van de NMA en de NZa 
op fusievoornemens. Volgens een aantal beleidsexperts is het van groot belang 
dat ziekenhuizen anticiperen op het gedrag van deze toezichthouders. Naast de 
toenemende invloed van toezichthouders, ingesteld door de Nederlandse over-
heid, verwacht een enkeling ook een verscherpt toezicht vanuit Brussel op de 
Nederlandse zorgmarkt.

De invoering van de ZVW zal een oriëntatie op de zorgverzekeraar van groter be-
lang maken, maar ook de oriëntatie op de patiënt wordt van groter belang door 
deze wet. De wet heeft de contracteervrijheid van zorgverzekeraars vergroot. 
Er ontstaat meer dan voorheen een handelsrelatie tussen zorgverzekeraars en 
ziekenhuizen. Ziekenhuizen kunnen door specifieke strategieën te kiezen op 
prijs en/of kwaliteit of door zich te specialiseren in bepaalde DBC’s, patiënten 
en zorgverzekeraars extra voor zich doen interesseren. Zorgverzekeraars kun-
nen patiënten sturen, doordat zij voor de in natura verzekerde patiënten bepa-
len waar ze het beste naar toe kunnen gaan (preferred supplier-contracten met 
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ziekenhuizen). Op termijn is het denkbaar dat zorgverzekeraars zelf ziekenhui-
zen gaan exploiteren. Het beoogde verscherpte zorginkoopbeleid van de zorg-
verzekeraars is tot 2007 echter achtergebleven bij de verwachtingen en verze-
keraars contracteren nog vrijwel alle aanbieders van zorg (Bosman et al., 2007). 
Patiënten(verenigingen) kunnen zorgverzekeraars min of meer gaan dwingen 
om bepaalde ziekenhuizen te contracteren: zij zijn het immers die de daadwer-
kelijke vraag bepalen (Sweerts en De Zeeuw, 2003). Ook kunnen patiënten zelf, 
via bijvoorbeeld een patiëntenvereniging, een zorgverzekering in het leven roe-
pen. Voor ziekenhuizen is het daarom van des te groter belang geworden zich 
te oriënteren op de wensen van de potentiële patiënten.

Vrijwel alle beleidsexperts hebben aangegeven dat de invloed van de politiek en 
de overheid in deze periode cruciaal is. Zij bepalen in welke mate de marktwer-
king verder wordt vormgegeven. Afhankelijk van hun beslissingen kunnen zie-
kenhuizen beslissingen nemen. Dit betekent dat in een overgangssituatie de 
oriëntatie op de overheid belangrijk is om tijdig met nieuwe vrijheidsgraden te 
kunnen meebewegen. Tegelijkertijd geldt dat voor de onderdelen waar beslis-
singen reeds zijn genomen, sturing vooraf verschuift naar sturing achteraf (con-
trole). Hierdoor komen de verantwoordelijkheden meer bij de spelers in het veld 
te liggen, ziekenhuizen, zorgverzekeraars/ financiers en patiënten. 

Samenvattend geven de beleidsexperts aan dat ziekenhuizen in de overgangs-
situatie waar ze nu in zitten richting het nieuwe stelsel, zich (meer) moeten ori-
enteren op: overheid, overheidsorganen/toezichthouders, politiek, patiënten en 
patiëntenverenigingen, de eigen bedrijfsvoering, zorgverzekeraars, banken en 
investeerders, de eerste lijn en concurrenten. Hierbij moeten ze de interne ori-
entatie op de eigen medisch specialisten, paramedici en verpleegkundigen niet 
uit het oog verliezen. Deze oriëntatie is niet per definitie belangrijker of minder 
belangrijk dan voorheen.

3.4
Conclusies

Ziekenhuizen zijn in het nieuwe stelsel opgeschoven richting de 
markt. Gegeven de grondwettelijke verantwoordelijkheid van de overheid voor 
gezondheidszorg, blijft overheidsbemoeienis nodig. Maar deze komt meer op 
afstand te staan en elementen van marktwerking komen ervoor in de plaats. Dit 
betekent dat ziekenhuizen binnen het regulerende institutionele kader waarin 
ze zitten het marketingconcept moeten gaan toepassen. We noemen dit gere-
guleerde marktwerking. Ziekenhuizen moeten zich gaan richten op de regu-
lerende institutionele omgeving én de marktomgeving. Ziekenhuizen hadden 
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altijd al met een groot aantal extern beïnvloedende actoren te maken, met de 
stelselwijziging worden dit er meer en veranderen de intensiteit en de aard 
van beïnvloeding. Ziekenhuizen moeten zich nu oriënteren op de landelijke 
overheid, overheidsorganen/toezichthouders, politiek, patiënten en patiënten-
verenigingen, de eigen bedrijfsvoering, zorgverzekeraars, banken en investeer-
ders, de eerste lijn en concurrenten. Hierbij moeten ze de interne oriëntatie op 
de eigen medisch specialisten, paramedici en verpleegkundigen niet uit het oog 
verliezen. Deze oriëntatie is niet per definitie belangrijker of minder belangrijk 
dan voorheen. 

Uit de gesprekken met de beleidsexperts en uit de beleidstheorie kan worden 
geconcludeerd dat de nieuwe omgeving waarbinnen ziekenhuizen moeten func-
tioneren, de volgende kenmerken heeft die van belang zijn:

Relatie met externe actoren
een toenemend belang van een juiste afstemming op zorgverzekeraars;
vergrote druk op een goede relatie met de eerste lijn;
vergrote druk op het bewerkstelligen van patiënttevredenheid;
een groter belang om ontwikkelingen in ‘Den Haag’ (politiek en ministe-
rie) in de gaten te houden;
een vergrote druk om te voldoen aan de eisen van toezichthoudende 
organen;
een toenemend belang om de ontwikkelingen van (nieuwe) investeerders 
te volgen;
een toenemend belang van het in beeld hebben wat (potentiële) concur-
renten (gaan) doen.

Interne organisatie
een toenemende druk op efficiëntere zorgverlening;
een toenemende druk op transparantie en het op orde hebben van 
indicatoren;
een toenemende druk op zicht op de eigen bedrijfsvoering;
investeringen meer afstemmen op de behoeften van patiënten en reke-
ning houden met terugverdienmogelijkheden;
druk op het verbeteren van de vermogenspositie.

–
•
•
•
•

•

•

•

–
•
•

•
•

•
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Organisaties en hun omgeving zijn twee samenhangende en op 
elkaar reagerende grootheden (Weick, 1979). Organisaties moeten over flexibi-
liteit beschikken, zodat ze de inrichting en het functioneren, net als organismen 
dat doen, aan kunnen passen aan de omgeving (Van Hout, 2007). Het vermogen 
om in te spelen op een veranderende omgeving is bepalend voor de continuïteit 
van de organisatie (Prahalad, 1997). Organisaties ontwikkelen in reactie op hun 
omgeving, en dus in reactie op veranderingen in hun omgeving, strategieën. De 
keuzes die ze daarbij kunnen maken, worden beperkt door diezelfde omgeving 
(Roeber, 1977; Verhaegen 1998; Clemens en Douglas, 2005; Goodstein, 1994; 
Oliver, 1991). Soms hebben de strategische reacties van organisaties tot gevolg 
dat ze actoren in de omgeving dwingen tot veranderen (Weick, 1979). Organisa-
ties die de oriëntatie op hun omgeving verbeteren, en als gevolg daarvan beter 
inspelen op de ontwikkelingen in de omgeving, zullen betere ondernemingsre-
sultaten behalen, zo is de stelling (Narver en Slater, 1990; Jiang et al., 2006).

Ondernemingen in een marktomgeving moeten een goede strategie hebben om 
niet ten onder te gaan aan de concurrentie. Strategische oriëntaties zijn de lei-
dende principes voor marketing en strategische activiteiten (Noble, Sinha en 
Kumar, 2002). Een onderneming kan niet verder komen zonder dat zij een dui-
delijk, specifiek idee heeft van de mogelijkheden en moeilijkheden van morgen 
(Hamel en Prahalad, 1994). Een goede strategie houdt rekening met de structu-
rele ontwikkeling van de bedrijfstak en de unieke positie die de organisatie daar-
binnen inneemt. Bestuurders en managers moeten rekening houden met de dy-
namiek van hun bedrijfstak (Porter, 1997). 

Alle organisaties functioneren in een institutionele omgeving (Scott, Ruef, Men-
del en Caronna, 2000) die in meerdere of mindere mate van invloed is. Insti-
tuties zijn systemen van overtuigingen en regelgeving die het gedrag van indi-
viduen en van organisaties beïnvloeden (Scott et al., 2000). Instituties geven al 
dan niet legitimiteit aan een organisatie (o.a. Oliver, 1991; Ruef en Scott, 1998). 

4
Ziekenhuizen en de 
oriëntatie 
op hun omgeving

4.1
De bepalende omgeving
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In een sterk geïnstitutionaliseerde omgeving kunnen de instituties de selec-
tiecriteria voorschrijven die bepalen of een organisatie kan overleven (Ruef en 
Scott, 1998; Baum en Oliver, 1991). Organisaties in een sterk institutionele om-

geving stemmen hun strategie dan ook af op de ervaren verwachtingen van in-
stituties (Goodstein, 1994). 

Ziekenhuizen bevinden zich van oudsher in een sterk geïnstitutionaliseerde 
omgeving en hebben met een groot aantal beïnvloedende actoren te maken 
(Meyer en Scott, 1983; Scott en Meyer, 1983). Ze moeten nauwgezet afwegen 
op welke legitimerende bronnen en bepalende actoren zij zich richten (Blair en 
Fottler, 1990; Scott en Meyer, 1983). Ze moeten de veranderingen, wensen en 
eisen van deze bepalende actoren en legitimerende bronnen doorvertalen naar 
de eigen context, deze gebruiken bij de ontwikkeling van de strategie en de in-
terne operatie hier vervolgens op aanpassen (Frambach, 2001; Jiang, Friedman 
en Begun, 2006). 

De beleidsexperts hebben aangegeven op welke actoren ziekenhuizen zich in 
het huidige veranderende stelsel volgens hen zouden moeten richten (zie para-
graaf 3.3.3). Dit is een combinatie van marktpartijen en overheidsorganen. Uit 
onderzoek van Lusch en Laczniak (1987) blijkt dat hoe competitiever de om-
geving van een organisatie is, hoe noodzakelijker het voor organisaties is om 
meer het marketingconcept toe te passen en zich te oriënteren op de consu-
ment. Maar ziekenhuizen moeten zich ook blijven richten op de activiteiten en 
bemoeienis van overheidsorganen en fiscale intermediairen, want als ze dat niet 
doen, is het alsof ze de hand die hen voedt, bijten (Scott en Meyer, 1983). De 
besluitvorming en besturing kan dan ook alleen maar zinvol bekeken worden, 
als de organisatie in samenhang met haar verschillende markten en haar insti-
tutionele inbedding als uitgangspunt wordt genomen (Verhaegen, 1998). Deze 
tweeledigheid zal zich doorvertalen in de activiteiten van ziekenhuizen. Zoals 
Brandsen, Van den Brink en Putters (2000) aangeven: ondernemersgedrag en 
de mate waarin daarmee vraaggerichtheid kan worden bereikt, blijven begrensd 
door institutionele factoren. 

4.2
Ziekenhuizen: hybride organisaties, 
meervoudige omgeving

Ziekenhuizen zijn in het nieuwe stelsel opgeschoven op de as 
taakorganisaties – marktorganisaties in de richting van marktorganisaties. Ze 
verschillen van pure marktorganisaties, doordat, behalve het zorg dragen voor 
een gezonde exploitatie, ook andere, maatschappelijke doelstellingen de core-
business bepalen. Ze verschillen van pure taak(/overheids)organisaties, doordat 
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ze niet onder direct politiek gezag staan (Joldersma, Mouwen, Otto en Geurts, 
2003). Het zijn daarmee geen pure taakorganisaties en ook geen pure marktor-
ganisaties. Taakorganisaties en marktorganisaties vormen de uitersten op een 
continuüm: er bestaan vele mengvormen (Simon, 1989). 

Een taakorganisatie kenmerkt zich door het feit dat zij een functie vervult in op-
dracht van een hiërarchisch hoger orgaan (beleidsorgaan), waardoor zij ook be-
taald en beoordeeld wordt. Het beleidsorgaan beslist over de continuïteit van de 
organisatie in plaats van de leiding van de taakorganisatie. De output van de taak-
organisatie is het doel van het beleidsorgaan. De juridische vorm kan verschil-
len, vaak is het een stichting of een besloten vennootschap. Het management 
van een taakorganisatie staat onder invloed van een drietal krachtenvelden:

het beleidsorgaan zal het management beoordelen op basis van de costper-
formance van de output;
de gebruikers van een bepaalde output van een taakorganisatie wensen een 
zo goed mogelijke performance van de taakorganisatie. Bij eventuele klach-
ten wordt eerst de taakorganisatie en in tweede instantie het beleidsorgaan 
aangesproken;
de medewerkers van de taakorganisatie verwachten van het management van 
de taakorganisatie dat continuïteit verkregen wordt. Deze wordt echter be-
paald door het beleidsorgaan, waarmee het management van de organisatie 
zich in een complex krachtenveld bevindt.

Het management zal proberen de vrager zo goed mogelijk centraal te stellen, 
maar wanneer de vrager te positief reageert op de geleverde output, kan dit strij-
dig zijn met de budgettaire randvoorwaarden, gesteld door het beleidsorgaan 
(Simon, 1989).

Tegenover de taakorganisatie staat de marktorganisatie. Deze heeft afnemers die 
in principe indifferent staan tegenover de continuïteit van de organisatie. De af-
nemers betalen per transactie voor een geleverd goed of geleverde dienst. Het 
doel van marktorganisaties is continuïteit, het middel om het doel te bereiken 
is de output (Simon, 1989).

Een taakorganisatie kan kiezen op termijn een marktorganisatie te worden, de 
bedrijfseconomische vorm van privatiseren. Dit is de keuze van de taakorga-
nisatie en het beleidsorgaan dat afstand moet doen. Privatisering betekent dat 
het beleidsorgaan zijn opdracht aan de taakorganisatie intrekt en de financie-
ring van de taakorganisatie, en daarmee de continuïteit, overdraagt aan de vraag 
(markt) op basis van de geleverde output. Zo wordt een taakorganisatie een 
marktorganisatie (Simon, 1989). 

–

–

–
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Als een organisatie afhankelijk is van een beleidsorgaan en als daarnaast tegen 
betaling opdrachten voor derden worden uitgevoerd, is er sprake van een meng-
vorm. Het beleidsorgaan wenst een op zijn beleid afgestemde output, maar de 
markt heeft vaak een ander eisen-/wensenpakket (Simon, 1989). Zodra verschil-
lende dingen op één of andere manier als deel van een coördinatiestelsel worden 
gezien (hetzij een organisatie, hetzij een beleidsstelsel), wordt gesproken van 
hybriditeit. Hybriditeit is een fenomeen waarvan gezegd wordt dat het meer en 
meer karakteristiek is en wordt voor veel organisaties in het publieke domein. 
Het is geen nieuw fenomeen, maar in betekenis lijkt het toe te nemen. Eén van 
de verklaringen daarvoor lijkt te zijn gelegen in privatisering en andere vormen 
van externe verzelfstandiging van de (uitvoering van) maatschappelijke dienst-
verlening (Kenis, 2005). De overheid kiest vaak voor hybriditeit omwille van 
meer effectiviteit en bijvoorbeeld klantgerichtheid (Putters, 2001). Hybride or-
ganisaties bevinden zich tussen het publieke domein en de private sector (In ’t 
Veld, 1995). Putters definieert hybride organisaties als organisaties die buiten 
het formele overheidsapparaat opereren, niet gericht zijn op het uitkeren van 
winsten van hun activiteiten aan aandeelhouders, binnen bepaalde kaders zelf-
regulerend werken en met private inspanning publieke goederen en diensten 
voortbrengen. Dergelijke organisaties hebben zowel publieke als private doe-
len, middelen en belangen, en hebben daardoor te maken met verschillende 
waardeoriëntaties en aansturingmechanismen die refereren aan de overheid, de 
markt, de gemeenschap en de medische professie. Choy en Kenis (2006) geven 
aan dat hybriditeit eerder als een ordinale dimensie moet worden beschouwd 
dan als een nominale dimensie: hybriditeit bestaat uit gradaties van kenmerken 
van rivaliserende en abstracte typen. 

Ziekenhuizen kunnen worden getypeerd als hybride: ze fungeren tussen over-
heid en markt. Dit uit zich onder andere in de financiering, het feit dat het pri-
vate organisaties zijn in een publiek stelsel, en in de vele richtingen waarin zie-
kenhuizen verantwoording moeten afleggen: de overheid, de verzekeraar, de 
patiënt, de beroepsgroepen, de media, de lokale politiek en een keten van toe-
zichthouders die zorgt voor veel bureaucratie en soms tegenstrijdige toezicht-
criteria (Van Hout en Putters, 2006). Volgens Brandsen, Van den Donk en Put-
ters (2005) zitten bestuurders en managers van hybride organisaties geklemd 
tussen de vereisten van staat, markt en gemeenschap. Ze functioneren binnen 
een meervoudige omgeving (Mouwen, 2006). De strategieën van dergelijke or-
ganisaties moeten gericht zijn op de verschillende vereisten vanuit deze meer-
voudige omgeving (Brandsen et al., 2005; Mouwen, 2006).

Ziekenhuizen worden in het nieuwe stelsel steeds vaker aangeduid als maat-
schappelijke ondernemingen. Maatschappelijke ondernemingen zijn (meestal 
grotere) private organisaties die opereren binnen het publieke domein, maar die 
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in organisatiekundige termen nagenoeg functioneren als een ‘echte’ onderne-
ming. Zij bieden producten of diensten aan waarvoor de overheid zich ten min-
ste op stelselniveau verantwoordelijk voelt, dan wel waarvoor de overheid door 
de burgers verantwoordelijk wordt gehouden. De overheid treedt daarbij veelal 
op als (mede)financier, toezichthouder en/of wet- en regelgever. De uitvoering 
van de taken van de maatschappelijke onderneming gebeurt op enige afstand 
van de overheid. Marktwerking wordt voor delen van het activiteitenportfolio 
toegelaten en er wordt in toenemende mate geluisterd naar de burger in zijn rol 
als afnemer, patiënt, student en klant (Mouwen, 2006). 

4.3
Twee typen oriëntaties

Sanchez gaf in 1983 aan dat ziekenhuizen in de Verenigde Staten 
zich in het verleden alleen op de institutionele omgeving richtten: de keuzes van 
het topmanagement van ziekenhuizen werden alleen beïnvloed door instituties 
en te weinig door de behoeften van de markt of de consumenten. Hij pleitte voor 
een combinatie van beide. De beleidsexperts (zie paragraaf 3.3.3) onderschrijven 
dit: met de stelselwijziging in Nederland moeten ziekenhuizen overgaan op een 
bredere oriëntatie: een oriëntatie op regulerende instituties en op marktpartijen. 
Ook uit de voorgaande paragraaf blijkt dat ziekenhuizen in een meervoudige 
omgeving functioneren. Binnen het institutionele kader waarin ziekenhuizen 
zitten, krijgt de markt meer invloed en moeten ze meer het marketingconcept 
gaan toepassen. Marktoriëntatie wordt gezien als de belichaming van marketing 
(Noble et al., 2002; Martin en Grbac, 2003). De externe oriëntatie van zieken-
huizen zal in het nieuwe stelsel bestaan uit twee typen oriëntaties: de markt-
oriëntatie en de institutionele oriëntatie. De theorie die ten aanzien van markto-
riëntatie is ontwikkeld, vormt dan ook samen met de institutionele  theorie de 
basis voor dit onderzoek.

4.3.1
de institutionele theorie

Er zijn vele definities van instituties en diverse benaderingen van 
instituties. In het zogenoemde ‘oude’ institutionalisme werd gekeken naar de 
invloed van formele overheidsorganen en het politieke domein. Het nieuwe in-
stitutionalisme kijkt veel breder. Instituties zijn meer dan alleen de formele 
overheidsorganen en de formele juridische structuren. Erkend wordt dat insti-
tuties, individuen en organisaties binnen een institutionele omgeving opereren 
en erdoor beïnvloed worden. 
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Hall en Taylor (1996) onderscheiden drie benaderingen binnen het nieuwe in-
stitutionalisme: het historisch institutionalisme, het sociologisch institutiona-
lisme, oftewel de normatieve benadering en het rationeel-keuze-institutiona-
lisme. Het historisch institutionalisme is meer macrogericht en kijkt naar hoe 
overheidsorganen het gedrag in het politieke veld kunnen beïnvloeden. Institu-
ties worden gezien als formele en informele procedures, routines en normen, 
ingebed in de politiek.  Historisch institutionalisten benadrukken de invloed 
van historisch gegroeide patronen van denken en doen. Het rationeel-keuze-in-
stitutionalisme  dat meer microgericht is, gaat uit van rationeel keuzegedrag, 
oftewel strategisch calculerend gedrag, met als doel de eigen voordelen te opti-
maliseren (denk aan ‘prisoners dilemma’, transactiekostentheorie, principaal-
agenttheorie). En tot slot het sociologisch institutionalisme dat de invloed van 
bureaucratische structuren en cultuur op het gedrag van individuen en organi-
saties combineert. Ze benadrukt dat wat een individu of een organisatie ziet als 
rationeel keuzegedrag, beïnvloed wordt door regelgevende en sociale factoren. 
In dit onderzoek wordt uitgegaan van het sociologisch institutionalisme.

Het sociologisch institutionalisme definieert instituties breder, het zijn niet al-
leen de formele regels, procedures en normen, maar ook symbolen, cognitieve 
en normatieve patronen (Hall en Taylor, 1996). Het gaat niet alleen om de struc-
turele componenten, maar ook om de principes, (formele en informele) nor-
men en ideeën die ze in zich dragen (Howlett en Ramesh, 2003). Wanneer ze 
goed geobjectiveerd zijn en goed functioneren, hebben ze een sterke invloed op 
het gedrag van actoren (Howlett en Ramesh, 2003; Zijderveld, 2000). Oliver 
(1991) definieert instituties als regulerende structuren, overheidsorganen, wet-
ten, rechtbanken, professies, belangengroeperingen en de publieke opinie. Zij 
benadrukt 1) de impact van overheids-, maatschappelijke en culturele druk (in 
tegenstelling tot marktkrachten en de schaarste van bronnen) op organisatiege-
drag en 2) de invloed van geschiedenis, regels en opvattingen op het aanpassen 
van een organisatie aan haar omgeving. Scott geeft in 1995 drie basisvormen 
van instituties die moeten worden onderscheiden: normatieve, regulerende en 
cultureel-cognitieve. Bij de normatieve instituties gaat het om formele en infor-
mele diffuse regelsystemen die verwachtingen structureren en wederzijdse ver-
plichtingen vormgeven. Het gaat hier doorgaans om sociale normen, bijvoor-
beeld ‘eerlijk spel’. Bij de regulerende instituties gaat het om de expliciete regels: 
regelzettende activiteiten, monitoring en sanctionerende activiteiten. Deze acti-
viteiten worden vaak uitgevoerd door formele structuren, zoals overheidsorga-
nen. Bij de cultureel-cognitieve basisvorm gaat het om overtuigingen, mythen 
en kaders die bepalen welke typen actoren toegestaan worden te bestaan, welke 
structurele kenmerken ze tentoonspreiden, welke procedures ze kunnen volgen 
en welke betekenissen geassocieerd worden met deze activiteiten. Het is moge-
lijk dat een organisatie gelegitimeerd wordt door één van de drie basisvormen 
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en niet door een andere basisvorm (Ruef en Scott, 1998; Scott et al., 2000). De 
beleidsexperts hebben regulerende instituties genoemd waarop ziekenhuizen 
zich moeten oriënteren: de overheid, overheidsorganen/toezichthouders en de 
politiek. 

De invloed van instituties op de organisatie
Organisaties streven stabiliteit en legitimiteit na (Oliver, 1991). Legitimiteit is 
volgens Suchman (1995) een gegeneraliseerd beeld of aanname dat de activitei-
ten van een entiteit gewenst zijn, gepast of geschikt binnen bepaalde sociale ge-
construeerde systemen van normen, waarden, overtuigingen en definities. Legi-
timatieprocessen vinden op diverse niveaus plaats: op het niveau van een groep 
van organisaties, het niveau van een individuele organisatie en op het niveau 
van subunits en speciale functies van een organisatie. Alle beïnvloedende bron-
nen waar een organisatie mee te maken heeft, nemen deel aan het legitimatie-
proces. Een organisatie heeft te maken met interne en externe beïnvloedende 
bronnen. De verschillende beïnvloedende bronnen hebben ieder hun eigen ni-
veau van kennis van de organisatie, hebben ieder hun eigen mate van invloed 
op de organisatie en gebruiken ieder hun eigen criteria aan de hand waarvan 
ze de organisatie beoordelen. Niet alle legitimatiebeoordelingen hebben ook de-
zelfde importantie voor een organisatie en ze kunnen variëren gedurende de tijd 
(Ruef en Scott, 1998). Roeber (1977) spreekt in dit kader over krachten en on-
derscheidt een tweetal typen krachten waarmee een organisatie te maken heeft: 
krachten in de richting van verandering die van buiten de onderneming voel-
baar worden en krachten in de richting van verandering die zich binnen de on-
derneming manifesteren. 

Verschillende theoretici (Meyer en Scott, 1983; Ruef en Scott, 1998; Baum en 
Oliver, 1991) beargumenteren dat organisaties die in sterk geïnstitutionaliseerde 
omgevingen opereren met meer waarschijnlijkheid overleven, afhankelijk van 
de mate waarin ze succesvol zijn in het verkrijgen van legitimiteit van beïnvloe-
dende bronnen (instituties) die in de positie zijn om hun structuren, bemensing 
en programma’s goed te keuren of af te keuren. Ze moeten zich hiervoor con-
formeren aan de normen en sociale verwachtingen van de institutionele omge-
ving (Meyer en Scott, 1983). Onderzoek van Baum en Oliver (1991) bevestigt het 
voordeel van sterke institutionele relaties. De positieve invloed van sterke insti-
tutionele relaties op de overlevingskans bleek zelfs significant toe te nemen met 
de toename van het aantal concurrenten in de omgeving. Deze bevindingen zijn 
volgens Baum en Oliver consistent met de verwachtingen uit de institutionele 
theorie dat institutionele verbanden een variëteit aan voordelen oplevert, zoals 
een grotere mate van stabiliteit, sociale steun, legitimiteit, toegang tot bronnen/
grondstoffen en onkwetsbaarheid voor het ter discussie staan.

Een gezonde blik.indd   51Een gezonde blik.indd   51 02-09-2008   10:46:5202-09-2008   10:46:52



52

hoofdstuk 4

De reactie van organisaties op instituties
Volgens Oliver (1991) zijn organisaties die weerstand bieden tegen institutio-
nele druk flexibeler, innovatiever, katalyserend en meer adaptief. Omdat institu-
tionalisatie het adaptatieproces vertraagt, vergemakkelijkt weerstand tegen in-
stitutionele druk de reactie op externe eventualiteiten. Dit zou betekenen dat het 
voor de Nederlandse ziekenhuizen van belang is weerstand te bieden tegen in-
stitutionele druk om zo sneller te kunnen reageren op nieuwe marktkrachten. 
Oliver (1991) geeft vijf categorieën van mogelijke strategische reacties van orga-
nisaties op institutionele krachten. In deze vijf categorieën worden de institutio-
nele benadering en de resource dependency benadering gecombineerd. Zo ont-
staat een schaal van reacties, variërend in de mate waarin een organisatie passief 
of actief omgaat met de externe invloeden/krachten. Deze vijf zijn: berusten (ac-
quiescence), compromissen zoeken (compromise), vermijden (avoidance), trot-
seren (defiance) en manipuleren (manipulation) (zie voor een toelichting op 
deze typen reacties bijlage 2).

Het is de vraag hoe ziekenhuizen reageren op de sterke verandering in regule-
rende instituties (conform de indeling van Ruef en Scott, 1998 en Scott, 2000) 
die is doorgevoerd. Volgens Boekholdt (2007) zijn zorgorganisaties vooralsnog 
afwachtend, niet anticiperend of bepalend. Ze kijken nog steeds, als gevolg van 
decennia van reguleren en beheersen, naar de regels van het spel dat door ‘Den 
Haag’ wordt opgelegd.

Roth en Kostova (2003) geven twee mechanismen aan die de reactie bepalen 
van organisaties op extreme institutionele veranderingen, zoals de introductie 
van marktwerking in een overheidsgereguleerde omgeving: ‘institutional im-
perfection’ en ‘institutional baggage’. Institutional imperfection is het verschil 
tussen de bestaande en de gewenste institutionele rangschikking/arrangemen-
ten en overheidssystemen. Als imperfectie toeneemt, kan dit komen doordat or-
ganisaties onvoldoende begrip hebben van wat de gewenste structuren en waar-
den zouden moeten zijn, of doordat ze gebrek hebben aan expertise om daar te 
komen. Institutionele bagage betreft de kracht, de inbedding en vasthoudend-
heid van de institutionele arrangementen van de periode voor de radicale veran-
dering. Een hoge mate van institutionele bagage veronderstelt dat het vestigen 
van een nieuwe institutionele rangschikking heel lastig zal zijn. Organisaties en 
individuen houden zich dan te veel vast aan de oude instituties (Roth en Kost-
ova, 2003). Uit onderzoek van Roth en Kostova (2003) blijkt dat organisaties 
proberen de institutionele imperfectie op te heffen.

Verwacht mag worden dat Nederlandse ziekenhuizen zowel last hebben van 
‘institutional imperfection’ als van ‘institutional baggage’. De ‘institutional im-
perfection’ is gelegen in het gebrek aan ervaring met onderlinge concurrentie 
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(Schut, 1995), de ‘institutional baggage’ is onder andere gelegen in de institu-
tioneel verankerde traditie van collectieve onderhandelingen (Schut, 1995) en 
het niet snel afwijken van hun koers door ziekenhuizen (Den Hartog, 2004). 

Definitie van institutionele oriëntatie
Institutionele oriëntatie kan op basis van het voorgaande worden gedefinieerd 
als de oriëntatie van een organisatie op de normatieve, regulerende en cultureel-
cognitieve instituties die van invloed kunnen zijn op de organisatie. Het gaat om 
instituties zowel binnen als buiten de organisatie.

4.3.2
de marktoriëntatietheorie

De oriëntatie van organisaties in een marktomgeving
Day en Wensley (1988) geven aan dat ondernemingen zich doorgaans óf primair 
richten op concurrenten óf dat ze zich primair richten op consumenten. Orga-
nisaties die zich primair op concurrenten richten, hebben als focus: hoe ver-
slaan we onze concurrenten? Wanneer organisaties zich alleen op concurren-
ten richten, kan dit ten koste gaan van de innovatie en creativiteit. Ook kan het 
ertoe leiden dat organisaties veranderingen in marktsegmenten en consumen-
teneisen niet bemerken. Organisaties die zich primair op consumenten richten, 
beginnen bij het in kaart brengen van de wensen van de consumenten en gaan 
vervolgens na wat dat betekent voor de organisatie. Het zijn doorgaans service-
organisaties, zoals banken, die vanuit een primaire consumentenoriëntatie wer-
ken. De relatie met de klant staat hier voorop, marktaandeel minder. Organisa-
ties die zich alleen op consumenten richten, hebben het gevaar de relatie met 
de waardeketen en met hun eigen bedrijfstak uit het oog te verliezen. Managers 
richten zich primair op concurrenten of op consumenten, omdat ze op die ma-
nier kunnen omgaan met de ambigue omgeving. Een gecombineerde oriëntatie 
op concurrenten en consumenten is nodig voor organisaties in een marktomge-
ving om het grootste effect op de te bewerkstelligen concurrentiepositie te krij-
gen, aldus Day en Wensley (1988). 

Wat is marktoriëntatie?
Er zijn vele verschillende beschrijvingen van het begrip marktoriëntatie. In 1990 
merkten Kohli en Jaworski op dat ondanks de grote belangstelling voor markt-
oriëntatie, er geen sprake was van een eenduidige definitie van het concept, dat 
er weinig aandacht was voor meetmethoden en dat er geen op de empirie ge-
baseerde theorie was. In de literatuur was nauwelijks aandacht voor de contex-
tuele factoren die marktoriëntatie in meer of mindere mate geschikt maken voor 
een bepaalde sector. Het artikel uit 1990 lijkt een sterke impuls te hebben gege-
ven aan een stroom van onderzoeken die deze tekortkomingen trachten teniet 
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te doen. Kohli en Jaworski (1990) en Kohli et al. (1993) geven een treffend aan-
tal verschillende beschrijvingen van het begrip marktoriëntatie in de ‘oude’ lite-
ratuur: variërend van ‘een corporate state of mind’ dat dwingt tot integratie en 
coördinatie van alle marketingfuncties met als doel maximale langetermijnon-
dernemingswinsten, een filosofie van business management gebaseerd op een 
organisatiebrede acceptatie van de noodzaak tot oriëntatie op de consument en 
op winst, de erkenning van de belangrijke rol van het communiceren van markt-
behoeften aan alle belangrijke bedrijfsonderdelen tot aan het geven van een lei-
dende rol aan de marketingafdeling. Volgens Kotler en Clarke (1987) betekent 
marktoriëntatie dat het hoofddoel van een organisatie het ontdekken van de be-
hoeften en wensen van de doelmarkten is en hen te bevredigen door middel van 
ontwerp, communicatie, prijs en het leveren van goede producten en diensten. 
Volgens Narver en Slater (1990) bestaat marktoriëntatie uit klantoriëntatie, con-
currentoriëntatie en interfunctionele coördinatie en twee besluitvormingscri-
teria: langetermijnfocus en nadruk op winst maken. Slater en Narver (1999) 
geven aan dat het met name gaat om inzicht in de industrie en de consument 
en niet zozeer om een vooruitziende blik ten aanzien van ontwikkelingen in de 
industrie, zoals Hamel en Prahalad (1994) en Jaworski en Kohli (1996) aange-
ven. Diepgaand inzicht en de kans om een sterke kopersloyaliteit te krijgen wor-
den bereikt, wanneer verkopers in staat zijn de latente behoeften van de koper 
te begrijpen en tevreden te stellen. Marktgeoriënteerde organisaties negeren de 
huidige behoeften van hun klanten niet. Ze realiseren zich dat ze moeten begrij-
pen hoe klantenbehoeften zich ontwikkelen en ze moeten innovatieve oplossin-
gen bedenken die aansluiten op deze ontwikkelingen. Hoe groter de marktori-
entatie van een organisatie, hoe groter het aandeel activiteiten dat zich richt op 
het begrijpen van latente behoeften (Slater en Narver, 1999). 

Een marktgeoriënteerde organisatie beschikt over een sterke langetermijn-
oriëntatie om er zeker van te zijn dat voorkeuren van huidige en potentiële klan-
ten worden geïdentificeerd, alsmede de mogelijkheid van huidige en potentiële 
concurrenten. En een marktgeoriënteerde organisatie heeft een vastberaden ori-
entatie op winst, zodat ze er zeker van is dat de middelen voorhanden zijn om 
informatie te verzamelen, te verspreiden en actie te ondernemen (Kumar et al., 
1998). Hayden (1993) geeft aan dat een marktgeoriënteerde organisatie verhan-
delt aan consumenten (gebruikers) en klanten (directe of indirecte betalers), 
jonglerend met de eisen van beiden, maar met de neiging meer gewicht toe te 
kennen aan het perspectief van de consumenten. Volgens Hayden (1993) moet 
een marktgeoriënteerde organisatie ervoor zorgen dat:

de marketingfilosofie wordt verspreid in de organisatie, zodat medewerkers 
in de organisatie deze filosofie begrijpen;
de competenties en voorwaarden aanwezig zijn om marktonderzoek uit te 
voeren;

–

–
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het marktonderzoek zich richt op consumenten (gebruikers) en klanten 
(betalers). Maar ook op financiële en politieke trends, sociale en culturele 
trends, groeiende en afnemende markten, voorkeuren en verwachtingen van 
consumenten en klanten;
de informatie die volgt uit marktonderzoek wordt gebruikt;
het uitgevoerde onderzoek bijdraagt in het matchen van de resources van de 
organisatie met de behoeften van de consumenten en de klanten. Vermeden 
moet worden dat beslissingen alleen gebaseerd zijn op basis van politieke 
items en kostenoverwegingen.

Cultuur of set van activiteiten?
Kohli en Jaworski (1990) concluderen dat drie kernthema’s ten grondslag lig-
gen aan de verschillende definities van marktoriëntatie van voor 1990: 1) con-
sumentenfocus, 2) gecoördineerde marketing en 3) winstgevendheid. De kunst 
zit ’m erin, in welke activiteiten het concept moet worden vertaald. Uit onder-
zoek van Kohli en Jaworski (1990) naar deze drie kernthema’s blijkt dat het niet 
deze drie thema’s zijn die de componenten van marktoriëntatie vormen, maar 
dat het gaat om: 1) genereren van marktinformatie, 2) verspreiden van markt-
informatie en 3) de reacties op marktinformatie. Zij definiëren marktoriëntatie 
als: de organisatiebrede generatie van marktkennis met betrekking tot huidige 
en toekomstige consumentenbehoeften, verspreiding van de kennis door de or-
ganisatie en organisatiebrede reacties op deze kennis (Kohli en Jaworski, 1990; 
Jaworski en Kohli, 1993; Kohli et al., 1993). 

Narver en Slater benaderden marktoriëntatie in 1990 als een cultuur die op de 
meest effectieve en efficiënte wijze het benodigde gedrag creëert om superieure 
klantwaarde te creëren voor klanten en daarmee continue superieure prestaties 
voor de organisatie. Marktoriëntatie is volgens hen een cultuur die aanmoedigt 
tot 1) continu crossfunctioneel leren aangaande door consumenten geuite be-
hoeften en latente behoeften en aangaande de mogelijkheden en strategieën van 
concurrenten en 2) crossfunctioneel coördineren van acties om het leren te ont-
wikkelen en te exploiteren (Slater en Narver, 2000). 

Er is een combinatie van een leeroriëntatie en een marktoriëntatie nodig om 
als organisatie zodanig te kunnen reageren op een veranderende omgeving dat 
deze een competitief voordeel behaalt. Het gaat in dit geval niet direct om indivi-
duele kennis, als wel om collectieve kennis van een organisatie. De meest bepa-
lende collectieve kennis van een organisatie is gelegen in ingebedde beslisregels 
voor het selecteren of verwerpen van bepaalde informatie, de gedeelde mentale 
modellen voor het interpreteren van deze informatie en de assumpties over hoe 
een markt/omgeving zal reageren op acties, ondernomen op basis van deze in-
formatie (Day, 1992; Baker en Sinkula, 1999).

–

–
–
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De vraag of marktoriëntatie als een cultuur moet worden beschouwd, zoals Sla-
ter en Narver doen, of als een set van gedragingen, zoals Kohli en Jaworski doen, 
is onderwerp geweest van debat (Matsuno, Mentzer en Rent, 2005). Desphandé 
en Farley (1998) hebben de correlatie bekeken tussen de meetschalen van Kohli 
en Jaworski, die van Narver en Slater en die van Desphandé et al. uit 1993. De 
drie schalen correleren duidelijk met elkaar en zijn volgens hen inwisselbaar. Ze 
bleken ook toepasbaar in verschillende culturen (Europees, Aziatisch en Ame-
rikaans). Op basis van de resultaten uit deze studie concluderen zij dat markt-
oriëntatie niet als een cultuur moet worden beschouwd, maar eerder als een set 
van activiteiten. Het is mogelijk dat de organisatiecultuur, zoals Narver en Sla-
ter die bedoelen, een noodzakelijke, maar niet een voldoende toereikende voor-
waarde is voor marktgeoriënteerd gedrag (Matsuno et al., 2005). Noble et al. 
(2002) geven aan dat de concepten van marktoriëntatie, strategische oriëntatie 
en cultuur sterk met elkaar zijn verweven. Aangenomen wordt dat cultuur de 
gedragingen van medewerkers leidt, die uiteindelijk het presteren van de orga-
nisatie beïnvloeden.

Gradaties van marktoriëntatie 
De marktoriëntatie van een organisatie is niet aanwezig of afwezig, maar be-
vindt zich ergens op een continuüm daartussen (Kohli & Jaworski, 1990). Pro-
ductgeoriënteerde organisaties staan aan het ene uiterste van het continuüm, 
klantgeoriënteerde organisaties in het midden en marktgeoriënteerde organisa-
ties aan het andere uiteinde (Slater en Narver, 1999). Productgeoriënteerde or-
ganisaties bestaan in periodes waarin sprake is van een laag competitieniveau 
en waarin de vraag groter is dan het aanbod. Wat een organisatie produceert, 
wordt gekocht. De organisatie kan zich daarmee uitsluitend oriënteren op het 
produceren van goederen (Van Wood en Bhuian, 1993) en is intern gericht (Hay-
den, 1993). Als een organisatie zijn plannen om producten en diensten te verko-
pen baseert op politieke en financiële argumenten, professionele interesses en 
voorkeuren, en extrapolatie van voorgaande jaren, dan is er sprake van product- 
of productiegeoriënteerde organisatie (Hayden, 1993). Klant- of verkoopgeori-
enteerde organisaties bestaan in periodes waarin de klant informatie vraagt over 
het product, voordat hij het koopt. Promotie van goederen is van belang voor 
deze organisaties. Marktoriëntatie is van belang wanneer consumenten vele mo-
gelijkheden hebben om uit te kiezen en wanneer informatie over consumenten 
de productontwikkeling en marketinginspanningen beïnvloedt (Van Wood en 
Bhuian, 1993). Verschillende afdelingen binnen een organisatie kunnen in ver-
schillende mate marktgeoriënteerd zijn, daarom is de juiste eenheid van analyse 
volgens Kohli en Jaworski de businessunit (Kohli en Jaworski, 1990). Organisa-
ties die ergens in het midden van het continuüm zitten, zijn over het algemeen 
meer met de geuite behoeften van klanten bezig en zullen niet zo goed preste-
ren als organisaties die volledig marktgeoriënteerd zijn, oftewel organisaties die 
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zich zowel op geuite als op latente behoeften van klanten richten en het inbed-
den van het marketingconcept in de gehele organisatie (Slater en Narver, 1999, 
1998; Noble et al., 2002). 

Marktinformatie verzamelen, verspreiden en actie ondernemen
Marktonderzoek is niet hetzelfde als marktgeoriënteerd werken. Een formeel 
onderzoeksproject is slechts één van de vele manieren om aan marktkennis te 
komen (Maltz en Kohli, 1996). Deshpandé en Zaltman (1987) geven aan dat for-
meel marktonderzoek een relatief klein en soms onbeduidend onderdeel is bin-
nen het geheel van informatieverzameling en gebruik ten behoeve van product-
marktbeslissingen. Het competitief voordeel voor een onderneming ligt in de 
mate waarin de organisatie in staat is marktkennis te gebruiken, niet in de mate 
waarin de organisatie toegang heeft tot marktkennis (Maltz en Kohli, 1996). 

Het is niet enkel de verantwoordelijkheid van de marketingafdeling dat een or-
ganisatie marktgeoriënteerd is. Organisatieonderdelen zijn zelf verantwoorde-
lijk voor het op de hoogte zijn van marktinformatie en het ondernemen van ac-
ties hierop. Om marktgeoriënteerd te kunnen zijn als organisatieonderdeel is 
het noodzakelijk dat marktkennis gecommuniceerd en verspreid wordt onder 
de relevante organisatieonderdelen en individuen in een organisatie. Een for-
mele verspreidingsprocedure is nodig, en informele ‘gangpraat’ is van groot be-
lang om medewerkers afgestemd te houden op hun klanten en de behoeften van 
deze klanten (Kohli en Jaworski, 1990).

Slater en Narver (1999) wijzen erop dat gecoördineerde actie over alle orga-
nisatiefuncties een core-element is van alle vormen van conceptualisatie van 
marktoriëntatie. Reactie op marktkennis manifesteert zich in het bepalen van 
doelmarkten, de ontwikkelingen van nieuwe producten en diensten en het pro-
duceren, distribueren en promoten van producten en diensten afgestemd op de 
wensen van de eindgebruiker (Kohli en Jaworski, 1990).

Definitie van marktoriëntatie
Marktoriëntatie kan op basis van het voorgaande worden gedefinieerd als een 
langetermijnstrategie, waarbij een organisatie zich richt op de huidige en poten-
tiële behoeften van haar klanten en het gedrag van concurrenten, met de nei-
ging meer gewicht toe te kennen aan de huidige en potentiële behoeften van 
klanten. Marktoriëntatie bestaat uit informatie verzamelen en verspreiden en 
naar aanleiding daarvan actie ondernemen. Het is een actieve strategie.
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4.4
Onderzoek naar de marktoriëntatie van 
algemene ziekenhuizen

4.4.1
het onderzoeksmodel

De externe oriëntatie van ziekenhuizen bestaat uit een instituti-
onele oriëntatie en een marktoriëntatie. Dit onderzoek richt zich op de ope-
rationalisatie van marktoriëntatie van algemene ziekenhuizen, als onderdeel 
van de externe oriëntatie. Het is de vraag of marktoriëntatie, ontwikkeld voor 
profitorganisaties, zomaar kan worden toegepast in een non-profitsetting (Liao, 
Foreman en Sargeant, 2001). Een groot aantal onderzoekers stelt vragen bij de 
toepasbaarheid en externe validiteit van resultaten verkregen in een generieke 
managementcontext op de ziekenhuissector. De complexiteit aangaande het de-
finiëren en meten van de resultaten en de complexiteit op het gebied van de 
politieke, juridische en financiële omgeving van ziekenhuisorganisaties werpt 
deze vragen op (Kumar et al., 1998). Verwacht mag worden dat de operationa-
lisering van marktoriëntatie voor non-profitorganisaties verschilt van die van 
profitorganisaties. Net zoals dat het geval is voor marketing (De Boer, 1996). 
Voor non-profitorganisaties is er doorgaans geen sprake van een markt, zoals 
dat bij profitbedrijven het geval is (Liao et al., 2001). Profitorganisaties heb-
ben commerciële doelen (De Boer, 1996). Non-profitorganisaties richten zich 
met name op de consumenten die gebruikmaken van hun producten en op 
degenen die de financiële middelen daarvoor verstrekken. Daarnaast worden 
non-profitorganisaties door een groot aantal stakeholders beïnvloed (Liao et al., 
2001). De operationalisatie van marktoriëntatie voor algemene ziekenhuizen 
heeft plaatsgevonden door een instrument te ontwikkelen om marktoriëntatie 
te kunnen meten.

Voor de ontwikkeling van een instrument om de oriëntatie op de marktomge-
ving van een ziekenhuis te kunnen meten, is uitgegaan van reeds bestaande in-
strumenten die marktoriëntatie meten: deze zijn doorontwikkeld. Uit dit on-
derzoek bleek dat marktoriëntatie van algemene ziekenhuizen bestaat uit de 
deeloriëntaties: patiëntenoriëntatie, zorgverzekeraaroriëntatie, huisartsenoriën-
tatie, oriëntatie op de derdelijn en concurrentenoriëntatie. Aan de vragenlijst die 
resulteerde, zijn ook vragen toegevoegd om de regulerende institutionele oriën-
tatie te kunnen meten. Deze oriëntatie betreft de oriëntatie op de overheid en 
overheidsorganen en wordt in het vervolg overheidsoriëntatie genoemd. 

Nagegaan is of de volgende factoren van invloed zijn op de marktoriëntatie en 
overheidsoriëntatie: professioneel commitment, entrepreneurship, de omvang 
van een ziekenhuis, de ervaren invloed van patiënten, de ervaren invloed van 
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huisartsen en de ervaren invloed van de overheid. Uit diverse onderzoeken blijkt 
dat marktoriëntatie een positieve invloed heeft op de ondernemingsresultaten 
van een organisatie. De veronderstelling in dit onderzoek is dat de marktori-
entatie van ziekenhuizen een positieve invloed heeft op de ondernemingsre-
sultaten. De ondernemingsresultaten waarop de invloed van de oriëntaties is 
onderzocht, zijn: rentabiliteit, solvabiliteit, patiënttevredenheid, AD (Algemeen 
Dagblad) top 100 ranking, ziekteverzuim en verlooppercentage. Tevens is van 
een aantal variabelen nagegaan of ze versterkend of remmend werken op de re-
latie markt oriëntatie – ondernemingsresultaten. Dit betreft de variabelen: entre-
preneurship, ervaren omgevingsturbulentie, ervaren intensiteit van de competi-
tie en de invloed van medisch specialisten op het dienstenaanbod. 

In hoofdstuk 5 wordt het onderzoek naar het te ontwikkelen instrument om de 
marktoriëntatie en de oriëntatie op de overheid van ziekenhuizen te meten, be-
handeld. Tevens worden in dat hoofdstuk de veronderstelde relaties tussen de 
deeloriëntaties aangegeven. Het onderzoeksmodel is weergegeven in kwadrant 
1 van figuur 2. In hoofdstuk 7 wordt verslag gedaan van het onderzoek naar de 
bevorderende en belemmerende factoren van marktoriëntatie. Het onderzoeks-
model van dit deel van het onderzoek is weergegeven in kwadrant 2. Hoofdstuk 
8 doet verslag van het onderzoek dat zich richtte op de relatie tussen de markto-
riëntatie en de ondernemingsresultaten, voor het onderzoeksmodel zie kwa-
drant 3, en de veronderstelde beïnvloedende factoren voor de relaties deeloriën-
taties – ondernemingsresultaten, zie voor het onderzoeksmodel kwadrant 4.
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Figuur 2 Marktoriëntatie, beïnvloedende factoren en de relatie met ondernemingsresultaten
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4.4.2
onderzoeksmethode

Van een objectieve onderzoeksmethode wordt gesproken wanneer 
alle beslissingen die genomen zijn en alle stappen die gezet zijn, geëxpliciteerd 
zijn, dat wil zeggen in alle duidelijkheid zijn omschreven. Het onderzoek kan 
dan in principe door een andere onderzoeker worden herhaald. Het onderzoek 
wordt zo controleerbaar en bekritiseerbaar (Nooij, 1990). In dit onderzoek zijn 
verschillende onderzoekstechnieken gebruikt. Deze worden hierna kort be-
schreven. 

Kwalitatief survey
Om de eerste onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is gebruikgemaakt van 
een kwalitatief survey. Met een kwalitatief onderzoek worden interpretaties ver-
zameld van aspecten en gebeurtenissen (Strati, 2000). In dit onderzoek is met 
behulp van literatuurstudie en interviews inzichtelijk gemaakt hoe de nieuwe 
omgeving van ziekenhuizen zich kenmerkt. Nagegaan is welk veranderend ge-
drag bij actoren in het zorgveld wordt verwacht en wat dit betekent voor de ori-
entatie van het ziekenhuis op de extern beïnvloedende actoren. Ziekenhuizen 
hebben met veel beïnvloedende externe actoren te maken. Volgens Glouberman 
en Mintzberg (2001) bestaat de omgeving van een ziekenhuis uit vier werelden: 
vier eigen werelden met eigen activiteiten, vier eigen vormen van organiseren 
en vier onverenigbare ‘mindsets’. Deze vier werelden zijn: Care, Cure, Control 
en Community. Onder Cure vallen in het model van Glouberman en Mintzberg 
de ziekenhuizen, tot de Care behoort een breed scala aan andere instellingen 
die niet gericht zijn op het genezen van ziekte, zoals instellingen voor chronisch 
psychiatrische patiënten, thuiszorg maar ook de eerstelijnszorg scharen zij tot 
deze wereld. Control is de ‘public control’ en bevat actoren die belast zijn met 
het uitvoeren van sturende mechanismen en regels, ze hebben een sturende en 
controlerende rol. Gedacht kan worden aan de zorgverzekeraars, de publieke ge-
zondheidsautoriteiten, regulerende agentschappen en dergelijke. Tot de wereld 
van de Community behoren de actoren die invloed uitoefenen op het gezond-
heidszorgsysteem, maar hier zelf geen direct onderdeel van uitmaken. Hiertoe 
worden de politici gerekend, maar ook advocaten, adviesorganen et cetera. Het 
model van Glouberman en Mintzberg is gebruikt om respondenten te selecte-
ren. Omdat in dit deel van het onderzoek is gekeken naar de veranderingen in 
het zorgstelsel als gevolg van wijzigingen, doorgevoerd door de overheid, zijn 
interviews gehouden met respondenten uit de werelden Control en Community 
(‘beleidsexperts’). Tot het kwadrant Community behoren groeperingen die niet 
in een hiërarchische relatie staan tot het ziekenhuis, tot het kwadrant Control 
behoren entiteiten die (deels) een hiërarchische relatie hebben tot het zieken-
huis. De volgende indeling is gemaakt: 
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Tabel 1 Beleidsexperts ingedeeld naar de werelden volgens Glouberman en Mintzberg (2001)

Actor Wereld

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Control

CTG-Zaio (NZa), Zelfstandig bestuursorgaan Control

Zorgverzekeraars Nederland, branchevereniging Community

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, branchevereniging Community

Algemene Vereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden, 
beroepsvereniging

Community

Zorgverzekeraars Control

Bank Control

Orde van Medisch Specialisten, beroepsvereniging Community

Regionaal Patiënten en Consumenten Platform, patiëntenvereniging Community

Vereniging van Zelfstandige Klinieken Nederland, branchevereniging Community

College Bouw, zelfstandig bestuursorgaan Control

Er zijn semigestructureerde interviews gehouden met in totaal 12 beleidsexperts 
(twee zorgverzekeraars). De vragenlijst is opgenomen in bijlage 1. De interviews 
zijn opgenomen en letterlijk uitgewerkt.

Literatuurstudie
Onderzocht is waarom oriëntatie op de omgeving van een organisatie van be-
lang is. De institutionele theorie is bestudeerd, evenals de theorie aangaande 
marktoriëntatie in het algemeen en marktoriëntatie specifiek van ziekenhui-
zen. Bestudeerd zijn de instrumenten die gebruikt worden voor het meten van 
marktoriëntatie in het bedrijfsleven en bij ziekenhuizen (veelal in de Verenigde 
Staten). 

Vooronderzoek, expertronde en pilotonderzoeken
De ontwikkeling van het meetinstrument heeft plaatsgevonden door een test 
van het bestaande MARKOR-instrument in een ziekenhuis, een interviewronde 
bij een zestal academische experts en een pilotonderzoek onder vijf ziekenhui-
zen. Het vooronderzoek bestond uit het afnemen van het bestaande instrument 
bij alle managementlagen van het ziekenhuis, gevolgd door een interviewronde. 
Bij de expertronde is aan een zestal academische experts gevraagd een lijst met 
items te beoordelen met behulp van de Thurstone-methode. De Thurstone-
schaal van gelijkschijnende intervallen is een ééndimensionale schaaltechniek, 
die gebruikt kan worden bij het indelen van items op een continuüm dat loopt 
van hoog naar laag (Nooij, 1990). Met de academische experts is tevens een in-
terview gehouden. Bij een vijftal ziekenhuizen heeft een pilotonderzoek plaats-
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gevonden om het ontwikkelde instrument te testen. In hoofdstuk 5 wordt de toe-
passing van deze onderzoeksmethoden uitgebreid beschreven. 

Kwantitatief survey
Bij een survey worden gegevens verzameld van een aantal variabelen, waarna de 
onderzoeker de relaties tussen de verschillende variabelen nagaat (Strati, 2000). 
Alle respondenten krijgen exact dezelfde vragen voorgelegd (Nooij, 1990). Het 
survey kan zowel een beschrijvend als een verklarend karakter hebben. Bij een 
beschrijvend survey worden de onderzoekseenheden gemeten op de variabelen. 
Het gaat hierbij om de beschrijving van een verzameling onderzoekseenheden 
en de vergelijking van categorieën binnen deze verzameling. Bij het verklarend 
survey wordt onderzocht of er een causale relatie is tussen een aantal variabe-
len. Er kan onderscheid worden gemaakt naar het cross-sectionele survey (één-
momentsopname) en naar longitudinale vormen van survey, bedoeld om veran-
deringen in de loop der tijd te ontdekken (Nooij, 1990). Onderzoeksvraag vier is 
beantwoord met een beschrijvend cross-sectioneel survey. Voor beantwoording 
van de vijfde en zesde onderzoeksvraag is gebruikgemaakt van een cross-sectio-
neel verklarend survey bij in totaal 41 ziekenhuizen.

4.4.3
validiteit en betrouwbaarheid

De betrouwbaarheid geeft aan of bij een herhaling van de studie 
dezelfde resultaten worden gevonden. Dit kan door een test meerdere malen 
uit te voeren, de meetresultaten mogen dan niet veel van elkaar verschillen. 
Betrouwbaarheid kan ook in een instrument worden ingebouwd door aan een 
respondent meerdere vragen voor te leggen die allemaal betrekking hebben op 
hetzelfde begrip. In dit geval wordt gesproken over een meervoudige meting 
(Nooij, 1990). Als de respondent dan consistent antwoordt, is dit een indicatie 
van de betrouwbaarheid van het instrument. Om te controleren of een set van 
gegevens homogeen (betrouwbaar) is, kan gebruik worden gemaakt van Cron-
bachs alpha. Cronbachs alpha geeft de homogeniteit weer en moet groter zijn 
dan 0.65, waarbij de item-totaalcorrelaties voor elk item groter dan of gelijk is 
aan 0.30 (Den Boer, Bouwman, Frissen en Houben, 2005).

Conclusies van onderzoek zijn valide, als ze overeind blijven bij een confron-
tatie met onafhankelijk verkregen (bewijs)materiaal. Er wordt onderscheid ge-
maakt naar interne en externe validiteit. De interne validiteit heeft betrekking op 
de logische correctheid van de bewijsvoering in het onderzoek. Hiertoe behoort 
bijvoorbeeld de operationalisering van de theoretische begrippen en het uitslui-
ten van de invloed van verstorende variabelen. Ook hoort hierbij het domein 
van conclusies. Dat wil zeggen dat het geheel van objecten of situaties waarop 
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de conclusies van toepassing worden verklaard in overeenstemming moet zijn 
met de wijze waarop de steekproef is getrokken (Nooij, 1990) en er dus geen al-
ternatieve verklaringen plausibel zijn. De externe validiteit heeft betrekking op 
de mate waarin conclusies die in een onderzoek zijn bereikt, een reële beteke-
nis hebben buiten de sfeer van het onderzoek. Gelden de conclusies ook buiten 
de setting van het onderzoek (Nooij, 1990)? Een andere indeling van validitei-
ten is: gezichtsvaliditeit, inhoudsvaliditeit, discriminante validiteit en conver-
gente validiteit. 

Gezichtsvaliditeit
De validiteit van een operationele definitie heeft betrekking op de adequaatheid 
van de vertaling van de nominale definitie. Wanneer op basis van een nauwkeu-
rige beschouwing van de betekenis van respectievelijk de nominale en de ope-
rationele definitie wordt geconcludeerd dat de operationele definitie valide is, 
wordt gesproken over gezichtsvaliditeit. Deze kan worden versterkt wanneer 
aan meer personen wordt gevraagd de operationele definitie te beoordelen. Er 
is dan geen sprake meer van het subjectieve oordeel van één persoon, maar van 
het intersubjectieve oordeel van meer personen (Nooij, 1990). De gezichtsvali-
diteit is in dit onderzoek ondervangen met behulp van een literatuurstudie en 
de expertronde.

Inhoudsvaliditeit
De inhoudsvaliditeit geeft de mate weer waarin het instrument alle aspecten van 
het kennisdomein in kwestie meet. Is de test een representatieve afspiegeling 
van het kennisdomein (Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, 
2007)? Deze vorm van validiteit is in dit onderzoek ondervangen door middel 
van literatuurstudie en een expertronde.

Discriminante validiteit
Bij discriminante validiteit wordt gekeken naar de resultaten van een instru-
ment dat iets meet wat juist niet samenhangt met wat gemeten moet worden. 
Wanneer zeker is dat het verschijnsel dat gemeten moet worden niet samen-
hangt met een ander verschijnsel, kan het ontbreken van samenhang een indi-
catie van validiteit geven (Trochim, 2006a; Den Boer et al., 2005). Deze vorm 
van validiteit is in dit onderzoek vastgesteld, zie paragraaf 5.6.2.

Convergente validiteit
Metingen van constructen die met elkaar zouden moeten samenhangen, blij-
ken ook met elkaar samen te hangen. Convergente en discriminante validiteit 
werken samen: wanneer een bepaald instrument één begrip meet, moet het 
hoog correleren met resultaten van andere meetinstrumenten die hetzelfde be-
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grip meten (convergente validiteit) en laag correleren met resultaten van instru-
menten die andere begrippen meten (discriminante validiteit) (Den Boer et al., 
2005). Wanneer je zowel convergente als discriminante validiteit kunt aanto-
nen, is dit een goed bewijs voor het construct validiteit. Wanneer slechts één van 
beide kan worden aangetoond, is dit nog niet afdoende bewijs voor een goede 
construct validiteit (Trochim, 2006b). De convergente validiteit is in dit onder-
zoek vastgesteld, zie paragraaf 5.6.2.

Dimensionaliteit
Een veel gebruikte analysetechniek om het aantal dimensies van een schaal vast 
te stellen, is de factoranalyse. Bij factoranalyse wordt geprobeerd de variabelen 
samen te vatten in een kleiner aantal factoren (Den Boer, 2005). In vele onder-
zoeken naar marktoriëntatie is gebruikgemaakt van factoranalyse (onder andere 
Kohli et al., 1993; Kumar et al., 1998; Matsuno et al., 2000; Van Wood, Bhuian 
en Kiecker, 2000; Raju, Lonial en Gupta, 1995; Bhuian en Abdul-Gader, 1997). 
Van de onderzoeken waar hiernaar verwezen wordt, gebruiken de eerste drie 
confirmatieve factoranalyse en de laatste vier exploratieve factoranalyse. Omdat 
op basis van literatuur reeds de drie factoren zijn bepaald bij het opstellen van 
de vragenlijst, lijkt confirmatieve factoranalyse hier meer op zijn plaats dan ex-
ploratieve factoranalyse. De belangrijkste toets die dan immers rest, is na te 
gaan of de items daadwerkelijk zo laden als gedacht. De benodigde minimum-
omvang van het aantal respondenten voor het kunnen uitvoeren van een derge-
lijke factoranalyse verschilt tussen diverse bronnen. Maar een algemene veron-
derstelling is dat het aantal groter moet zijn dan het aantal variabelen (Cramer, 
2003). In dit onderzoek is het aantal variabelen (72 items) groter dan het aan-
tal cases (41 cases), hetgeen het niet mogelijk maakt om een confirmatieve fac-
toranalyse uit te voeren. In plaats daarvan kan gebruik worden gemaakt van de 
multiplegroupmethode. Bij deze methode worden de factoren gedefinieerd door 
de resultaten te sommeren van items die a priori zijn toegewezen aan een be-
paalde factor. Vervolgens wordt de correlatie berekend tussen de veronderstelde 
factor en ieder afzonderlijk item waarvan verondersteld wordt dat die tot de be-
treffende factor behoort. Om correlatie uit te sluiten tussen het betreffende item 
en zichzelf als onderdeel van de factor, wordt per item de factor gecorrigeerd 
voor het betreffende item. De correlatie tussen de factor en het item dat ver-
wacht wordt tot die factor te behoren, moet hoger zijn dan die van het item met 
de andere schalen (Kiers, 2005).

hoofdstuk 4

66

Een gezonde blik.indd   66Een gezonde blik.indd   66 02-09-2008   10:46:5502-09-2008   10:46:55



De ontwikkeling van een meetinstrument

Deel III
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Met de introductie van marktprikkels wordt het voor ziekenhui-
zen van groter belang om het marketingconcept toe te passen. Marktoriëntatie 
wordt gezien als de belichaming van marketing (Noble et al., 2002; Martin en 
Grbac, 2003). Naast een oriëntatie op de markt moeten ziekenhuizen de ori-
entatie op de regulerende instituties blijven continueren. Marktoriëntatie voor 
ziekenhuizen wordt in dit onderzoek geoperationaliseerd met behulp van het 
ontwikkelen van een instrument om deze oriëntatie te kunnen meten. 

Eén van de meest gebruikte meetinstrumenten voor het meten van markt oriëntatie 
betreft de MARKOR-schaal, ontwikkeld door Kohli, Jaworski en Kumar (Matsuno 
et al., 2000). Het MARKOR-instrument is ontwikkeld voor ondernemingen in de 
profitsector en meet op het niveau van de Strategische Businessunit (SBU). Kohli 
en Jaworski leggen in hun conceptualisatie van het begrip marktoriëntatie de na-
druk op de activiteiten van een organisatie, gebaseerd op informatie over consu-
mentenbehoeften en de marktomgeving. Dit is volgens Matsuno et al. (2000) in 
lijn met hoe de marktinformatiestroming hier tegenaan kijkt. Het oorspronke-
lijke MARKOR-instrument bestaat uit een lijst met 32 items. Kohli et al. hebben 
dit aantal gereduceerd tot 20 items op basis van onderzoek (1993).

De kritiek op het MARKOR-instrument richt zich met name op de reikwijdte 
van het instrument. Het oorspronkelijke instrument kent slechts een gelimi-
teerd aantal stakeholderdomeinen (met name consumenten en concurrenten), 
terwijl marktoriëntatie ook betrekking heeft op andere beïnvloedende actoren 
en het instrument kijkt niet naar hoe andere factoren, gesuggereerd in de lite-
ratuur, concurrenten en klanten kunnen beïnvloeden (Matsuno et al., 2000; 
Matsuno, Mentzer en Özsomer, 2002). Een andere tekortkoming volgens som-
migen is de factorstructuur en de fit van het instrument (Matsuno et al., 2002; 
Dephandé en Farley, 1998). Krohmer, Homburg en Workman (2002) vinden 
het een tekortkoming dat het instrument meet binnen de grenzen van de SBU 
en niet kijkt naar crossfunctionele uitwisseling tussen SBU’s of groepen bin-

5
Marktoriëntatie van 
ziekenhuizen, ontwikkeling 
van een instrument

5.1
Bestaande instrumenten
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nen een organisatie. Uit hun onderzoek blijkt dat crossfunctionele uitwisse-
ling positief van invloed is op marktactiviteiten die vervolgens een positieve im-
pact hebben op ondernemingsresultaten. Dit geldt met name in situaties waar 
de marktdynamiek niet al te groot is. Oczkowski en Farell (1998) geven aan dat 
MARKOR te sterk focust op het verzamelen van informatie en te weinig kijkt 
naar de activiteiten om daadwerkelijk waarde voor klanten te creëren, dit in te-
genstelling tot MKTOR.

Een ander veel gebruikt instrument is de schaal ontwikkeld door Narver en 
 Slater: MKTOR (1990). MKTOR gaat uit van marktoriëntatie als een cultuur en 
gaat uit van de drie factoren concurrentoriëntatie, consumentoriëntatie en in-
terfunctionele coördinatie. Ook dit instrument meet de marktoriëntatie op het 
SBU-niveau van een profitorganisatie. 

Ook MKTOR kent kritieken. Het instrument legt de focus op klanten en concur-
renten en kijkt daarbij niet naar de factoren die van invloed zijn op deze twee 
typen actoren. Het instrument kijkt niet naar de snelheid waarmee marktin-
formatie wordt verzameld en verspreid in een organisatie en tot slot bevat het 
instrument enkele items die activiteiten meten die niet specifiek behoren tot 
marktoriëntatie (Kohli et al., 1993). Ook op dit instrument geven Krohmer et al. 
(2002) de kritiek dat niet gekeken wordt naar crossfunctionele invloed tussen 
SBU’s op marktactiviteiten.

Matsuno, Mentzer en Rentz hebben in 2000 het EMO-instrument ontwikkeld. 
Voor de ontwikkeling van dit instrument hebben ze gebruikgemaakt van het 
MARKOR-instrument. Zij hebben daar een bredere scope aan actoren en facto-
ren aan toegevoegd. De uitbreiding betreft items over macro-economische ele-
menten, toeleveranciers, sociale en culturele trends en wet- en regelgeving. Deze 
schaal heeft daarmee een meer institutionele benadering dan de MARKOR- en 
MKTOR-instrumenten: de regulerende instituties worden erin meegenomen.

Matsuno et al. (2005) concluderen dat MARKOR vanuit theoretisch perspectief 
bekeken beter is dan MKTOR en dat de EMO-schaal een verbetering is van de 
MARKOR-schaal. Deze conclusie is gebaseerd op het feit dat MARKOR meer 
consistent is met de theorie en een betere operationalisatie kent. Maar met be-
trekking tot de convergente validiteit concluderen Matsuno et al. (2005) dat 
MKTOR beter is. Dit geldt ook voor de unidimensionaliteit en de voorspellende 
waarde. Met behulp van de gegevens uit deze studie hebben ze tevens de factor-
structuur van het MARKOR-instrument met 32 items en de factorstructuur van 
het MARKOR-instrument met 20 items onderzocht. Uit de resultaten van hun 
onderzoek bleek dat het niet nodig was om 12 items van de 32 items te verwij-
deren om een betere fit te krijgen.
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Zowel MARKOR, als EMO als MKTOR meten marktoriëntatie op 
het niveau van de SBU. Het is lastig te bepalen welk niveau in het ziekenhuis 
kan worden aangeduid als SBU-niveau. In ziekenhuizen zijn het uiteindelijk de 
mensen aan het bed, de verpleegkundigen, de verzorgenden en de (para)medici 
die de klantgerichtheid vormgeven. Zij horen het eerste wat hun patiënten van 
hun dienstverlening vinden en wat patiënten vinden van concurrenten (Laar en 
Laeven, 2006). De vraag is of dit ook het niveau is om marktoriëntatie te meten. 

Diverse auteurs geven de kenmerken van een SBU. Wissema (2001) geeft als 
belangrijkste eigenschappen van een unit: het kunnen voeren van een eigen be-
leid, het hebben van resultaatverantwoordelijkheid, het hebben van eigen func-
ties, eigen producten, eigen markten, eigen controllersfunctie, eenhoofdige 
leiding, het rechtstreeks rapporteren aan de top, het hebben van een onderne-
mersklimaat, er is identificatie met de unit, er is een eigen cultuur en er is een 
intrinsieke band met de moederorganisatie. Sylvester (1999) formuleert de vol-
gende voorwaarden voor het functioneren van een SBU:

er zijn geen tussenniveaus tussen unit en top; 
er is een duidelijke missie (doelstelling en taakafbakening);
er is contractvrijheid (die niet strijdig is met centrale contractvoorwaarden);
er is autonomie met betrekking tot de uitoefening van de primaire taak;
er zijn eigen stafdiensten of de vrijheid om van (sommige soorten van) ex-
terne stafdiensten gebruik te maken;
er is een sterke mate van zeggenschap bij de personele invulling van  overige 
functies;
er is een functionerend managementinformatiesysteem, een eigen resultaten-
rekening en eigen middelen om de cijfers te interpreteren;
er is een conflictregeling voor moeilijkheden die kunnen rijzen tussen units 
onderling en tussen een unit en de centrale leiding.

Volgens Hayden (1993) kenmerkt een SBU zich door zijn eigen set aan identi-
ficeerbare diensten en een directe relatie met de consumenten, het is in staat 
zijn marktoriëntatie te vergroten, ook al doen andere SBU’s in de organisatie 
dat niet.

Het voorgaande geeft aan dat een operationele afdeling binnen een ziekenhuis 
niet als SBU moet worden beschouwd. De afdelingen hebben afzonderlijk geen 
eigen missie, er is een tussenniveau richting de top van de organisatie, ze heb-
ben geen eigen stafdiensten, ze kunnen geen eigen beleid voeren en ze hebben 
in de meeste gevallen geen eigen resultatenrekening. Op het tactische niveau 

–
–
–
–
–

–

–

–

5.2
Het niveau van meten: strategische 
businessunit?

Een gezonde blik.indd   71Een gezonde blik.indd   71 02-09-2008   10:46:5502-09-2008   10:46:55



72

hoofdstuk 5

geldt, dat wel aan een aantal van de hiervoor genoemde factoren wordt voldaan: 
in sommige ziekenhuizen kan vaak een bepaalde mate van eigen beleid worden 
gevoerd, zijn diensten en producten voor een deel af te bakenen van andere on-
derdelen van het ziekenhuis, zijn er eigen stafdiensten op het niveau van het 
cluster/de divisie of kan hier in vrijheid gebruik van worden gemaakt en is er 
geen tussenniveau meer richting de top. De mate van resultaatverantwoordelijk-
heid, een eigen missie en autonomie met betrekking tot het uitoefenen van de 
eigen taak zijn zaken die in de meeste gevallen nog op ziekenhuisniveau gelden. 
In dit onderzoek is nagegaan op welk niveau een instrument gericht op markt-
oriëntatie moet worden afgenomen.

5.3
Toepasbaarheid van bestaande instrumenten 
in de ziekenhuissector

In 1993 bevolen Kohli et al. (1993) al aan na te gaan of het concept 
van  MARKOR toepasbaar is in non-profitorganisaties en of de lijst met items 
ook in een andere taal werkt. Raju et al. (1995) hebben in hun onderzoek naar 
marktoriëntatie bij ziekenhuizen in de Verenigde Staten gebruikgemaakt van het 
 MARKOR-instrument in nagenoeg zijn originele vorm. Ze hebben de terminolo-
gie van het instrument aangepast aan de ziekenhuissector. Op basis van hun re-
sultaten concluderen ze dat marktoriëntatie kenmerken heeft van het framework 
van Kohli en Jaworski en van het framework van Narver en Slater. Ze bevelen dan 
ook aan het MARKOR-instrument en MKTOR te combineren om zo tot een meer 
ideaal meetinstrument te komen. Kumar et al. (1998) hebben voor hun onderzoek 
bij ziekenhuizen in de Verenigde Staten gebruikgemaakt van MKTOR. Zij doen 
geen uitspraken over de bruikbaarheid. Van Wood et al. (2000), die eveneens 
de marktoriëntatie van ziekenhuizen in de Verenigde Staten hebben onderzocht, 
hebben een schaal ontwikkeld op basis van het MARKOR-instrument en MKTOR. 
Ook zij doen geen uitspraken over de bruikbaarheid. Bhuian en Abdul-Gadar 
(1997), die hebben gepubliceerd over hetzelfde onderzoek als Van Wood, Bhuian 
en Kiecker (2000), merken op dat een schaal moet worden ontwikkeld specifiek 
voor non-profitziekenhuizen. Naidu en Narayana (1991) hebben voor hun onder-
zoek naar marktoriëntatie van ziekenhuizen zelf een schaal ontwikkeld op basis 
van het framework van Kotler uit 1977 en Kotler en Clarke uit 1987.

Er is een aantal redenen om te veronderstellen dat de bestaande instrumenten 
MARKOR, MKTOR en EMO in hun oorspronkelijke vorm onvoldoende aanslui-
ten op de ziekenhuissector in het Nederlandse systeem. Dit zijn: 

de instrumenten zijn ontwikkeld voor profitorganisaties. De zorgmarkt is 
een gereguleerde markt met specifieke kenmerken die maken dat die niet 
één op één vergelijkbaar is met een markt voor een profitorganisatie:

–
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dienstverlening in een sterk geïnstitutionaliseerde omgeving. Het feit dat 
ziekenhuizen diensten leveren in het kader van het maatschappelijk be-
lang betekent dat de overheid kaders stelt om een goede kwaliteit, toegan-
kelijkheid en betaalbaarheid van de zorg te kunnen blijven garanderen: 
het publieke doel van ziekenhuizen staat voorop. Voor de gezondheids-
zorg geldt dat de overheid garant dient te staan voor het beginsel van 
rechtsgelijkheid (WRR, 1999). Private non-profitorganisaties die pu-
blieksdiensten leveren, die wettelijk zijn vastgelegd en die gefinancierd 
worden met publieke middelen hebben een duidelijk hybride karakter 
(Bekker, de, P., 2003). Hybride organisaties hebben zowel publieke als 
private doelen, middelen en belangen, en hebben daardoor te maken met 
verschillende waardenoriëntaties en aansturingmechanismen die refere-
ren aan zowel de overheid als de markt, als de gemeenschap en de medi-
sche wereld (Putters, 2001); 
ziekenhuizen mogen (vooralsnog) geen winst maken. Het ziekenhuis 
heeft daarmee te maken met een stakeholdermodel en niet met een share-
holdermodel. Dit betekent dat de ondernemingsdoelstellingen van het 
ziekenhuis door groepen en individuen beïnvloed worden. De onderne-
ming staat niet, zoals bij het shareholdersmodel, primair ten dienste van 
de aandeelhouders (Verhaegen, 1998);
gebruiker en betaler zijn gescheiden; in het gebruik van gezondheids-
zorg zijn drie rollen te onderscheiden, die van de gebruiker (de patiënt), 
die van de beslisser (de arts) en die van de financier (de zorgverzekeraar) 
(Oyen en De Schuyteneer, 2002; Sweerts en De Zeeuw, 2003). De finan-
ciering van de behandeling van de patiënten vindt plaats via de zorgver-
zekeraars, de partij waarbij de (potentiële) patiënten verzekerd zijn. Dit 
leidt tot mogelijkheden van ‘moral hazard’9, risicoselectie en antiselec-
tie10 (Schut, Laske-Aldershof, De Bruijn, 2004) en het risico van onver-
zekerbaarheid van grote gezondheidsrisico’s (Putters, 2001). De overheid 
treedt regulerend op om deze mogelijke effecten te voorkomen. Hayden 
(1993) spreekt van het verschil tussen consumenten en klanten. Consu-
menten zijn degene die het product of de dienst daadwerkelijk gebruiken, 
klanten zijn degene die betalen voor het product (direct of indirect). Klan-
ten kunnen ook intermediairs zijn tussen de dienstleverancier en de con-

9 Wanneer verzekerden prijsgevoelig zijn, leidt de aanwezigheid van een verzekering tot extra medi-
sche consumptie. Naast een prijseffect omvat moral hazard ook een gedragseffect: verzekerden kun-
nen zich dankzij de verzerkering minder risicobewust gaan gedragen waardoor de kans op schade 
toeneemt (Schut et al., 2004).

10 Bij risicoselectie probeert de verzekeraar via haar acceptatiebeleid het te verzekeren risico zo nauw-
keurig mogelijk te laten aansluiten op de bestaande premiestructuur. Bij premiedifferentiatie pro-
beert de verzekeraar de premie zo nauwkeurig mogelijk af te stemmen op het te verzekeren risico. 
Als het de verzekeraar niet lukt om premies en risico’s op elkaar af te stemmen, ontstaat het gevaar 
van antiselectie: individuen met een ongunstig risico zijn eerder geneigd te kiezen voor een polis 
met een doorsneepremie dan individuen met een gunstig risico (Schut et al., 2004).

•

•

•
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sument. De belangrijkste reden om onderscheid te maken is het feit dat 
de groepen verschillen in de eisen die ze stellen aan een specifieke dienst 
(Hayden, 1993). Zie ook het punt hierna;
er is geen directe vrije toegang: voor behandeling in het ziekenhuis is een 
verwijzing van de huisarts nodig. Dit betekent dat ziekenhuizen huisart-
sen als hun klanten kunnen beschouwen: zij zijn de grootste toeleveran-
ciers van patiënten;
noodzaak tot aankoop: in een normale markt heeft een consument de 
keuze een product te kopen of niet te kopen. Omdat een patiënt een be-
paalde medische conditie heeft, is deze keuze er niet op die manier (Raad 
voor de Volksgezondheid, 2003a). De vraag naar gezondheidszorg wordt 
gedreven door behoefte, niet door willen (‘need rather than want’)  (Drache 
en Sullivan, 1999);
informatie-assymetrie. De bestaande marktimperfecties leiden er onder 
andere toe dat de zorgvrager zich onvoldoende kan profileren als ratio-
nele consument. Daardoor moet de zorgvrager op andere partijen ver-
trouwen om zijn behoefte aan zorg te bevredigen. Dit kan worden gezien 
als de principaal-agentrelatie. De ruilrelatie tussen de principaal en de 
agent ontstaat, doordat er op een markt sprake is van informatie-asymme-
trie (Van der Kraan, 2005). Een voorbeeld: uit onderzoek van TNSNIPO 
(2003) blijkt dat de meerderheid van de respondenten het eens was met 
de stelling: ik zou naar het ziekenhuis gaan dat door de huisarts geadvi-
seerd wordt; 
bij ziekenhuizen heeft de term ‘klant’ een bredere betekenis, deze omvat 
niet alleen de patiënten, maar ook de zorgverzekeraars, huisartsen en an-
dere groepen (Raju et al., 1995);
er is behoefte aan stand-bycapaciteit en infrastructuur los van de actuele 
vraag ernaar (Raad voor de Volksgezondheid, 1996);

de interne structuur van ziekenhuizen met haar specifieke kenmerken is an-
ders dan die van organisaties in de industrie:

de organisatie-eenheden in een ziekenhuis kunnen in veel gevallen (nog) 
niet worden beschouwd als een SBU. Ze hebben geen eigen resultaatver-
antwoordelijkheid en geen contractvrijheid (zie de beschrijving aan het 
begin van deze paragraaf);
een ziekenhuis bestaat in veel gevallen uit een ziekenhuisorganisatie en 
daarbinnen een organisatie van vrijgevestigde medisch specialisten (via 
maatschappen al dan niet verenigd in een medische staf/stafconvent).

•

•

•

•

•

–

•

•
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Hoewel er een groot aantal redenen is aan te voeren waarom het 
MARKOR-instrument in zijn oorspronkelijke vorm niet toepasbaar zou zijn voor 
Nederlandse ziekenhuizen, is ter toets een test uitgevoerd met dit instrument bij 
een ziekenhuis. Er is gekozen voor het MARKOR-instrument, omdat dit één van 
de meest gebruikte instrumenten zou zijn voor het meten van marktoriëntatie 
(Matsuno et al., 2000). Deze test had tot doel na te gaan of de items, zoals gebruikt 
in het MARKOR-instrument, te begrijpen waren en of ze volgens de respondenten 
van toepassing zijn op de ziekenhuiszorg. Tevens had deze test tot doel na te gaan 
op welk niveau in het ziekenhuis het te ontwikkelen instrument moest meten. In 
bijlage 3 is het originele 32-item MARKOR-instrument opgenomen.

5.4.1
uitvoering van de test

Het oorspronkelijke MARKOR-instrument bestaat uit een lijst van 
32 items. Dit instrument is doorontwikkeld tot een lijst van 20 items door Kohli 
et al. (1993) (zie paragraaf 5.1). In de test is gekozen voor het originele instru-
ment, omdat dit instrument meer items bevat en er daarmee naar een zo breed 
mogelijk spectrum van items en bijbehorende termen gekeken kon worden. De 
vragenlijst is op verschillende niveaus binnen het ziekenhuis uitgezet, om na te 
gaan op welk niveau het instrument toegepast moet worden. Gevraagd is aan de 
respondenten wat volgens hen het SBU-niveau in een ziekenhuis is.

De MARKOR-vragenlijst is vertaald naar het Nederlands en enkele termen zijn 
omgezet in ziekenhuistermen. Zo is de term businessunit vervangen door de 
term organisatie-eenheid, de term manufacturing department vertaald naar ver-
pleeg- en behandelafdeling en de term eindgebruikers is vervangen door patiën-
ten (daar waar in de oorspronkelijke lijst stond ‘customers’ is dit vertaald in klan-
ten). Het aantal aanpassingen is zo minimaal mogelijk gehouden. 

De test is uitgevoerd in 2003 bij een groot perifeer ziekenhuis in Nederland. In 
deze periode was er nog geen sprake van vrije prijsvorming (B-segment DBC’s). 
Het ziekenhuis telde vier locaties en had destijds circa 700 bedden in gebruik. 
In een straal van circa 30 km lagen 8 andere ziekenhuizen. Het dichtstbijzijnde 
volgende ziekenhuis lag op 20 km afstand. In maart 2003 is de vragenlijst ver-
spreid onder: de voorzitter van de Raad van Bestuur, de voorzitter van het Medisch 
Stafbestuur (tevens medisch specialist), het hoofd Financiering, het hoofd van de 
Concernstaf en vijf zorgdivisiemanagers (tactisch niveau). Nadat de vragenlijsten 
ingevuld waren geretourneerd, heeft met alle personen een interview plaatsge-
vonden. De interviews richtten zich op de begrijpelijkheid en toepasbaarheid van 

5.4
Test MARKOR-instrument bij een Nederlands 
ziekenhuis
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het MARKOR-instrument. Tevens heeft met vier operationeel managers van afde-
lingen een interview plaatsgevonden. De vragenlijst is hen van tevoren niet toege-
stuurd: de vragenlijst is samen met hen doorgenomen tijdens het interview. 

5.4.2
resultaten test markor

Uit de test bleek dat het voor operationeel managers van een zie-
kenhuis lastig is om de items te beoordelen. Dit heeft te maken met het feit dat 
ze niet alle aspecten kunnen overzien en dat ze niet met alle gebruikte termen 
bekend zijn. Ook voor de managers en bestuurders op tactisch en strategisch 
niveau gold dat niet altijd duidelijk was wat met bepaalde termen bedoeld werd. 
De termen waren multi-interpretabel. Dit was bijvoorbeeld het geval bij termen 
als ‘klanten’, ‘degenen’, ‘bedrijfsomgeving’, en ‘productlijnen’. Enkele items 
gaan over marketingpersoneel. Het ziekenhuis waar de test is uitgevoerd, be-
schikte niet over marketingpersoneel; dit maakte het lastig antwoord te geven 
op een dergelijke stelling. Uit de test kan worden geconcludeerd dat het opera-
tionele niveau, conform de verwachting zoals beschreven in paragraaf 5.2, niet 
het juiste niveau is om marktoriëntatie te meten. Een andere conclusie die kan 
worden getrokken is dat het MARKOR-instrument qua gebruikte terminologie 
te weinig specifiek is voor de ziekenhuissector. Een derde belangrijk punt is 
dat sommige respondenten de gewenste situatie hebben ingevuld en niet de 
bestaande situatie; de vragenlijst bleek hiervoor niet duidelijk genoeg. 

5.5
De expertronde

De resultaten van de MARKOR-test toonden aan dat het instru-
ment in zijn oorspronkelijke vorm onvoldoende aansluiting had bij de Neder-
landse ziekenhuissector. De gebruikte termen waren multi-interpretabel, met 
name omdat de omgeving van een ziekenhuis als meer dimensionaal werd erva-
ren dan waarop de vragenlijst zich richtte: zo kon de term ‘klanten’ op meerdere 
actoren in de omgeving betrekking hebben. Om marktoriëntatie van ziekenhui-
zen te kunnen meten is het spectrum waarop MARKOR zich richt te beperkt: 
het gaat om meer dan alleen de oriëntatie op concurrenten en consumenten. 

Om aan deze tekortkomingen tegemoet te komen, is besloten academische ex-
perts op het gebied van de Nederlandse gezondheidszorg hun aanvullingen en 
wijzigingen te laten geven. De aanvullingen en wijzigingen moesten er voor zor-
gen dat 1) de items van toepassing werden op de Nederlandse ziekenhuiszorg en 
2) het gehele spectrum van extern beïnvloedende (f)actoren in de omgeving be-
vatten. Opnieuw is uitgegaan van reeds bestaande instrumenten.
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Zowel MARKOR als MKTOR, als een combinatie van beide zijn 
reeds toegepast in de ziekenhuissector. Over de bruikbaarheid van deze scha-
len in de sector zijn geen duidelijke uitspraken gedaan, met uitzondering van 
Bhuian en Abdul-Gadar (1997) die aangeven dat een specifieke schaal voor de 
ziekenhuissector moet worden ontwikkeld. Matsuno et al. (2000) hebben met 
hun onderzoek aangetoond dat MARKOR een iets betere schaal is dan Narver en 
Slater, en dat de EMO-schaal een verbetering is van de MARKOR-schaal.

De aanbevelingen uit eerdere onderzoeken om de instrumenten van Narver en 
Slater, en Kohli en Jaworski (MARKOR) te combineren, is overgenomen en uit-
gebreid met een combinatie met het EMO-instrument. Er is een groslijst van 
items gemaakt, hierin zijn de items van de instrumenten van Narver en Slater 
(1990) (14 items), EMO (2000) (22 items)11 en van het MARKOR-instrument 
(1993) (32 items) gecombineerd. Dit resulteerde in een lijst van 58 items. Alle 58 
items zijn vertaald naar het Nederlands, hierbij is gebruikgemaakt van de resul-
taten van de MARKOR-test (paragraaf 5.4). De term businessunit is vervangen 
door de term organisatie-eenheid, de term manufacturing department vertaald 
naar verpleeg- en behandelafdeling en de term eindgebruikers is vervangen door 
patiënt. De term supplier is vertaald naar huisarts, employees naar verpleegkun-
digen en artsen en de term customers naar patiënten en zorgverzekeraars. De 
items zijn vervolgens gerubriceerd naar: informatie verzamelen, informatie ver-
spreiden en actie ondernemen. In bijlage 4 zijn de 58 items opgenomen.

Met de combinatie van de drie schalen is het aantal actoren en factoren waarop 
de items betrekking hebben, toegenomen ten opzichte van de MARKOR-schaal. 
Met name de items van de EMO-schaal zorgen voor verbreding richting de lan-
delijke overheid en regelgeving.

De lijst van 58 items is voorgelegd aan een zestal academische experts. In dit on-
derzoek is iemand als academisch expert beschouwd wanneer diegene: 1) een 
academische graad heeft en 2) veel ervaring heeft op het terrein van organisa-
tiekunde en marketing in de gezondheidszorg. De zes academische experts be-
troffen drie professoren op het terrein van organisatiekunde of marketing met 
onder andere een focus op de gezondheidszorg, een universitair hoofddocent 
gepromoveerd op het terrein van beleid en management in de gezondheidszorg, 
een gepromoveerd arts die tevens senior consultant is op het terrein van organi-
satiekunde in de gezondheidszorg, en een voormalig ziekenhuisdirecteur. Met 

11 Van deze 22 hebben Matsuno et al. 12 items nieuw ontwikkeld, de overige 10 zijn overgenomen uit 
de MARKOR-schaal.

5.5.1
uitvoering van de expertronde
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behulp van de Thurstone-methode is aan de experts gevraagd de 58 items te be-
oordelen en zo na te gaan welke items in het te ontwikkelen instrument moe-
ten worden opgenomen. 

De experts moesten op een schaal van 1 t/m 11 de items scoren. Hierbij moesten 
ze de volgende vijf vragen in beschouwing nemen: Meet dit item een aspect van 
de te meten factor (verzamelen, verspreiden, actie ondernemen)? Is het item van 
toepassing op Nederlandse algemene ziekenhuizen? Is het item volledig (spe-
cifiek voor de Nederlandse gezondheidszorg)? Hoe hoger de score hoe belang-
rijker de expert vond, dat dat item/onderwerp moest worden opgenomen in de 
uiteindelijke vragenlijst. De experts konden items toevoegen die ze gemist had-
den. Hierbij is expliciet de vraag gesteld of er beïnvloedende actoren/factoren 
gemist werden. De experts kregen van tevoren de lijst toegestuurd zodat ze die 
konden invullen, tijdens een interview zijn de antwoorden van de respondent 
besproken. Ook is gevraagd naar het niveau waarop de lijst zou moeten worden 
afgenomen (wat kan als SBU-niveau worden beschouwd in een ziekenhuis?) en 
is bij ieder item nagegaan welk kernelement van een item de expert van belang 
vond (bijvoorbeeld het woord ‘zorgverzekeraars’ of ‘eens per jaar’).

5.5.2
resultaten expertronde

Van alle scores zijn de modus en het gemiddelde van ieder item 
berekend. Niet altijd was het mogelijk om een modus te berekenen; dit was het 
geval wanneer alle academische experts het item anders hadden beoordeeld. In 
dat geval gold het gemiddelde als belangrijkste selectiecriterium. De volgende 
criteria zijn toegepast: modus > 8, item is geselecteerd, modus 7 of 8 en het 
gemiddelde is > 8 dan is het item geselecteerd en als de modus < 8 en het 
gemiddelde < 8 dan is het item verworpen. Op basis van deze criteria en het 
commentaar dat de experts bij de items hebben gegeven, zijn items verworpen 
of opgenomen in de lijst en zijn nieuwe items ontwikkeld. 

De belangrijkste aanpassingen die uit deze ronde volgden zijn:
verwijdering van een aantal items/onderwerpen;
samenvoeging van overlappende items;
aanpassing van enkele formuleringen van items op aanwijzing van de 
experts;
items die het woord klant bevatten zijn opgesplitst naar een item specifiek 
voor patiënten, voor zorgverzekeraars en voor huisartsen;
toevoeging van items met betrekking tot benchmarking, imagostudies, in-
formatie over het macrobudgetkader en tarieven, de eigen bedrijfsvoering, 
de eigen kennis en kunde, technologische ontwikkelingen en het reageren 
op wet- en regelgeving;

–
–
–

–

–

Een gezonde blik.indd   78Een gezonde blik.indd   78 02-09-2008   10:46:5602-09-2008   10:46:56



79

marktor iëntatie van ziekenhuizen,  ontwikkeling van een instrument

toevoeging van items met betrekking tot contact met actoren als fysiotherapeu-
ten, verloskundigen, verpleeg- en verzorgingshuizen en revalidatiecentra. 

Deze fase van het onderzoek resulteerde in een lijst van 66 items: 23 items met 
betrekking tot het verzamelen van informatie, 16 items met betrekking tot het 
verspreiden van informatie en 27 items met betrekking tot actie ondernemen. 

Uit deze expertronde bleek dat marktoriëntatie voor algemene ziekenhuizen 
zich richt op een groter aantal beïnvloedende actoren. Marktoriëntatie volgens 
de definitie van Kumar et al. (1998) betreft de oriëntatie op consumenten en 
concurrenten. De resultaten van de expertronde laten zien dat ziekenhuizen 
zich moeten oriënteren op de externe actoren: patiënten, concurrenten, huis-
artsen, zorgverzekeraars, derdelijn (verpleeg- en verzorgingshuizen, revalida-
tiecentra) en de overheid. De overheid is de regulerende institutionele actor die 
van invloed is. Dit resultaat bevestigt hetgeen de beleidsexperts (zie hoofdstuk 
3) hebben aangegeven en de verwachting op basis van de theorie (zie hoofdstuk 
4) dat ziekenhuizen zich zowel op hun marktomgeving als op hun institutionele 
omgeving moeten richten. Opvallend is dat de experts niet hebben aangegeven 
dat ziekenhuizen zich moeten oriënteren op instituties als hun eigen branche-
organisatie. Alleen de institutie landelijke overheid en daarvan afgeleide regu-
lerende organen zijn genoemd. Opvallend is verder dat de experts hebben aan-
gegeven dat de ziekenhuizen ook informatie moeten verzamelen over de eigen 
bedrijfsvoering. Marktoriëntatie en overheidsoriëntatie zijn onderdelen van de 
externe oriëntatie, maar zo geven de experts aan, om de kennis uit de buitenwe-
reld te kunnen vertalen naar strategieën voor de eigen organisatie is kennis van 
de eigen organisatie nodig.

5.6
Een instrument om de externe oriëntatie van 
ziekenhuizen te meten

Verondersteld wordt dat de externe oriëntatie van ziekenhuizen 
bestaat uit 1) een institutionele oriëntatie: de oriëntatie op de regulerende insti-
tuties, zijnde: de overheid en overheidsinstituten, en de dingen die van invloed 
zijn op deze regulerende instituties 2) een marktoriëntatie: de oriëntatie op de 
marktpartijen, zijnde: patiënten, zorgverzekeraars, huisartsen, concurrenten en 
derdelijn, en de dingen die van invloed zijn op deze actoren. Tevens moeten 
ziekenhuizen de eigen bedrijfsvoering en de veranderingen in de branche mo-
nitoren. De externe oriëntatie bestaat uit drie factoren: informatie verzamelen, 
informatie verspreiden en actie ondernemen op basis van deze informatie. Het 
is een actieve strategie.

–
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Bij de ontwikkeling van het instrument is uitgegaan van de veronderstelling dat 
de externe oriëntatie is opgebouwd uit de componenten overheidsoriëntatie en 
marktoriëntatie en bestaat uit de drie factoren verzamelen, verspreiden en actie 
ondernemen. Het onderzoeksmodel dat hieruit volgt, ziet er als volgt uit:

Overheids-

oriëntatie

Markt-

oriëntatie

Externe oriëntatie Externe oriëntatie

Informatie

verzamelen

Informatie

verspreiden

Actie

ondernemen

Marktoriëntatie

Patiënten-

oriëntatie

Huisartsen-

oriëntatie

Concurrenten-

oriëntatie
Verzekeraars-

oriëntatie

Derdelijns-

oriëntatie

Samenhang oriëntaties

Figuur 3 De externe oriëntatie van ziekenhuizen, een samengestelde oriëntatie
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Er is twee keer gebruikgemaakt van een kwantitatief survey. De eerste keer om 
de eerste versie van het aangepaste instrument te testen bij een vijftal zieken-
huizen, het pilotonderzoek, de tweede keer om het uiteindelijke instrument af 
te nemen. De pilot was bedoeld om de validiteit van het ontwikkelde instrument 
te toetsen, om verder na te gaan wat het niveau voor meten (SBU) van de externe 
oriëntatie van een ziekenhuis is en om de vragenlijst verder te verfijnen.

5.6.1
het pilotonderzoek

In deze fase van het onderzoek is nog geen keuze gemaakt voor 
het SBU-niveau op tactisch of strategisch niveau (operationeel niveau was na 
de test van het MARKOR-instrument afgevallen). De vragenlijst is uitgezet bij 
bestuurders (van het ziekenhuis en van de medische staf), de marketingmana-
ger (of financieel directeur) en tactisch managers van vijf ziekenhuizen. Aan de 
respondenten is gevraagd de items in te vullen voor de organisatie-eenheid waar 
zij verantwoordelijk voor waren: bestuurders en marketingmanagers het gehele 
ziekenhuis, tactisch managers hun eigen divisie of cluster. Op deze manier is 
geprobeerd na te gaan op welk niveau de lijst moet worden ingevuld. 

De vragenlijst is in mei 2006 digitaal afgenomen bij de respondenten. De lijst 
is opgenomen in bijlage 5. 39 respondenten van vijf ziekenhuizen zijn aange-
schreven. De respondenten kregen een persoonlijke link per e-mail toegestuurd 
en konden via deze link hun vragenlijst openen en vervolgens invullen. Het was 
mogelijk tussentijds te stoppen met invullen om op een later tijdstip verder te 
gaan. Na afsluiten van de enquête werden de gegevens automatisch naar een 
Excel-database weggeschreven. In ieder ziekenhuis was een contactpersoon be-
noemd. Deze heeft na twee weken een lijst ontvangen van degenen die nog niet 
gerespondeerd hadden, zodat hij non-responders kon attenderen. Uiteindelijk 
hebben 26 respondenten een bruikbare ingevulde vragenlijst geretourneerd, 
hetgeen neerkomt op een responsrate van 67%.

Bij alle vijf de ziekenhuizen is gesproken met één van de respondenten (de con-
tactpersoon) om het instrument te evalueren. Bij één van de vijf ziekenhuizen is 
met alle respondenten gesproken. Hieruit volgden suggesties voor verdere aan-
passing van de vragenlijst.

Betrouwbaarheid en validiteit pilotstudie
Vanwege een technische fout waren de antwoorden op de eerste vraag van de 
digitale enquête niet van alle respondenten bekend. Deze vraag is daarom niet 
meegenomen in de verdere analyses, de analyses zijn uitgevoerd op de reste-
rende 65 items. De analyses zijn uitgevoerd met behulp van het statistiek pro-
gamma Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).
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De vragenlijst kan als betrouwbaar worden beschouwd. Dit geldt voor de overall 
factor externe oriëntatie en voor de drie te onderscheiden factoren verzamelen, 
verspreiden en actie ondernemen. De Cronbachs alpha is in alle gevallen hoog.

Tabel 2 Homogeniteit van gebruikte schalen in de pilotstudie

Chronbachs 
alpha

Aantal items n Correlatie van het item met 
de overige items < 0.3

Totaal items: 

externe oriëntatie 0.96 65 26 3 items met correlatie < 0.3

3 items met correlatie 0.3

Factor verzamelen 0.89 22 26 2 items met correlatie < 0.3

Factor verspreiden 0.89 16 26 1 item met correlatie < 0.3

Factor actie ondernemen 0.93 27 26 3 items met correlatie < 0.3

De convergente validiteit van de drie veronderstelde factoren is vastgesteld met 
behulp van Pearsons Correlatie (r). Uit tabel 3 blijkt dat de veronderstelde fac-
toren sterk met elkaar samenhangen, hetgeen een duidelijke aanwijzing is voor 
convergente validiteit.

Tabel 3 Correlaties in de pilotstudie tussen de factoren verzamelen, verspreiden en actie 

ondernemen 

Factor 
verzamelen

Factor 
verspreiden

Factor 
actie

Externe 
oriëntatie

Factor 
verzamelen

Pearsons 
Correlatie

1 .77(**) .74(**) .92(**)

p-waarde 
(tweezijdig)

. .00 .00 .00

n 26 26 26 26

Factor 
verspreiden

Pearsons 
Correlatie

.77(**) 1 .73(**) .90(**)

p-waarde 
(tweezijdig)

.00 . .00 .00

n 26 26 26 26

Factor actie Pearsons 
Correlatie

.74(**) .73(**) 1 .92(**)

p-waarde 
(tweezijdig)

.00 .00 . .00

n 26 26 26 26

** Correlatie is significant bij p-waarde = 0.01 (tweezijdig).
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Resultaten pilotstudie
Uit de evaluatiegesprekken bleek dat niet alle respondenten zich bij het beant-
woorden uitsluitend hadden gericht op hun eigen organisatie-eenheid. Velen 
hadden de vragen ingevuld voor het ziekenhuis als geheel. Uit de gesprekken 
kwam naar voren dat het lastig is om de tactische eenheid (cluster of divisie) als 
SBU te beschouwen. De geïnterviewden gaven allemaal aan dat het ziekenhuis 
als geheel als SBU moet worden beschouwd. De vragenlijst voor het kwantitatief 
survey (paragraaf 5.6.2) is daarom op ziekenhuisniveau afgenomen.

De belangrijkste aanpassingen aan de vragenlijst die uit deze ronde volgden 
zijn:

het verwijderen van de items die lager dan 0.3 correleerden met het item to-
taal; dit waren de items 2, 25, 30, 32 en 39. Item 13 correleerde ook lager dan 
0.3 maar is in de vragenlijst gelaten op inhoudelijke gronden (inhoudsvali-
diteit). Dit item behelst de oriëntatie op de eerste lijn, de ‘toeleverancier’ van 
de ziekenhuizen;
het aantal items werd groot gevonden door de respondenten waarmee een 
gesprek heeft plaatsgevonden. Om het aantal verder te reduceren zijn alle 
items op thema ingedeeld. De thema’s zijn gevormd op inhoudelijke gron-
den: de items die overbleven na stap 1 (correlatie  0.3 eruit) die op een zelfde 
thema betrekking hadden, zijn geclusterd. De thema’s die zo ontstonden, 
zijn: macro-informatie, intern eigen ziekenhuis, voorkeuren externe acto-
ren, tevredenheid externe actoren, gedragsverandering externe actoren, con-
currenten, organisatieaspecten van externe actoren, omgeving ziekenhuis, 
interfunctionele coördinatie en overig. Als criterium is gesteld dat per in-
houdelijk thema niet meer dan twee onderwerpen/items in de vragenlijst 
mochten worden opgenomen, om zo het aantal items verder te reduceren. 
Als er meer dan twee items per thema waren, zijn de items die de minste da-
ling van de Cronbachs alpha veroorzaakten, verwijderd. Dit waren de items 
12, 15, 36, 38 en 40; 
om een evenwichtige verdeling te krijgen van het aantal items per factor ver-
zamelen, verspreiden en actie ondernemen is ieder item gesplitst in drie 
subitems met betrekking tot deze factoren. Bijvoorbeeld: er werd gevraagd 
naar ‘Binnen dit ziekenhuis onderhouden we contacten met ambtenaren van 
overheden en daarvan afgeleide regulerende organen (bijvoorbeeld Ministe-
rie van VWS, CTG) om zo relevante informatie te verzamelen en te evalue-
ren’, dan is hier aan toegevoegd: we verspreiden deze informatie en we on-
dernemen actie naar aanleiding van deze informatie. Voor item 34 is het niet 
mogelijk de vraag op te splitsen naar deze drie factoren; daarom is dit item 
uit de vragenlijst verwijderd;
in een aantal items werd over de zorgverzekeraar als klant gesproken. Een 
aantal geïnterviewde respondenten gaf aan de zorgverzekeraar niet zozeer 

–

–

–

–
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als klant te beschouwen, maar als belangrijke beïnvloedende actor. In de vra-
genlijst is de zorgverzekeraar niet meer als klant aangeduid; 
in diverse items wordt gesproken over ‘frequent’, ‘geregeld’, ‘systematisch’ et 
cetera. Deze woorden werden door sommige respondenten als subjectief er-
varen. Deze aanduidingen zijn uit de items gehaald. Verondersteld wordt dat 
respondenten bij het toekennen van een 1 tot 5 score daarin de mate waarin 
ze iets doen, impliciet meenemen;
de items 25 en 40 bleken verwarrend. Deze zijn vanwege andere redenen, 
hiervoor reeds aangegeven, uit de vragenlijst verwijderd;
een aantal respondenten heeft aangegeven soms de gewenste in plaats van 
de bestaande situatie te hebben ingevuld. Om dit te ondervangen is in de 
nieuwe vragenlijst expliciet gevraagd naar de gewenste en de bestaande 
 situatie. De gewenste situatie vormt daarbij geen onderdeel van de schaal 
voor het meten van de externe oriëntatie.

Met deze aanpassingen is een aantal van de tekortkomingen van MARKOR en 
MKTOR ondervangen. Het gelimiteerde aantal externe beïnvloedende actoren is 
uitgebreid, er wordt expliciet gevraagd naar factoren die de externe actoren beïn-
vloeden en er wordt evenveel gekeken naar informatie verzamelen, verspreiden 
en actie ondernemen. Eén van de tekortkomingen van MKTOR die is aangege-
ven, is dat met het instrument niet naar de snelheid van informatie verzamelen 
en verspreiden wordt gekeken. De academische experts in de expertronde heb-
ben aangegeven dat snelheid van belang zou kunnen zijn, maar dat kwaliteit 
veel belangrijker is. Met het beoordelen op een schaal van 1 tot 5 worden deze 
twee items naar verwachting integraal beoordeeld door de respondenten.

Met behulp van het bijgestelde instrument heeft een verklarend 
cross-sectional survey plaatsgevonden. De enquête bestond uit items om de ex-
terne oriëntatie (zie paragraaf 5.6 voor de definitie) te meten, aangevuld met 
vragen over de ervaren invloed van de externe actoren. Ook waren vragen op-
genomen met betrekking tot de variabelen waarvan verondersteld werd dat ze 
de mate van oriëntatie beïnvloeden en variabelen die de relatie marktoriëntatie 
– ondernemingsprestaties beïnvloeden. De enquête bevatte in totaal 72 items. 

Uitvoering van het cross-sectional survey
Alle 85 algemene ziekenhuizen in Nederland plus 3 categorale ziekenhuizen 
zijn aangeschreven in mei 2007. Aan de voorzitter van de Raad van Bestuur is 
een tweetal papieren vragenlijsten verstuurd inclusief een begeleidende brief, 
zie bijlagen 6 en 7. De vragenlijsten moesten elk worden ingevuld door een 
lid van de Raad van Bestuur, of iemand namens de Raad van Bestuur, en door 

–

–

–

5.6.2
Het kwantitatief survey: cross-sectional survey
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 iemand uit het ziekenhuis die verantwoordelijk is voor de marketing of marke-
ting in het takenpakket had. De vragen hadden betrekking op het ziekenhuis als 
geheel. Vijf weken later is een herinneringsbrief verzonden inclusief exempla-
ren van de vragenlijst. In de periode juli – augustus 2007 is geprobeerd de res-
pons verder te verhogen door via persoonlijke contacten bestuurders van zieken-
huizen te vragen alsnog deel te nemen aan het onderzoek. Aan bestuurders die 
hiertoe bereid waren gevonden, is een derde mailing verstuurd. In totaal heb-
ben 43 ziekenhuizen gerespondeerd, een responserate van 49%. Van de 176 uit-
gezette vragenlijsten (twee per ziekenhuis), zijn er in totaal 61 geretourneerd, 
een responserate van 35%. 16 ziekenhuizen hebben per brief of telefonisch laten 
weten niet deel te willen nemen aan het onderzoek. 18 ziekenhuizen hebben 
twee enquêtes teruggestuurd, 25 ziekenhuizen hebben er één teruggestuurd. 
Sommige ziekenhuizen hadden geen marketingmanager of hadden dit belegd 
bij het bestuurslid dat al een enquête invulde, twee van de 25 instellingen die 
één enquête hebben geretourneerd, hebben dit expliciet aangegeven. Een enke-
ling heeft aangegeven dat de functionaris ‘marketingmanager’ nog niet aanwe-
zig was in het ziekenhuis, maar op korte termijn zou komen, en heeft daarom 
maar één lijst ingevuld.

De keuze om meerdere respondenten per ziekenhuis te vragen een enquête in 
te vullen, is gemaakt op basis van aanbevelingen van Raju et al. (1995). Raju et 
al. geven aan dat wanneer een studie wordt gebaseerd op de meningen van één 
bestuurder of hogerkadermanager van een ziekenhuis, er sprake kan zijn van 
bias. Uit hun onderzoek blijkt een wezenlijk verschil tussen de antwoorden van 
verschillende respondenten van hetzelfde ziekenhuis. 

Ook uit onderzoek van Jaworski en Kohli (1993) blijkt een verschil in antwoor-
den tussen verschillende respondenten van eenzelfde organisatie. Via one-way 
Analysis of Variance (ANOVA)12 op zowel externe oriëntatie, als de factoren in-
formatie verzamelen, verspreiden en actie ondernemen afzonderlijk, is nage-
gaan of er een verschil was in antwoorden tussen de 2 groepen van respon-
denten in onderhavig onderzoek. De eerste groep bestond uit leden van raden 
van bestuur en bestuurssecretarissen (die namens de Raad van Bestuur de vra-
genlijst hebben ingevuld), de tweede groep uit medewerkers van het zieken-
huis die marketing in hun takenpakket hebben (marketingmanagers, commu-
nicatiemanagers en beleidsmedewerkers). Er blijkt een significant verschil in 
score op externe oriëntatie, alsmede op de afzonderlijke factoren. De gemid-
delde oriëntatiescore van groep 1 is 3.3, die van groep 2 ligt een stuk lager op 2.8. 

12 Vaak wordt een Bonferroni-correctie toegepast om de kans op type I-fouten zo minimaal mogelijk 
te maken. Er kleven ook nadelen aan deze correctie, zoals bijvoorbeeld het uitgaan van een irrele-
vante nulhypothese en een toenemende kans op type II-fouten (http://www.bmj.com/cgi/content/
full/316/7139/1236). In dit onderzoek is daarom geen Bonferroni-correctie toegepast.
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Omdat 25 instellingen één enquête hebben geretourneerd (meestal was dit ie-
mand uit groep 1) en om de resultaten zo optimaal mogelijk te kunnen verge-
lijken, is in de analyses alleen gewerkt met de resultaten van groep 1 (Raad van 
Bestuur en secretarissen Raad van Bestuur). Dit resulteerde in een databestand 
van 41 ziekenhuizen. 

Tabel 4 ANOVA-verschil tussen functiegroepen

kwadraten-
som

vrijheids-
graden

gem. 
kwadraten-
som

F p-waarde

Externe 
oriëntatie

Tussen groepen 2.02 1 2.02 7.71 .01

Binnen groepen 8.92 34 .26  

Totaal 10.94 35  

Factor 
verzamelen

Tussen groepen 1.28 1 1.28 5.80 .02

Binnen groepen 7.52 34 .22  

Totaal 8.80 35  

Factor 
verspreiden

Tussen groepen 2.05 1 2.05 4.55 .04

Binnen groepen 14.42 32 .45  

Totaal 16.47 33  

Factor actie Tussen groepen 3.04 1 3.04 9.19 .01

Binnen groepen 10.58 32 .33  

Totaal 13.61 33  

Betrouwbaarheid en validiteit van het cross-sectional survey

Beschrijving van de onderzochte instellingen

37 van de 41 deelnemende instellingen hebben de ligging van hun ziekenhuis 
getypeerd. 60% gaf aan dat hun ziekenhuis in een stedelijk gebied ligt, 38% gaf 
aan dat het ziekenhuis in een ruraal gebied ligt en 3% gaf aan dat het zieken-
huis zowel in een stedelijk als in een ruraal gebied ligt (hetgeen mogelijk is als 
een ziekenhuis meerdere locaties heeft of als een ziekenhuis in een stad ligt die 
in een landelijk gebied ligt).

In onderstaande tabellen is aangegeven hoe de verdeling is van de ziekenhuizen 
naar het aantal bedden dat ze in gebruik hebben en naar het aantal andere zieken-
huizen dat er binnen een straal van 15 km vanaf hun ziekenhuis ligt. Het aantal 
gebruikte bedden is een maat om de omvang van het ziekenhuis weer te geven.
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Tabel 5 Ziekenhuizen naar aantal bedden in gebruik en naar aantal ziekenhuizen in 15 km 

straal

aantal ziekenhuizen in 15 km straal aantal bedden in gebruik

frequentie % verdeling frequentie % verdeling

0 17 42.5 t/m 250 7 17

1-2 8 20 t/m 350 11 27

3-4 7 17.5 t/m 450 7 17

5-6 5 12.5 t/m 550 7 17

7 1 2.5 t/m 650 4 10

10 2 5 > 650 5 12

40 100 41 100

Ook is gevraagd hoeveel kilometer van het eigen ziekenhuis het volgende zie-
kenhuis ligt. De antwoorden variëren van 0,5 tot 50 km, waarbij de modus op 
20 km ligt en het gemiddelde op 16 km. Tot slot is gekeken naar de spreiding 
van de ondernemingsresultaten ‘AD top 100 ranking’ en ‘de solvabiliteit’. Ook 
met betrekking tot deze twee grootheden blijkt een duidelijke spreiding van re-
sultaten in de steekproef, respectievelijk van plaats 3 tot en met plaats 95 (medi-
aan 53.5) en van 2.7% tot en met 2.6% (mediaan 8%).

Uit voorgaande blijkt dat de steekproef een gevarieerde verdeling heeft naar 
omvang van de ziekenhuizen en naar ligging in termen van concurrentie door 
nabij liggende ziekenhuizen, naar imago (AD top 100 ranking) en naar finan-
ciële kenmerken.

Betrouwbaarheid van de schalen

De interne consistentie, als maat voor de betrouwbaarheid van de gebruikte 
schalen is bepaald met behulp van Cronbachs alpha. In de volgende tabel zijn 
de alpha’s van de te onderscheiden schalen weergegeven. De schaal voor het 
meten van externe oriëntatie is homogeen, evenals die voor de afzonderlijke 
oriëntaties marktoriëntatie en oriëntatie op regulerende instituties (overheids-
oriëntatie). Hetzelfde geldt voor de factoren verzamelen, verspreiden en actie 
ondernemen. 

Ook de deeloriëntaties van marktoriëntatie, de oriëntaties op patiënten, huis-
arts, derdelijn en zorgverzekeraar, hebben een voldoende hoge alpha. Bij opde-
ling van deze oriëntaties naar de factoren verzamelen, verspreiden en actie on-
dernemen is de alpha niet altijd voldoende (> 0.65). Toch is besloten geen items 
te verwijderen. De items die te laag scoorden maken onderdeel uit van een reeks 
van items over verzamelen, verspreiden en actie ondernemen (zie ook de vra-
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genlijst in de bijlage). Het weglaten van een van de items uit een reeks heeft 
daarom niet de voorkeur (inhoudsvaliditeit). 

Tabel 6 Homogeniteit van gebruikte schalen

Chronbachs 
alpha

aantal items n Correlatie van het item 
met de overige items < 0.3

Externe oriëntatie 0.96 72 29 5 items met correlatie < 0.3

Overheidsoriëntatie 0.79 3 38 geen

Marktoriëntatie* 0.87 5 41 geen

Factoren van de externe oriëntatie

Factor verzamelen 0.84 24 37 4 items met correlatie < 0.3

Factor verspreiden 0.92 24 30 geen

Factor actie 0.92 24 29 geen

Deeloriëntaties van marktoriëntatie

Patiënt verzamelen 0.61 4 41 geen

Patiënt verspreiden 0.74 4 38 geen

Patiënt actie 0.79 4 38 geen

Patiëntoriëntatie 0.89 3 39 geen

Huisarts verzamelen 0.59 4 41 geen

Huisarts verspreiden 0.80 4 38 geen

Huisarts actie 0.88 4 38 geen

Huisartsoriëntatie 0.81 3 39 geen

Oriëntatie op de derdelijn 0.84 3 39 geen

Zorgverzekeraars 
verzamelen

0.65 3 41 geen

Zorgverzekeraars 
verspreiden

0.78 3 37 geen

Zorgverzekeraars actie 0.84 3 37 geen

Zorgverzekeraars oriëntatie 0.85 3 39 geen

Concurrenten verzamelen 0.61 7 38 geen

Concurrenten verspreiden 0.81 7 35 1 item met correlatie < 0.3

Concurrenten actie 0.86 7 34 geen

Concurrentenoriëntatie 0.84 3 40 geen

*  bestaat uit patiëntenoriëntatie, huisartsenoriëntatie, derdelijnsoriëntatie, zorgverzekeraarsoriëntatie 
en concurrentenoriëntatie
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Convergente validiteit

De convergente validiteit van de drie veronderstelde factoren die met elkaar 
moeten samenhangen, is vastgesteld met behulp van Pearsons Correlatie (r). 
In de vragenlijst is gebruikgemaakt van 5-punts Likert-schalen; dit betekent dat 
gemeten is op ordinaal niveau. Daarom zijn de individuele items gecontroleerd 
op extreme scheefheid naar rechts of links, unimodaliteit en of de modus nage-
noeg in het midden ligt van de schaal. Er zijn voor de gemeten constructen geen 
aanwijzingen ten aanzien van schendingen van de normaliteit in de populatie of 
voor extremen die van invloed kunnen zijn op de resultaten na deze controle. De 
verdere analyses zijn uitgevoerd op de factoren of deeloriëntaties, dat wil zeggen 
op de somscores van betreffende items. Deze factoren zijn als continue variabe-
len te beschouwen vanwege de grote aantallen items per factor.

Tabel 7 Correlaties tussen de factoren van de externe oriëntatie (n=41)

Factor 
verzamelen

Factor 
verspreiden

Factor 
actie

Externe 
oriëntatie

Factor verzamelen Pearsons Correlatie 1 .66(**) .59(**) .81(**)

P-waarde (tweezijdig) . .00 .00 .00

Factor verspreiden Pearsons Correlatie .66(**) 1 .85(**) .94(**)

P-waarde (tweezijdig) .00 . .00 .00

Factor actie Pearsons Correlatie .59(**) .85(**) 1 .92(**)

P-waarde (tweezijdig) .00 .00 . .00

** Correlatie is significant bij p-waarde = 0.01 (tweezijdig).

Alle correlaties correleren positief en zijn significant. Hiermee is de conver-
gente validiteit aangetoond. De correlatie tussen verzamelen en verspreiden en 
tussen actie ondernemen en informatie verzamelen, ligt in het cross-sectionele 
onderzoek een stuk lager dan bij de pilotstudie. De correlatie tussen informa-
tie verspreiden en actie ondernemen ligt hoger dan in de pilotstudie. De studie 
van Jaworski et al. (1993) laat de volgende correlaties zien: tussen verzamelen 
en verspreiden 0.62, tussen verspreiden en actie ondernemen 0.70 en tussen 
verzamelen en actie ondernemen 0.55. 

Verondersteld wordt dat de externe oriëntatie bestaat uit de oriëntatie op de over-
heid (regulerende instituties) en marktoriëntatie, die op haar beurt weer bestaat 
uit de oriëntatie op patiënten, huisartsen, derdelijn, concurrenten en zorgverze-
keraars. Ook voor de deeloriëntaties is de convergente validiteit vastgesteld. Uit 
de volgende tabel blijkt dat alle zes de oriëntaties op de actoren inderdaad met 
het construct externe oriëntatie samenhangen, zij het dat de correlatie voor over-
heidsoriëntatie matig significant is (p-waarde < 0.10) is. Opvallend is het feit dat 
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vijf van de zes oriëntaties significant met elkaar samenhangen. De overheids-
oriëntatie lijkt alleen samen te hangen met de oriëntatie op de zorgverzekeraar 
(p-waarde < 0.10). Dit indiceert dat de oriëntatie op de overheid een ander deel-
construct is dan de oriëntatie op de overige vijf externe actoren. 

Tabel 8 Correlaties tussen de oriëntaties op de diverse actoren (n=41)

Oriëntatie Oriëntatie 
overheid

Oriëntatie 
patiënt

Oriëntatie 
zorgver-
zekeraar

Oriëntatie 
huisarts

Oriëntatie 
concur-
renten

Oriëntatie 
derdelijn

Externe 
oriëntatie

Overheid Pearsons 
Correlatie 

1 .14 .29 .18 .11 .10 .28

p-waarde 
(twee-
zijdig) 

. .37 .07 .28 .50 .54 .09

Patiënt Pearsons 
Correlatie 

.14 1 .69(**) .81(**) .66 (**) .37(*) .87(**)

p-waarde 
(twee-
zijdig)

.37 . .00 .00 .00 .02 .00

Zorg-
verzekeraar

Pearsons
Correlatie

.29 .69(**) 1 .77(**) .47(**) .37(*) .74(**)

p-waarde 
(twee-
zijdig)

.07 .00 . .00 .00 .02 .00

Huisarts Pearsons 
Correlatie 

.18 .81(**) .77(**) 1 .62(**) .62(**) .90(**)

p-waarde 
(twee-
zijdig)

.28 .00 .00 . .00 .00 .00

Concurren-
ten

Pearsons 
Correlatie

.11 .66(**) .47(**) .62(**) 1 .51(**) .86(**)

p-waarde 
(twee-
zijdig)

.50 .00 .00 .00 . .00 .00

Derdelijn Pearsons 
Correlatie

.10 .37(*) .37(*) .62(**) .51(**) 1 .61(**)

p-waarde 
(twee-
zijdig)

.54 .02 .02 .00 .00 . .00

Externe 
oriëntatie

Pearsons 
Correlatie

.28 .87(**) .74(**) .90(**) .86(**) .61(**) 1

p-waarde 
(twee-
zijdig)

.09 .00 .00 .00 .00 .00 .

** Correlatie is significant bij p-waarde = 0.01 (tweezijdig).
* Correlatie is significant bij p-waarde = 0.05 (tweezijdig).
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Dimensionaliteit

Om na te gaan of de data de a priori veronderstelde factoren onderschrijven kan 
een confirmatieve factoranalyse gebruikt worden. Deze heeft echter niet kun-
nen plaatsvinden aangezien het aantal cases 41 betrof, hetgeen te klein is voor 
een lijst van 72 items om een dergelijke factoranalyse uit te voeren (zie paragraaf 
4.4.3). Via een alternatieve methode is naar de factorstructuur gekeken: de mul-
tiplegroupmethode. Uit de analyses blijkt dat de meeste items het hoogst cor-
releren op de op voorhand veronderstelde factor, maar niet alle items doen dat. 
De sterke onderlinge correlaties tussen de drie a priori veronderstelde factoren 
geven aan dat de factoren niet als zodanig kunnen worden onderscheiden. Ook 
uit andere onderzoeken, waarbij zowel exploratieve als confirmatieve factorana-
lyses zijn toegepast, blijkt deze conclusie (onder andere Van Wood et al., 2000; 
Bhuian en Abdul-Gader, 1997; Kohli et al., 1993; Matsuno et al. 2000 en 2005; 
Narver en Slater, 1990; Kumar et al., 1998). Het kritiekpunt op MARKOR dat de 
factorstructuur onvoldoende is, is met dit instrument niet verholpen. 

Ook voor de afzonderlijke deeloriëntaties is met behulp van de multiplegroup-
methode nagegaan of deze deeloriëntaties als aparte factoren kunnen worden 
beschouwd. Hieruit bleek dat de meeste items het hoogst correleren op de aparte 
deeloriëntaties, maar ook hier doen niet alle items dat. Alleen bij de deeloriën-
tatie overheidsoriëntatie en derdelijnsoriëntatie correleren alle items op de ver-
onderstelde deeloriëntatie het hoogst. 

Discriminante validiteit

Narver en Slater (1990) testten de discriminante validiteit aan de hand van 
vragen over humanresourcesmanagement (HRM) die ze hebben opgenomen 
in de vragenlijst. Vervolgens hebben ze de correlatie tussen interfunctionele 
 coördinatie (als onderdeel van marktoriëntatie) en HRM-beleid berekend. Zowel 
interfunctionele coördinatie als HRM-beleid worden beschouwd als people-
managementstrategieën. Interfunctionele coördinatie maakt echter onderdeel 
uit van het construct marktoriëntatie, aldus Narver en Slater. Met deze test wil-
den ze er zeker van zijn dat ze daadwerkelijk marktoriëntatie hebben gemeten 
in plaats van een of ander algemeen halo dat goed management beschrijft. Uit 
hun test blijkt dat de correlatie tussen interfunctionele coördinatie en HRM-be-
leid substantieel lager is dan de correlatie tussen interfunctionele coördinatie 
en de andere marktoriëntatiecomponenten. Kumar et al. (1998) gebruiken deze 
zelfde methode in hun onderzoek enkele jaren later. Ook in onderhavig onder-
zoek is deze methode gebruikt om de discriminante validiteit te testen.

In dit onderzoek is interfunctionele coördinatie gemeten door te vragen naar het 
hebben van interdepartementale vergaderingen om trends en ontwikkelingen in 
de markt te bespreken. Gevraagd is in welke mate dit in de bestaande  situatie ge-
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beurt, of deze informatie door de organisatie verspreid wordt en of dit leidt tot 
actie (3 items totaal). Zoals mag worden verwacht is de schaal homogeen, de alpha 
van deze drie vragen bedraagt 0.89. Het gemiddelde van deze drie scores is als 
indicator voor interfunctionele coördinatie gebruikt. Om een factor voor HRM te 
maken zijn dezelfde vragen opgenomen in de enquête als die Narver en Slater in 
1990 hebben gebruikt, zie hieronder. Op alle vragen kon met een vijfpuntsschaal 
worden gescoord. De HRM-vragen vormen een homogene schaal, alpha = 0.70, 
één van de items correleerde met minder dan 0.3 (mogelijk heden voor personeel 
om klachten in te dienen), bij verwijdering van dit items is de alpha 0.74 en corre-
leert geen van de items lager dan 0.3 met het totaal. Het gemiddelde van de scores 
op de resterende vijf vragen is als indicator voor het HRM-beleid gebruikt.

Items om factor HRM te meten
In ons ziekenhuis…..

hebben we een effectief personeelsbeleid;
voeren we actief beleid om personeel te doen doorstromen;
voeren we actief beleid gericht op het verkrijgen van een positieve attitude 
ten opzichte van het werk;
wordt creativiteit beloond;
hebben we adequate mogelijkheden voor personeel om klachten in te dienen;
stimuleren we medewerkers om zich verder te ontwikkelen.

In onderstaande tabellen is de correlatie weergegeven tussen de HRM-factor en 
de indicator voor interfunctionele coördinatie, alsmede hun correlaties met de 
verschillende oriëntatiefactoren en verschillende oriëntaties. De discriminante 
validiteit moet ook voor de afzonderlijke oriëntaties worden vastgesteld, om er 
zeker van te zijn dat daadwerkelijk de deeloriëntatie is gemeten en niet een alge-
meen management halo. Uit de analyse naar de discriminante validiteit van de 
afzonderlijke oriëntaties blijkt, dat interfunctionele coördinatie met alle facto-
ren en oriëntaties hoger correleert dan interfunctionele coördinatie met HRM-
beleid. De correlatie tussen interfunctionele coördinatie en HRM-beleid is ech-
ter niet significant. Ervan uitgaande dat interfunctionele coördinatie onderdeel 
uitmaakt van het construct marktoriëntatie en HRM-beleid niet, zoals Narver 
en Slater veronderstellen, kan ook nagegaan worden of de correlatie tussen ie-
dere oriëntatie en factor met interfunctionele coördinatie hoger is dan die met 
HRM-beleid. Uit tabel 9 blijkt dat de externe oriëntatie significant hoger cor-
releert met interfunctionele coördinatie dan met HRM-beleid; hetzelfde geldt 
voor de afzonderlijke factoren en de deeloriëntaties met uitzondering van over-
heidsoriëntatie. Op basis van deze resultaten kan worden geconcludeerd dat de 
discriminante validiteit voor de drie factoren naar behoren is, evenals voor het 
construct externe oriëntatie en voor de afzonderlijke deeloriëntaties met uitzon-
dering van de oriëntatie op de overheid. 

–
–
–

–
–
–
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Tabel 9 Correlaties tussen HRM-indicator en de diverse oriëntaties (n=41)

HRM-beleid Interfunctionele 
coördinatie

HRM-beleid Pearsons Correlatie 1 .01

P-waarde (tweezijdig) . .97

Interfunctionele 
coördinatie

Pearsons Correlatie .01 1

P-waarde (tweezijdig) .97 .

Oriëntatie overheid Pearsons Correlatie .35(*) .20

P-waarde (tweezijdig) .03 .23

Oriëntatie patiënt Pearsons Correlatie .17 .57(**)

P-waarde (tweezijdig) .29 .00

Oriëntatie zorgverzekeraar Pearsons Correlatie .01 .40(*)

P-waarde (tweezijdig) .99 .01

Oriëntatie huisarts Pearsons Correlatie -.01 .51(**)

P-waarde (tweezijdig) .96 .00

Oriëntatie derdelijn Pearsons Correlatie -.14 .33(*)

P-waarde (tweezijdig) .40 .04

Oriëntatie concurrenten Pearsons Correlatie .00 .64(**)

P-waarde (tweezijdig) .99 .00

Externe oriëntatie Pearsons Correlatie .07 .67(**)

P-waarde (tweezijdig) .67 .00

* Correlatie is significant bij p-waarde = 0.05 (tweezijdig).
** Correlatie is significant bij p-waarde = 0.01 (tweezijdig).

Tabel 10 Correlaties tussen HRM-indicator en factoren van externe oriëntatie (n=41)

HRM-beleid Interfunctionele 
coördinatie

HRM-beleid Pearsons Correlatie 1 .01

P-waarde (tweezijdig) . .97

Interfunctionele coördinatie Pearsons Correlatie .01 1

P-waarde (tweezijdig) .97 .

Factor verzamelen Pearsons Correlatie .10 .65(**)

P-waarde (tweezijdig) .54 .00

Factor verspreiden Pearsons Correlatie .08 .63(**)

P-waarde (tweezijdig) .62 .00

Factor actie Pearsons Correlatie .05 .62(**)

P-waarde (tweezijdig) .77 .00

** Correlatie is significant bij p-waarde = 0.01 (tweezijdig).
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Op basis van de literatuur, de gesprekken met de beleidsmakers 
en de academische expertronde is vastgesteld dat ziekenhuizen zich moeten 
richten op patiënten, concurrenten, derdelijn, zorgverzekeraars, huisartsen en 
overheid. Het bestaande MARKOR-instrument is niet toepasbaar gebleken bij 
Nederlandse ziekenhuizen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat 1) niet 
alle groepen beïnvloedende externe actoren erin worden meegenomen, 2) niet 
alle termen begrijpelijk zijn binnen de context van de Nederlandse ziekenhuis-
sector en 3) niet gemeten kan worden op SBU-niveau, maar dat moet worden 
gemeten op ziekenhuisniveau.

Marktoriëntatie is een langetermijnstrategie waarbij een organisatie zich richt 
op de huidige en potentiële behoeften van haar klanten en het gedrag van con-
currenten, met de neiging meer gewicht toe te kennen aan de huidige en po-
tentiële behoeften van klanten. Voor ziekenhuizen betekent marktoriëntatie het 
richten op patiënten (gebruikers), zorgverzekeraars (betalers), huisartsen (in-
termediairs), concurrenten en op de verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg 
(derdelijn). De externe oriëntatie van ziekenhuizen bestaat, naast een oriëntatie 
op de markt, uit een oriëntatie op de overheid (regulerende institutie, zie ook 
hoofdstuk 4) en op de eigen organisatie in relatie tot de omgeving. 

De ontwikkelde schaal voor het meten van de externe oriëntatie van algemene 
ziekenhuizen kent als basis de bestaande instrumenten voor het meten van 
marktoriëntatie: MARKOR, MKTOR en EMO. Hier zijn items aan toegevoegd, 
uit verwijderd, en van veranderd op basis van een expertronde en een pilot-
onderzoek bij vijf ziekenhuizen. Hiermee is een aantal van de tekortkomingen 
van MARKOR en MKTOR opgelost. Het nieuwe instrument is valide gebleken. 
Zowel de homogeniteit, als de convergente en discriminante validiteit zijn aan-
getoond. Een van de tekortkomingen van het instrument MARKOR was de fit 
van het instrument. Het nieuwe instrument heeft een goede fit. De drie factoren 
die Jaworski en Kohli onderscheiden: informatie verzamelen, informatie ver-
spreiden en actie ondernemen vormen de structuur van het nieuwe instrument. 
Deze studie heeft niet kunnen aantonen dat de factorstructuur ook daadwerke-
lijk conform deze drie factoren is. Daarmee geldt ook voor het nieuwe instru-
ment de tekortkoming die MARKOR kent, een onvoldoende factorstructuur.

Het nieuwe instrument is opgebouwd uit vijf deelschalen voor het meten van de 
oriëntatie op de markt. Deze hebben betrekking op: de patiënten, de huisartsen, 
de derdelijn, de zorgverzekeraars en de concurrenten. De oriëntatie op de regu-
lerende instituties wordt gemeten met behulp van de oriëntatie op de overheid. 

5.7
Conclusies: externe oriëntatie van 
ziekenhuizen: een hybride oriëntatie

hoofdstuk 5
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Het instrument bevat tevens een viertal items gericht op interfunctionele coör-
dinatie en het zicht hebben op het presteren van de eigen organisatie.

De zes deelschalen, gericht op de oriëntatie op patiënten, concurrenten, huis-
artsen, derdelijn, zorgverzekeraars en overheid, bleken ieder voor zich homo-
geen. Een indicatie voor de constructvaliditeit is verkregen door de convergente 
en discriminante validiteit te onderzoeken. Voor de afzonderlijk deeloriënta-
ties geldt dat de oriëntaties op patiënten, concurrenten, huisartsen, derdelijn en 
zorgverzekeraars met elkaar samenhangen. De oriëntatie op de overheid hangt 
niet met de overige deeloriëntaties samen (met uitzondering van een matige 
samenhang met de oriëntatie op zorgverzekeraars), hetgeen indiceert dat deze 
deeloriëntatie een ander achterliggend begrip meet. Dit weerspiegelt de hybridi-
teit, zoals beschreven in hoofdstuk 4. De oriëntatie op de overheid is een insti-
tutionele oriëntatie, de oriëntatie op de overige vijf actoren een marktoriëntatie. 
Dit wordt onderschreven door de resultaten in tabel 9, waaruit blijkt dat de over-
heidsoriëntatie geen significante correlatie heeft met de interfunctionele coör-
dinatie en de overige vijf oriëntaties dat wel hebben. Marktoriëntatie en de ori-
entatie op de overheid blijken tegengestelde oriëntaties te zijn: marktoriëntatie, 
bestaande uit oriëntatie op patiënten, concurrenten, huisartsen, zorgverzeke-
raars en derdelijn, correleert significant negatief met overheidsoriëntatie (-0.40, 
p-waarde = 0.01). Dit bevestigt de hybride oriëntatie van ziekenhuizen. 

In de volgende figuur zijn de resultaten weergegeven. Alle veronderstelde rela-
ties bleken aanwezig. Anders dan verondersteld in het onderzoeksmodel bleek 
er een (negatieve) relatie te zijn tussen overheidsoriëntatie en marktoriëntatie. 
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Figuur 4 De externe oriëntatie van ziekenhuizen: een hybride oriëntatie
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In 2007 is bij 41 ziekenhuizen de externe oriëntatie gemeten met 
behulp van het nieuw ontwikkelde instrument. Voor een beschrijving van dit 
instrument en de wijze waarop de meting in 2007 heeft plaatsgevonden, wordt 
verwezen naar hoofdstuk 5. In dit hoofdstuk worden de resultaten van de me-
ting beschreven. Naast dat is nagegaan op wie de ziekenhuizen zich met name 
oriënteren, is gemeten wie van de extern beïnvloedende actoren volgens de zie-
kenhuizen hen het meest beïnvloedt en met wie ze het meest onderhandelen.

6.2
De externe oriëntatie van ziekenhuizen

De gemiddelde externe oriëntatie van de onderzochte ziekenhui-
zen bedraagt 3.31 (modus 3.7; mediaan 3.3) op een schaal van 1 tot en met 5. De 
hoogste score is 4.15, de laagste 2.14, de standaarddeviatie is 0.47. Als we kijken 
naar de afzonderlijke oriëntaties op de actoren, valt op dat de oriëntatie op de 
overheid en de derdelijn het grootst is. De oriëntatie op de overheid kent de 
grootste standaarddeviatie.

Tabel 11 De oriëntaties op de verschillende groepen van externe actoren (n=41)

Gemiddelde Mediaan Modus Standaard-
deviatie

Externe oriëntatie 3.31 3.28 3.72 .47

Oriëntatie overheid 3.53 3.67 4 .88

Marktoriëntatie 3.40 3.34 2.10 (a) .53

Oriëntatie patiënt 3.38 3.42 3.92 .65

Oriëntatie zorgverzekeraar 3.48 3.56 3.56 .68

Oriëntatie huisarts 3.54 3.50 3 .58

Oriëntatie derdelijn 3.57 3.67 4 .78

Oriëntatie concurrenten 3.05 3.10 3.19 .55

(a) Multiple modus: de kleinste waarde wordt getoond.

6
Oriëntatie op 
beïnvloedende actoren

6.1
Onderzoek naar de externe oriëntatie van 
algemene ziekenhuizen
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Met behulp van regressieanalyse is nagegaan in welke mate de verschillende 
 oriëntaties bijdragen aan de externe oriëntatie. Zoals mag worden verwacht is de 
R2 hoog (0.99), de diverse oriëntaties maken immers deel uit van het construct ex-
terne oriëntatie (dat ook items bevat over interfunctionele coördinatie en de eigen 
bedrijfsvoering). Uit de analyse blijkt dat de oriëntatie op concurrenten het meest 
bijdraagt aan het construct externe oriëntatie, gevolgd door de oriëntatie op de 
huisarts en daarna de patiënt. De oriëntatie op de derdelijn draagt het minst bij.

Tabel 12 De mate waarin de diverse oriëntaties bijdragen aan externe oriëntatie

Ongestandaardiseerde 
coëfficiënten

Gestandaardiseerde 
coëfficiënten

t p-waarde

B Standaard 
Fout

Beta  

Constante .18 .06 2.86 .01

Oriëntatie overheid .06 .01 .11 5.75 .00

Oriëntatie patiënt .16 .03 .22 5.57 .00

Oriëntatie 

zorgverzekeraar .06 .02 .08 2.61 .01

Oriëntatie huisarts .26 .04 .31 6.15 .00

Oriëntatie 

concurrenten .37 .02 .43 15.00 .00

Oriëntatie derdelijn .04 .02 .06 2.48 .02

Afhankelijke variabele: externe oriëntatie 

In bijlage 8 zijn de scores op de afzonderlijke items van de externe oriëntatie 
opgenomen. Hieruit blijkt dat het verzamelen van informatie beter gebeurt dan 
het verspreiden en het actie ondernemen naar aanleiding van deze informatie. 
Bij de concurrentoriëntatie en de huisartsoriëntatie scoren het verspreiden en 
het actie ondernemen nagenoeg gelijk, bij de patiëntoriëntatie scoren het verza-
melen en het verspreiden nagenoeg gelijk.

6.3
Externe druk en actieve reactie

Volgens de institutionele theorie moeten organisaties hun strate-
gie afstemmen op de verwachtingen van instituties. Dit zou hen allerlei voorde-
len opleveren (zie paragraaf 4.3.1). Maar volgens Oliver (1991) zijn organisaties 
die weerstand bieden tegen institutionele druk flexibeler, innovatiever, katalyse-
rend en meer adaptief. Omdat institutionalisatie het adaptatieproces vertraagt, 
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vergemakkelijkt weerstand tegen institutionele druk de reactie op externe even-
tualiteiten. Dit zou betekenen dat het voor de Nederlandse ziekenhuizen van 
belang is weerstand te bieden tegen institutionele druk om zo sneller te kunnen 
reageren op de nieuwe marktkrachten.

Aan de respondenten is gevraagd hoe de invloed van een aantal actoren op het 
producten- en dienstenaanbod wordt ervaren, met wie ziekenhuizen onderhan-
delen en wie als bepalend voor de toekomst wordt ervaren. Gevraagd is naar de 
huidige situatie en de gewenste situatie. Alles kon gescoord worden op een vijf-
puntsschaal. Onderstaande tabellen geven de resultaten weer.

Tabel 13 Ervaren invloed actoren op het producten- en dienstenaanbod van het ziekenhuis 

(n=41)

Gewenst Bestaand

Gemiddelde Modus Gemiddelde Modus

Landelijke overheid 2.56 2 3.63 4

Lokale overheid 2.17 2 2.15 1

Patiënten 4.41 5 2.98 4

Zorgverzekeraars 3.68 3 3.80 4

Huisartsen 4.15 5 3.30 3

Medisch specialisten 4.39 5 4.39 5

Concurrenten 3.56 4 2.76 3

Op dit moment vinden de respondenten de eigen medisch specialisten de meest 
bepalende actor voor de vormgeving van het producten- en dienstenaanbod van 
het ziekenhuis. Verhaegen (1998) waarschuwt ervoor dat organisaties waar in-
tern belanghebbenden een belangrijkere rol spelen dan extern belanghebben-
den, door de consensuscultuur die ontstaat, minder goed in staat zijn op veran-
deringen in de omgeving in te spelen. Dit geldt met name voor organisaties met 
een groot aantal van invloed zijnde externe actoren. 

Van de externe actoren worden de zorgverzekeraars het meest van invloed erva-
ren op het producten- en dienstenaanbod, gevolgd door de landelijke overheid. 
De wens is dat dit verschuift naar de patiënten als meest bepalend (op de voet ge-
volgd door de eigen medisch specialisten) en daarna de huisartsen. De wens is 
tevens dat de invloed van concurrenten groter wordt op het producten- en dien-
stenaanbod, en dat die van de landelijke overheid duidelijk afneemt. Ook geven 
de resultaten een duidelijke gewenste verschuiving weer richting vragende par-
tijen: gebruikers, verwijzers en betalers. De gewenste invloeden komen in grote 
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lijnen overeen met het door de overheid ingezette beleid: patiënten meer in-
vloed, zorgverzekeraars meer invloed, de landelijke overheid minder invloed.

Er blijkt een significante correlatie te zijn tussen de externe oriëntatie en de er-
varen invloed van de overheid op het producten- en dienstenaanbod. Deze cor-
relatie is negatief, zijnde -0.33 (p = 0.04) (Pearsons Correlatie tweezijdig). Dit 
betekent dat ziekenhuizen die meer invloed van de overheid ervaren zich min-
der extern oriënteren. De invloed die de overheid op ziekenhuizen uitoefent is 
in principe voor alle ziekenhuizen hetzelfde. Deze invloed wordt immers op na-
tionaal niveau vastgesteld. De ervaren invloed is blijkbaar niet voor alle zieken-
huizen hetzelfde. Dit blijkt niet samen te hangen met de omvang van het zie-
kenhuis of de ligging (ruraal/stedelijk). Opvallend is dat ziekenhuizen die meer 
invloed ervaren zich niet significant meer op de overheid oriënteren dan zieken-
huizen die minder invloed ervaren van de overheid. De oriëntatie op de overheid 
is voor vrijwel alle ziekenhuizen reeds aan de hoge kant (zie hoofdstuk 6).

Er is tevens een significante relatie tussen de ervaren invloed die patiënten heb-
ben op het producten- en dienstenaanbod en de externe oriëntatie, zijnde 0.45 
(p-waarde = 0.00) (Pearsons Correlatie tweezijdig). Dit geeft aan dat hoe groter 
de ervaren invloed van de patiënten is op het producten- en dienstenaanbod, hoe 
groter de externe oriëntatie is. De werkelijke invloed van patiënten kan, in te-
genstelling tot de invloed van de overheid, wel verschillen tussen ziekenhuizen. 
Het is immers goed mogelijk dat lokale of regionale patiëntenorganisaties in de 
ene regio een grotere invloed uitoefenen dan in de andere, of dat ziekenhuizen 
zelf de invloed van patiënten anders hebben georganiseerd. Er blijkt geen sig-
nificante correlatie te zijn tussen de ervaren invloed van patiënten en het feit of 
het ziekenhuis in een stedelijk gebied ligt of niet, of dat er veel andere zieken-
huizen in de nabije omgeving liggen.

Aan de respondenten is tevens gevraagd wie als het meest van invloed wordt er-
varen op de toekomst van het ziekenhuis. 

Degenen die op dit moment als het meest bepalend voor de toekomst van de zie-
kenhuizen worden ervaren, zijn de eigen medisch specialisten, gevolgd door de 
landelijke overheid, de zorgverzekeraars en de huisartsen. Op dit moment wor-
den de patiënten nog als gemiddeld bepalend voor de toekomst van het zieken-
huis ervaren. De bestuurders wensen dat patiënten meer bepalend worden en 
dat de rol van de landelijke overheid duidelijk afneemt. 

Een gezonde blik.indd   102Een gezonde blik.indd   102 02-09-2008   10:47:0102-09-2008   10:47:01



103

or iëntatie op beïnvloedende actoren

Tabel 14 De mate waarin actoren bepalend zijn voor de toekomst van het ziekenhuis (n=40)

Gewenst Bestaand

Gemiddelde Modus Gemiddelde Modus

Landelijke overheid 2.48 3 3.98 4

Lokale overheid 1.93 1 2.05 1

Patiënten 4.05 4 2.88 3

Zorgverzekeraars 3.43 3 3.75 4

Huisartsen 3.88 4 3.45 3

Medisch specialisten 4.20 4 4.08 4

Concurrenten 2.95 3 2.44 3

Hoe meer ziekenhuizen vinden dat huisartsen bepalend zijn voor hun toekomst, 
hoe groter hun externe oriëntatie (Pearsons Correlatie tweezijdig = 0.37, p-waarde 
= 0.02). Voor de ervaren invloed van de overige actoren op de toekomst gelden geen 
significante correlaties met de externe oriëntatie, of één van de deeloriëntaties.

Onderhandelen met externe actoren kan als een actievere strategie worden ge-
zien. In de indeling van Oliver (1991) valt deze strategie onder compromise, van 
de vijf strategieën de op één na minst actieve strategie (zie bijlage 2). Aan de zie-
kenhuizen is gevraagd met welke actoren zij het meest onderhandelen. 

Tabel 15 Actoren waarmee ziekenhuizen onderhandelen over de regels en kaders die hen 

worden opgelegd (n=41)

Gewenst Bestaand

Gemiddelde Modus Gemiddelde Modus

Landelijke overheid 2.63 1 2.61 2

Lokale overheid 2.24 1 2.34 1

Patiënten 3.54 3 2.54 3

Zorgverzekeraars 4.05 5 4.32 4

Huisartsen 3.54 4 2.98 3

Medisch specialisten 4.07 5 4.02 4

Concurrenten 2.24 1 2.15 2

Op dit moment onderhandelen ziekenhuizen met name met de zorgverzekeraars 
en met de eigen medisch specialisten. Dit zijn tevens twee groepen die een grote 
invloed hebben op het producten- en dienstenaanbod. Met de derde partij, de lan-
delijke overheid, die een grote invloed heeft op het dienstenaanbod, wordt nau-
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welijks onderhandeld (modus = 2, gemiddelde = 2.6). Voor de toekomst wensen13 
ziekenhuizen, naast de onderhandelingen met de eigen medisch specialisten en 
de zorgverzekeraars, meer te onderhandelen met huisartsen en patiënten. 

Uit de resultaten (zie bijlage 9) blijkt dat hoe groter de invloed van een actor 
op het huidige dienstenportfolio wordt ervaren, hoe meer ermee wordt onder-
handeld, waarbij een oplopende trap in intensiteit geldt van overheid (0.31), 
naar zorgverzekeraar (0.32), naar huisarts (0.33), naar patiënt (0.40), naar lokale 
overheid (0.78). Er wordt niet meer onderhandeld met concurrenten als hun in-
vloed toeneemt: er is geen significante relatie tussen de mate van invloed van 
concurrenten en het onderhandelen met concurrenten.

Het is opvallend dat ziekenhuizen wel veel onderhandelen met de externe actor 
die hun dienstenaanbod het meest beïnvloedt, de zorgverzekeraar, en nagenoeg 
het minst onderhandelen met de externe actor die op de tweede plaats komt qua 
ervaren invloed op het dienstenaanbod: de overheid. De grote mate van onder-
handeling met de zorgverzekeraar is te verklaren doordat ziekenhuizen noodge-
dwongen met zorgverzekeraars moeten onderhandelen om aan financiële mid-
delen te komen. Richting de overheid lijken ziekenhuizen een meer berustende 
strategie te kiezen. Oliver (1991) noemt dit acquiescence (zie bijlage 2).

Er blijkt geen significante correlatie te zijn tussen de externe oriëntatie en de 
mate waarin onderhandeld wordt met de externe actoren. Een dergelijke corre-
latie is er ook niet tussen marktoriëntatie en onderhandelen of overheidsoriën-
tatie en onderhandelen. Dit betekent dat de externe oriëntatie niet groter is naar 
mate er meer onderhandeld wordt, of vice versa.

Opvallend is het feit dat huisartsen als bepalend voor de toekomst worden gety-
peerd terwijl er nauwelijks met hen wordt onderhandeld.

Hoe groter de invloed van patiënten en zorgverzekeraars op de toekomst van het 
ziekenhuis wordt ervaren, hoe meer er onderhandeld wordt met de landelijke 
overheid (respectievelijk 0.41, p-waarde = 0.01, en 0.32, p-waarde = 0.04). Hoe 
meer invloed ervaren wordt van de lokale overheid (0.53, p-waarde = 0.00), de 
patiënten (0.33, p-waarde = 0.04), de huisartsen (0.37, p-waarde = 0.02) en de 
concurrenten (0.36, p-waarde = 0.03) op de toekomst van het ziekenhuis, hoe 
meer er met hen onderhandeld wordt. Er is geen significante correlatie gevon-
den tussen de invloed van de overheid op de toekomst van het ziekenhuis en het 
onderhandelen met één van de externe actoren. 

13 In de vraagstelling is expliciet gevraagd naar de ‘gewenste situatie’ en niet naar de ‘verwachte’ 
situatie.
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De zorgverzekeraars zijn, gevolgd door de overheid, van de externe 
actoren degenen die het meest van invloed worden gevonden op het huidige dien-

sten- en productportfolio van de ziekenhuizen. Het is de overheid gevolgd door 
de zorgverzekeraars die het meest van invloed wordt gevonden op de toekomst 
van het ziekenhuis. Hieruit blijkt de sterke ervaren invloed van de overheid 
op de ziekenhuizen. De meeste ziekenhuizen oriënteren zich ook het meest 
op de overheid van alle externe actoren. Opvallend is dat ze met deze meest 
beïnvloedende actor nauwelijks onderhandelen: het kan zijn dat ziekenhuizen 
dit overlaten aan hun branchevereniging of dat zij, volgens de classificatie van 
Oliver (1991), een berustende strategie volgen.

Een andere actor die van grote invloed op het ziekenhuis wordt gevonden, is de 
zorgverzekeraar. Hier onderhandelen ziekenhuizen het meest mee. Het blijkt 
dat hoe meer invloed van zorgverzekeraars wordt ervaren op het huidige dien-

sten- en productenportfolio, hoe meer ermee onderhandeld wordt. Als de erva-
ren invloed van zorgverzekeraars op de toekomst van het ziekenhuis groter is, 
gaan ziekenhuizen niet meer met zorgverzekeraars onderhandelen, maar meer 
met de landelijke overheid. De oriëntatie op de zorgverzekeraar is gemiddeld. 
Omdat de zorgverzekeraar de financier is van de ziekenhuizen, zijn ziekenhui-
zen gedwongen te onderhandelen met deze actor. Het feit dat ze niet met hen 
onderhandelen als ze van invloed zijn op de toekomst en het feit dat de oriën-
tatie op deze groep gemiddeld is, kan erop duiden dat zorgverzekeraars als een 
verlengde arm van de landelijke overheid worden gezien.

De ziekenhuizen vinden van zichzelf dat ze goed extern georiënteerd zijn: op 
een schaal van 1 tot 5 scoren ze gemiddeld een 3.3. Dit is opvallend hoog voor 
een sector die tot voor kort volledig overheidsgereguleerd was en daarmee nau-
welijks werd beïnvloed door de ontwikkelingen van actoren in de omgeving. De 
verklaring voor deze hoge score kan zijn dat ziekenhuizen zichzelf overschatten, 
of dat ze onbewust een relatieve externe oriëntatie aangeven (zonder dat hier-
naar gevraagd is!) ten opzichte van een aantal jaren geleden of ten opzichte van 
wat ze verwachten dat andere ziekenhuizen doen. Dit kan betekenen dat zieken-
huizen over 10 jaar nog steeds een 3.3 scoren, maar dat ze veel meer marktge-
oriënteerd zijn dan nu.

Met een score van 3.3 op de externe oriëntatie kan de vraag gesteld worden of zie-
kenhuizen kunnen worden geclassificeerd als productgeoriënteerde, klantge-
oriënteerde of marktgeoriënteerde organisaties. De resultaten uit de interviews 
met beleidsmakers, toezichthouders en academische experts (zie de hoofdstuk-

6.4
Conclusies: meer invloed van de patiënt zet 
ziekenhuizen aan tot actievere strategie 
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ken 3 en 5) laten zien dat zij verwachten dat ziekenhuizen enerzijds sterker de 
nadruk moeten gaan leggen op interne aangelegenheden als gevolg van de in-
voering van het nieuwe stelsel, wat wijst op productoriëntatie, en dat ze ander-
zijds zich nadrukkelijk moeten gaan richten op externe actoren, hetgeen wijst 
op klant- of marktoriëntatie. Met de wijzigingen in het stelsel en de toenemende 
sturingsmogelijkheden voor financiers zal naar verwachting een verschuiving 
optreden van productgeoriënteerde organisaties naar klantgeoriënteerde orga-
nisaties. De betalers, en ook steeds meer de gebruikers, willen informatie heb-
ben, voordat ze diensten afnemen van een ziekenhuis. 

De mate van externe oriëntatie wordt voor het grootste deel bepaald door de 
mate van oriëntatie op concurrenten, huisartsen en patiënten. De externe ori-
entatie hangt samen met: 

de ervaren invloed van de overheid op het huidige dienstenaanbod. Deze 
hangt negatief samen met de externe oriëntatie;
de ervaren invloed van patiënten op het huidige dienstenaanbod. Deze erva-
ren invloed hangt positief samen met de externe oriëntatie;
de ervaren invloed van huisartsen op de toekomst van het ziekenhuis. Deze 
ervaren invloed hangt positief samen met de externe oriëntatie.

Opvallend is de relatie tussen de ervaren invloed van de overheid en het niveau 
van externe oriëntatie. De invloed van de overheid op de ziekenhuizen is in prin-
cipe voor alle ziekenhuizen gelijk, deze wordt immers op nationaal niveau be-
paald. De ervaren invloed verschilt tussen ziekenhuizen. Ziekenhuizen die meer 
invloed ervaren van de overheid, richten zich minder op hun marktomgeving. 
Ze richten zich niet significant meer op de overheid. 

Met de gewenste verschuiving richting meer invloed door de patiënt en minder 
door de overheid, mag ervan uit worden gegaan dat er ook minder invloed van 
de overheid wordt ervaren en meer invloed van patiënten wordt ervaren. De ex-
terne oriëntatie zal dan toe gaan nemen. Ook zal dan het onderhandelen met pa-
tiënten toe gaan nemen. Dit suggereert dat een grotere ervaren invloed van pa-
tiënten ziekenhuizen aanzet tot een actievere strategie: ze gaan zich meer extern 
oriënteren en ze gaan meer onderhandelen. In het volgende hoofdstuk wordt 
nagegaan of de ervaren invloed van patiënten en overheid op de huidige dien-
sten en de ervaren invloed van huisartsen op de toekomst, antecedenten zijn 
van de externe oriëntatie.

–

–

–
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Er zijn diverse factoren die in de literatuur als antecedenten van 
marktoriëntatie worden beschouwd. Antecedenten zijn factoren die de markt-
oriëntatie bevorderen of belemmeren (Kohli en Jaworski, 2001). De vraag is of 
deze factoren ook de marktoriëntatie, en in bredere zin de externe oriëntatie, 
van algemene ziekenhuizen in Nederland beïnvloeden. 

Bhuian en Abdul-Gader (1997) geven op basis van literatuuronderzoek de vol-
gende zeven factoren aan die de marktoriëntatie van ziekenhuizen kunnen 
beïnvloeden:

professioneel commitment van het hogerkadermanagementteam;
professionele scholing van het hogerkadermanagementteam;
professionele ethiek van het hogerkadermanagementteam;
entrepreneurship;
perceptie van de aanwezigheid en mate van intensiteit van competitie;
perceptie van de vraag ten opzichte van de beschikbare capaciteit (grotere 
vraag of overcapaciteit).

Hieraan kunnen worden toegevoegd: 
perceptie van de aanwezige competitie als een bedreiging (Van Wood et al., 
2000);
de omvang van de organisatie/het ziekenhuis (McDevitt, 1987; Naidu en 
 Narayan, 1991; Narver en Slater, 1990).

Professioneel commitment wordt door Van Wood et al. benaderd als een moge-
lijke beïnvloedende factor van marktoriëntatie, terwijl Jaworski en Kohli (1993) 
het organisatiecommitment als ondernemingsresultaat beschouwen. Professio-
neel commitment van het hogerkadermanagementteam verwijst naar de toewij-
ding van het individu aan een carrière en de wens om bij een bepaalde professie 
te blijven, gegeven de mogelijkheden om van professie te veranderen. Toewij-
ding aan een carrière en carrière-aspiraties versterken de lange termijn profes-

–
–
–
–
–
–

–

–

7
Bevorderende of 
belemmerende factoren

7.1
Factoren die de mate van marktoriëntatie 
kunnen beïnvloeden 
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sionele doelen (zoals consistente kwaliteitsdienstverlening aan klanten). Deze 
langetermijnoriëntatie beïnvloedt de waarde die hogerkadermanagers hechten 
aan informatie over klanten – de essentie van marktoriëntatie (Van Wood et al., 
2000). Van Wood et al. (2000) hebben de mogelijke invloed van professioneel 
commitment op de mate van marktoriëntatie getest bij 237 non-profitziekenhui-
zen. Hieruit bleek een significante relatie met marktoriëntatie.

Dit leidt tot de volgende hypothese:
H1a:  Hoe sterker het professioneel commitment van het hogerkadermanage-

ment, hoe sterker de marktoriëntatie en de oriëntatie op de vijf afzonder-
lijke deeloriëntaties van marktoriëntatie, de oriëntatie op patiënten, huis-
artsen, derdelijn, zorgverzekeraars en concurrenten.

Het professional commitment is gemeten met vraag 23 uit de vragenlijst. Aan de 
respondenten is een drietal vragen voorgelegd die betrekking hebben op het pro-
fessionele commitment van het hogerkadermanagementteam. Er kon worden ge-
scoord op een vijfpuntsschaal. De alpha is 0.72. Er is gebruik gemaakt van dezelfde 
vragen als gebruikt door Van Wood et al. in 2000. In onderstaande tabel worden de 
resultaten weergegeven. De respondenten hebben een hoog commitment aan hun 
werk en vinden dat ook van het hogerkadermanagement in hun ziekenhuis. 

Tabel 16 Scores op de afzonderlijke items ten aanzien van het professioneel commitment van 

het hogerkadermanagement, schaal 1-5 (n=40)

Gemiddelde Modus

Ik zie mijn werk niet als gewoon een baan, het is iets wat veel belangrij-
ker is

4.05 4

Het senior management/hoger kader van mijn ziekenhuis is zeer toege-
wijd aan hun carrière in het veld van gezondheidszorgmanagement

4 4

Ik zou in deze professie blijven ook als mij een baan buiten de gezond-
heidszorg werd aangeboden waar ik meer mee zou verdienen

3.68 3

De professionele scholing van het hogerkadermanagementteam is een andere 
dimensie van professionaliteit. Deze scholing is gericht op het verbeteren van 
de kennis en kunde van medewerkers om continu kwalitatief hoogstaande 
dienstverlening aan klanten te leveren (Van Wood et al., 2000). Van Wood et 
al. (2000) hebben de vermeende invloed van professionele scholing op de mate 
van marktoriëntatie getest bij 237 non-profitziekenhuizen. Hieruit bleek geen 
significante relatie met marktoriëntatie. Deze mogelijke beïnvloedende factor is 
daarom niet onderzocht in onderhavig onderzoek.
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Ferrell, Maignan en Loe (2003) geven aan dat medewerkers die werkzaam zijn 
binnen een ethisch klimaat geneigd zijn zich extra in te spannen om de vragen 
en problemen van klanten te begrijpen. Managers met een hoge mate van pro-
fessionele ethiek zijn meer geneigd zich te wijden aan kwalitatief hoogstaande 
dienstverlening (Van Wood et al., 2000). Een hoge mate van professionele ethiek 
bij het hogerkadermanagementteam zou ertoe leiden dat managers de belangen 
van klanten voor hun eigen belangen laten gaan. Van Wood et al. (2000) hebben 
de verwachte positieve invloed van professionele ethiek op de mate van markto-
riëntatie getest bij 237 non-profitziekenhuizen. Hieruit bleek geen significante 
relatie met marktoriëntatie. Deze mogelijke beïnvloedende factor is daarom niet 
onderzocht in onderhavig onderzoek.

Een aantal onderzoekers is nagegaan of de mate van entrepreneurship van 
invloed is op de mate van marktoriëntatie. Het hebben van succes door een 
entrepreneur wordt gerelateerd aan winst en in sommige gevallen ook aan 
(werkgelegenheids)groei (Van Dijk en Thurik, 1998). Lumpkin en Dess (1996) 
maken onderscheid naar entrepreneurial management, entrepreneurial orien-
tation en entrepreneurship. Entrepreneurial managementprocessen betreffen 
de methoden, activiteiten en stijlkeuzen die managers gebruiken om onder-
nemend te acteren (Lumpkin en Dess, 1996). Entrepreneurial orientation be-
staat uit vijf dimensies: autonomie, innovatie, risico nemen, proactief handelen 
en agressieve competitie. Entrepreneurship is het (op)nieuw betreden van een 
markt met bestaande of nieuwe goederen of diensten (Lumpkin en Dess, 1996). 
In onderzoek van Miles en Arnold (1991) bij organisaties uit het bedrijfsleven, 
is een positieve correlatie gevonden tussen marktoriëntatie en een entrepreneu-
rial oriëntatie. Marktoriëntatie omschrijven zij als het richten van een organisa-
tie op zijn klanten; een organisatie die zich kenmerkt door een entrepreneurial 
oriëntatie zoekt constant naar het kunnen uitbuiten van ontwikkelingen in de 
omgeving. Zij concluderen dat marktoriëntatie en entrepreneurial oriëntatie on-
afhankelijk van elkaar kunnen bestaan. Ook Matsuno et al. (2002) zijn bij orga-
nisaties uit het bedrijfsleven nagegaan of entrepreneurship positief van invloed 
is op de mate van marktoriëntatie. Zij geven aan dat entrepreneurship door vele 
dingen kan worden aangezet, zoals bijvoorbeeld technologische ontwikkelin-
gen, maar dat het succesvol introduceren van nieuwe producten en diensten op 
een markt alleen kan wanneer een bedrijf voldoende informatie heeft over die 
markt. De neiging tot entrepreneurship zou daarmee de mate van marktoriën-
tatie bevorderen. Uit hun onderzoek bleek dat hoe groter de geneigdheid tot on-
dernemerschap, hoe hoger het niveau van marktoriëntatie is. Van Wood et al. 
(2000) hebben de invloed van entrepreneurship op de mate van marktoriëntatie 
getest bij 237 non-profitziekenhuizen. Zij defi niëren entrepreneurship als: inno-
vatief zijn, pro-activiteif zijn en constructief risico nemen. Deze definitie komt 
nagenoeg overeen met de definitie van Lumpkin en Dess (1996) aangaande en-
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trepreneurial orientation. Uit hun onderzoek bleek eveneens dat hoe groter de 
neiging tot entrepreneurship, hoe groter de mate van marktoriëntatie.

Dit leidt tot de volgende hypothese:
H1b:  Hoe groter de mate van entrepreneurship, hoe sterker de marktoriën-

tatie en de oriëntatie op de vijf afzonderlijke deeloriëntaties van markt-
oriëntatie, de oriëntatie op patiënten, huisartsen, derdelijn, zorgverzeke-
raars en concurrenten.

In deze studie is entrepreneurship gemeten met vraag 22 uit de vragenlijst, die 
bestaat uit acht deelvragen. Entrepreneurship is gemeten als een combinatie 
van entrepreneurial management, entrepreneurial orientation en entrepreneur-
ship (zoals Lumpkin en Dess (1996 deze definiëren). Dezelfde items zijn ge-
bruikt als die door Van Wood et al. (2000) zijn gebruikt. De resultaten worden 
in onderstaand overzicht weergegeven.

Tabel 17 Scores op de afzonderlijke items met betrekking tot entrepreneurship, schaal 1-5 

(n=40)

In vergelijking met andere ziekenhuizen in ons marktgebied, is ons zieken-
huis actief in…..

Gemid-
delde

Modus

…het introduceren van nieuwe producten en diensten voor patiënten 3.63 3.00

…het betreden van nieuwe markten 3.13 3.00

… het introduceren van nieuwe methoden en technieken om diensten aan 
te bieden

3.58 4.00

…het zoeken van unieke wegen om patiënten tevreden te stellen 3.48 4.00

…het uitvoeren van Research & Development (R&D)-activiteiten 2.93 3.00

…het zoeken naar nieuwe markten 3.33 3.00

…het nemen van risico’s met betrekking tot onzekerheden in de omgeving 3.25 3.00

…het nemen van risico’s in het algemeen 3.18 3.00

De ziekenhuizen vinden zichzelf iets bovengemiddeld actief in R&D-activiteiten. 
Tegelijkertijd vinden ze zichzelf beter dan andere ziekenhuizen in hun marktge-
bied als het gaat om het introduceren van nieuwe methoden en technieken om 
diensten aan te bieden, het introduceren van nieuwe producten en diensten en 
het vinden van unieke wegen om patiënten tevreden te stellen. De alpha over de 
acht deelvragen bedraagt 0.83, het item ‘zoeken naar unieke wegen om patiënten 
tevreden te stellen’ correleert minder dan 0.3 met het totaal. Bij verwijdering van 
dit item is de alpha 0.85. In de analyses is met het totaal aan items gerekend.

Een gezonde blik.indd   110Een gezonde blik.indd   110 02-09-2008   10:47:0202-09-2008   10:47:02



111

bevorderende of belemmerende factoren

De perceptie van de aanwezige concurrentie wordt door Van Wood et al. (2000) 
benaderd als een bevorderende factor van marktoriëntatie, terwijl het door Ja-
worski en Kohli (1993) wordt benaderd als een factor die de relatie marktoriën-
tatie – ondernemingsresultaten versterkt of verzwakt. De perceptie van de aan-
wezige intensiteit van concurrentie zou organisaties beïnvloeden in hun gedrag 
om informatie van klanten te vergaren om deze in hun voordeel te gebruiken 
(Slater en Narver, 1994; Van Wood en Bhuian, 1993). Van Wood et al. (2000) 
hebben de invloed van de perceptie van aanwezige concurrentie als antecedent 
van marktoriëntatie getest bij 237 non-profitziekenhuizen. Hieruit bleek geen 
significante relatie met marktoriëntatie. Deze mogelijke antecedent is daarom 
niet onderzocht in onderhavig onderzoek.

Van Wood et al. (2000) veronderstelden dat organisaties waar de vraag lager is 
dan de capaciteit, of andersom, geneigd zijn informatie van klanten te vergaren 
om op basis daarvan hun marktaanbod zo aan te passen dat de disbalans kan 
worden hersteld. Zij hebben de invloed van deze vermeende beïnvloedende fac-
tor getest bij 237 non-profitziekenhuizen. Hieruit bleek geen significante rela-
tie met marktoriëntatie. Deze mogelijke beïnvloedende factor is daarom niet on-
derzocht in onderhavig onderzoek.

De perceptie van de concurrentie als een potentiële bedreiging zou organisaties 
ertoe bewegen beter naar hun klanten te kijken om zo aan hun behoeften te-
gemoet te komen en als gevolg daarvan het presteren van de organisatie te be-
vorderen (Van Wood et al., 2000). De perceptie van de aanwezige competitie 
als een bedreiging wordt door Van Wood et al. benaderd als een factor die de 
mate van marktoriëntatie mogelijk bevordert, terwijl Jaworski en Kohli (1993) 
deze factor benaderen als een versterkende of dempende factor van de rela-
tie marktoriëntatie – ondernemingsresultaten. Van Wood et al. (2000) zijn bij 
237 non-profitziekenhuizen nagegaan of deze factor de mate van marktoriënta-
tie beïnvloedt. Hun onderzoek leverde geen significante relatie met marktoriën-
tatie op. Deze mogelijke beïnvloedende factor is daarom niet onderzocht in on-
derhavig onderzoek.

In reactie op veranderingen in de omgeving ontwikkelen organisaties strate-
gische reacties (Prahalad, 1997; Jiang et al., 2006). Uit onderzoek van Ingram 
en Simons (1995) blijkt dat de omvang van de organisatie bepalend is voor het 
type strategische reactie op institutionele druk. Grotere organisaties zijn min-
der geneigd om actieve strategieën van weerstand tegen institutionele druk toe 
te passen. Ook uit onderzoek van Goodstein (1994) blijkt deze relatie. Uit on-
derzoek van Clemens en Douglas (2005) in de staalindustrie blijkt geen rela-
tie tussen de omvang van de organisatie en de strategische reactie op institu-
tionele druk. Zij geven aan dat de reactie mogelijk industrieafhankelijk is. De 
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resultaten van deze onderzoeken indiceren dat de omvang van een organisatie 
van invloed is op het type strategische reactie richting institutionele druk. Ver-
ondersteld wordt dat de omvang van de organisatie daarmee ook van invloed 
zal zijn op de oriëntatie op de organisaties die institutionele druk uitoefenen. 
Naar verwachting zal de omvang van een organisatie ook van invloed zijn op de 
mate van marktoriëntatie. Narver en Slater (1990) zijn bij een studie in het be-
drijfsleven nagegaan of de omvang van een organisatie een beïnvloedende fac-
tor is van marktoriëntatie. Zij vonden geen bewijs dat grote organisaties meer 
marktgeoriënteerd zijn. McDevitt (1987) concludeerde op basis van een stu-
die bij 80 ziekenhuizen dat de omvang van een ziekenhuis (uitgedrukt in aan-
tal bedden) gerelateerd is aan de marktoriëntatie; grotere ziekenhuizen (meer 
dan 232 bedden) waren meer marktgeoriënteerd. Ook uit de studie van Naidu 
en Narayan (1991) blijkt een relatie met de omvang van het ziekenhuis: grotere 
en middelgrote ziekenhuizen zijn meer marktgeoriënteerd. 

Dit leidt tot de volgende hypothese:
H1c:  Hoe groter de omvang van het ziekenhuis, hoe sterker de marktoriën tatie 

en de oriëntatie op de vijf afzonderlijke deeloriëntaties van marktoriën-
tatie, de oriëntatie op patiënten, huisartsen, derdelijn, zorgverzekeraars 
en concurrenten.

De omvang van het ziekenhuis is in dit onderzoek gemeten met ‘het aantal 
bedden in gebruik’. De resultaten in de volgende tabel zijn een aanwijzing dat 
de externe oriëntatie, bestaande uit overheidsoriëntatie en marktoriëntatie, van 
kleinere ziekenhuizen groter is dan die van grotere ziekenhuizen. Kleinere zie-
kenhuizen richten zich het meest op patiënten en de derdelijn, grotere zieken-
huizen richten zich het meest op de overheid en huisartsen. 

Tabel 18 De oriëntaties op de verschillende actoren door kleinere en grotere ziekenhuizen

Ziekenhuizen met 350 of meer 
bedden (n=26)

Ziekenhuizen met minder dan 
350 bedden (n=15)

Gemiddelde Modus Gemiddelde Modus

Externe oriëntatie 3.20 3.07 3.49 3.72

Overheidsoriëntatie 3.57 3.33 3.44 4.00

Marktoriëntatie 3.28 2.10 3.61 2.76

Patiëntenoriëntatie 3.21 4.17 3.66 3.92

Zorgverzekeraarsoriëntatie 3.40 3.56 3.63 3.11

Derdelijnsoriëntatie 3.40 3.33 3.87 4.00

Huisartsenoriëntatie 3.48 3.00 3.66 3.42

Concurrentoriëntatie 2.92 2.52 3.24 2.62
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Naidu en Narayana (1991) hebben op basis van het framework van Kotler uit 
1977 en Kotler en Clarke uit 1987 een instrument ontwikkeld om de markt-
oriëntatie van ziekenhuizen te meten. De items hadden betrekking op de prijs-
stelling, publicrelationsactiviteiten, ontwikkeling van diensten en distributiesys-
temen. Ook is gevraagd naar aanwezigheid van een marketingafdeling, aantal 
medewerkers die een marketingfunctie uitoefenen, het marketingbudget en de 
mate waarin marketingprofessionals betrokken zijn bij besluitvormingsproces-
sen in het ziekenhuis. Het onderzoek is uitgevoerd bij 153 profit en non-profit-
ziekenhuizen in de Verenigde Staten. De maximaal te behalen marktoriëntatie-
score was 99 (minimaal 24), de mediaan lag op 63. Bij de profitziekenhuizen 
scoorde 75% boven de mediaan, bij de non-profitziekenhuizen was die verdeling 
ongeveer 50% boven en 50% onder de mediaan. Er is echter geen significante 
relatie met profit/non-profit en marktoriëntatie aangetoond. Wel blijkt een sig-
nificante relatie met het hebben van een marketingafdeling. Onderhavig onder-
zoek richt zich op de algemene non-profitziekenhuizen in Nederland; deze mo-
gelijke beïnvloedende factor hoeft hier dus niet te worden getoetst.

Op basis van de resultaten uit hoofdstuk 6 mag worden verwacht dat de ervaren 
invloed van de overheid en van patiënten op het huidige producten- en diensten-
aanbod van invloed is op de mate van externe oriëntatie, en daarmee de mate 
van marktoriëntatie. Ook mag worden verwacht dat de ervaren invloed van huis-
artsen op de toekomst van het ziekenhuis van invloed is op de externe oriënta-
tie en de marktoriëntatie. Dit leidt tot de volgende hypothesen:
H1d:  Hoe groter de ervaren invloed van patiënten op het huidige dienstenaan-

bod, hoe sterker de marktoriëntatie en de oriëntatie op de vijf afzonder-
lijke deeloriëntaties van marktoriëntatie, de oriëntatie op patiënten, huis-
artsen, derdelijn, zorgverzekeraars en concurrenten.

H1e:  Hoe groter de ervaren invloed van de overheid op het huidige diensten-
aanbod, hoe sterker de marktoriëntatie en de oriëntatie op de vijf afzon-
derlijke deeloriëntaties van marktoriëntatie, de oriëntatie op patiënten, 
huisartsen, derdelijn, zorgverzekeraars en concurrenten.

H1f:  Hoe groter de ervaren invloed van de huisartsen op de toekomst van het 
ziekenhuis, hoe sterker de marktoriëntatie en de oriëntatie op de vijf af-
zonderlijke deeloriëntaties van marktoriëntatie, de oriëntatie op patiën-
ten, huisartsen, derdelijn, zorgverzekeraars en concurrenten.
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Het voorgaande resulteert in het volgende onderzoeksmodel:
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Figuur 5 Veronderstelde relaties beïnvloedende factoren met deeloriëntaties

Met behulp van dit onderzoek kan niet worden aangetoond in welke richting 
een onderlinge relatie loopt: welke factor beïnvloedt de andere? Dit vanwege het 
feit dat het een cross-sectional survey betreft. Voor professioneel commitment 
en entrepreneurship geldt dat op basis van de theorie mag worden verwacht dat 
deze zaken voorafgaan aan de marktoriëntatie. 

7.2
De mogelijk beïnvloedende factoren getest
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Nagegaan is of de verschillende verwachte beïnvloedende factoren met elkaar 
samenhangen. Uit tabel 19 blijkt een significante relatie tussen entrepreneur-
ship en professioneel commitment: ziekenhuizen met een hoger professioneel 
commitment hebben een hoger niveau van entrepreneurship. Er blijkt tevens 
een correlatie tussen de omvang van het ziekenhuis en de ervaren invloed van 
huisartsen op de toekomst van het ziekenhuis. Kleinere ziekenhuizen ervaren 
meer invloed van de huisartsen op de toekomst van het ziekenhuis. Ook is er 
een significante correlatie tussen de ervaren invloed van patiënten op de hui-
dige diensten en de ervaren invloed van huisartsen op de toekomst van het 
ziekenhuis. De significante relaties zijn donker gearceerd, de relaties met een  
p-waarde < 0.10 en < 0.5 zijn licht gearceerd.

Tabel 19 Pearsons Correlaties tussen de veronderstelde beïnvloedende factoren (n=41)

Ervaren 
invloed 
overheid op 
diensten

Ervaren 
invloed 
patiënten 
op diensten

Ervaren 
invloed 
huisartsen 
op toekomst

Omvang 
zieken-
huis

Professio-
neel 
commitment

Entrepre-
neurship

Ervaren invloed 
overheid op 
diensten

Pearsons 
Correlatie

1 .06 -.15 .06 -.11 .14

p-waarde  
(tweezijdig)

. .71 .37 .72 .50 .40

Ervaren invloed 
patiënten op 
diensten

Pearsons 
Correlatie

.06 1 .47(**) -.09 .17 .30

p-waarde 
(tweezijdig)

.71 . .00 .60 .30 .06

Ervaren invloed 
huisartsen op 
toekomst

Pearsons 
Correlatie

-.15 .47(**) 1 -.37(*) .03 .17

p-waarde 
(tweezijdig)

.37 .00 . .02 .49 .29

Omvang 
ziekenhuis

Pearsons 
Correlatie

.06 -.09 -.37(*) 1 .18 .06

p-waarde 
(tweezijdig)

.72 .60 .02 . .27 .71

Professioneel 
commitment

Pearsons 
Correlatie

-.11 .17 .03 .18 1 .44(**)

p-waarde 
(tweezijdig)

.50 .30 .84 .27 . .00

Entrepreneur-
ship

Pearsons 
Correlatie

.14 .30 .17 .06 .44(**) 1

p-waarde 
(tweezijdig)

.40 .06 .30 .72 .00 .

** Correlatie is significant bij p-waarde = 0.01 (tweezijdig).
* Correlatie is significant bij p-waarde = 0.05 (tweezijdig).
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In tabel 20 zijn de correlaties aangegeven tussen de factoren waarvan verwacht 
wordt dat ze van invloed zijn op de mate van externe oriëntatie, en de mate van 
marktoriëntatie van algemene ziekenhuizen. Hieruit blijkt een significante corre-
latie tussen externe oriëntatie en professioneel commitment. Dit blijkt geheel ten 
goede te komen aan het onderdeel marktoriëntatie binnen het construct externe 
oriëntatie. De correlatie tussen externe oriëntatie en entrepreneurship is niet sig-
nificant, maar met een p-waarde kleiner dan 0.10 is er een aanwijzing dat de mate 
van entrepreneurship en externe oriëntatie met elkaar samenhangen. Hetzelfde 
geldt voor de relatie tussen externe oriëntatie en de omvang van het ziekenhuis. 
Kleinere ziekenhuizen lijken een grotere externe oriëntatie te hebben. Zoals reeds 
in hoofdstuk 6 aangetoond, is er een significante correlatie met de ervaren invloed 
van de overheid op het huidige dienstenportfolio, de ervaren invloed van patiën-
ten op het huidige dienstenportfolio en de ervaren invloed van huisartsen op de 
toekomst van het ziekenhuis. Ook hier blijkt dat dit komt door de correlatie met 
het marktoriëntatie-onderdeel van externe oriëntatie.

Alle veronderstelde beïnvloedende factoren correleren significant met patiënten-
oriëntatie. Kleinere ziekenhuizen hebben een grotere oriëntatie op de patiënt, zie-
kenhuizen met een groter professioneel commitment en een hogere mate van 
entrepreneurship oriënteren zich meer op de patiënt, ziekenhuizen waarvan de in-
vloed van de overheid sterker wordt ervaren oriënteren zich minder op hun patiën-
ten, en ziekenhuizen waar de invloed van patiënten sterker wordt ervaren, oriënte-
ren zich meer op hun patiënten. Hoe meer ziekenhuizen de invloed van huisartsen 
ervaren op de toekomst van het ziekenhuis, hoe groter de patiëntoriëntatie is. 

De oriëntatie op de overheid correleert alleen significant met entrepreneurship: 
ziekenhuizen die een grotere mate van entrepreneurship hebben, oriënteren zich 
meer op de overheid. Dit zou verklaard kunnen worden uit het feit dat de overheid 
kaderstellend is en daarmee ook kaderstellend voor de mate waarin ziekenhuizen 
entrepreneurial gedrag kunnen vertonen. Verwacht mag worden dat ziekenhui-
zen die zich meer met entrepreneurship bezig houden, sterker marktgeoriënteerd 
zijn. Deze relatie is niet gevonden. Zoals aangegeven door Matsuno et al. (2002) 
kan entrepreneurship door vele dingen worden aangezet, zoals bijvoorbeeld tech-
nologische ontwikkelingen. Het lijkt erop dat ziekenhuizen hun marktoriëntatie 
niet gebruiken voor entrepreneurship. De bron voor entrepreneurship is daarmee 
niet de markt, maar moet worden gezocht in andere factoren. 

De oriëntatie op de zorgverzekeraar correleert significant positief met profes-
sioneel commitment en met de ervaren invloed van patiënten op het huidige 
dienstenportfolio. De oriëntatie op de huisartsen correleert significant met pro-
fessioneel commitment, de ervaren invloed van patiënten op het huidige dien-
stenportfolio en de ervaren invloed van huisartsen op de toekomst van het zie-
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kenhuis. De correlaties zijn positief. Er is een negatieve significante correlatie 
met de ervaren invloed van de overheid op het dienstenportfolio. De oriëntatie 
op de derdelijn correleert significant met de omvang van het ziekenhuis: hoe 
kleiner het ziekenhuis, hoe groter de oriëntatie is op de derdelijn. Deze oriënta-
tie correleert ook significant met de ervaren invloed van de overheid op het dien-
stenportfolio, deze correlatie is positief. Alleen de ervaren invloed van patiënten 
op het dienstenportfolio correleert positief met de oriëntatie op concurrenten. 

Tabel 20 Correlaties tussen de veronderstelde beïnvloedende factoren en de externe oriëntatie (n=41)

Omvang 
zieken-
huis

Professio-
neel 
commitment

Entre-
preneur-
ship

Ervaren invloed 
overheid op 
huidige 
diensten

Ervaren 
invloed 
patiënten op 
diensten

Ervaren 
invloed 
huisartsen op 
toekomst

Externe 
oriëntatie

Pearsons 
Correlatie

-.28 .35(*) .30 -.33(*) .45(**) .37(*)

p-waarde 
(tweezijdig)

.08 .03 .07 .04 .00 .02

Oriëntatie 
overheid

Pearsons 
Correlatie

.20 .09 .38(*) -.16 .16 .04

p-waarde 
(tweezijdig)

.21 .58 .02 .32 .34 .80

Markt-
oriëntatie

Pearsons 
Correlatie

-.31 .36(*) .22 -.40(*) .40(*) .36(*)

p-waarde 
(tweezijdig)

.05 .02 .16 .01 .01 .02

Patiënten 
oriëntatie

Pearsons 
Correlatie

-.40(**) .35(*) .34(*) -.32(*) .49(**) .41(**)

p-waarde 
(tweezijdig)

.01 .03 .03 .04 .00 .01

Zorg-
verzekeraars 
oriëntatie

Pearsons 
Correlatie

-.02 .43(**) .27 -.25 .36(*) .28

p-waarde 
(tweezijdig)

.88 .01 .09 .11 .02 .08

Huisartsen 
oriëntatie

Pearsons 
Correlatie

-.27 .37(*) .19 -.34(*) .38(*) .41(**)

p-waarde 
(tweezijdig)

.09 .02 .25 .03 .01 .01

Concurren-
ten 
oriëntatie

Pearsons 
Correlatie

-.18 .26 .22 -.23 .44(**) .26

p-waarde 
(tweezijdig)

.26 .10 .18 .14 .00 .11

Derdelijns 
oriëntatie

Pearsons 
Correlatie

-.36(*) .10 -.05 -.44(**) .04 .17

p-waarde 
(tweezijdig)

.02 .54 .74 .00 .82 .30

** Correlatie is significant bij p-waarde = 0.01 (tweezijdig).
* Correlatie is significant bij p-waarde = 0.05 (tweezijdig).
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Bij verdeling van de externe oriëntatie in de factoren verzamelen, verspreiden 
en actie ondernemen, blijkt een significante correlatie tussen de factor actie on-
dernemen en professioneel commitment en tussen actie ondernemen en en-
trepreneurship. Er is een matig significante correlatie (p-waarde < 0.10) tussen 
de factor verspreiden en de omvang van het ziekenhuis: hoe kleiner het zieken-
huis, hoe beter de informatie verspreid wordt. Ook is er een matig significante 
relatie tussen professioneel commitment en de factor verspreiden (p-waarde 
< 0.10): ziekenhuizen met een hoger professioneel commitment verspreiden de 
informatie beter. De ervaren invloed van de overheid correleert significant met 
de factor actie ondernemen: hoe groter de ervaren invloed hoe minder actie er 
wordt ondernomen. De ervaren invloed van patiënten op het dienstenportfolio 
correleert significant met alle drie de factoren: hoe groter de ervaren invloed, 
hoe hoger de scores op verzamelen, verspreiden en actie ondernemen. De erva-
ren invloed van huisartsen op de toekomst van het ziekenhuis correleert signifi-
cant met informatie verzamelen en actie ondernemen; de correlatie is positief.

Tabel 21 Correlaties tussen de veronderstelde beïnvloedende factoren en informatie verzamelen, verspreiden 

en actie ondernemen (n=41)

Omvang 
zieken-
huis

Professio-
neel com-
mitment

Entrepre-
neurship

Invloed over-
heid op hui-
dige diensten

Invloed 
patiënten 
op diensten

Invloed huis-
artsen op 
toekomst

Factor 
verzamelen

Pearsons 
Correlatie

-.26 .24 .18 -.26 .40(**) .47(**)

p-waarde 
(tweezijdig)

.10 .14 .28 .10 .01 .00

Factor 
verspreiden

Pearsons 
Correlatie

-.30 .30 .27 -.29 .45(**) .25

p-waarde 
(tweezijdig)

.06 .06 .10 .07 .00 .11

Factor actie 
onderne-
men

Pearsons 
Correlatie

-.19 .36(*) .34(*) -.32(*) .38(*) .32(*)

p-waarde 
(tweezijdig)

.24 .03 .04 .05 .02 .05

** Correlatie is significant bij p-waarde = 0.01 (tweezijdig).
* Correlatie is significant bij p-waarde = 0.05 (tweezijdig).

Met behulp van lineaire regressie waarbij de backwardmethode14 is toegepast, is 
nagegaan of en in welke mate de verschillende factoren de variatie in externe ori-
entatie verklaren. Hetzelfde is gedaan voor de overheidsoriëntatie, de marktori-

14 Een gevaar van de automatische modelselectie via de backwardmethode is dat de analyse sterk kan af-
hangen van toevalligheden in de steekproef (Voeten en Van den Bercken, 2004). Daarom zijn de model-
len 2 ook allemaal met behulp van de top-downmethode berekend. Er bleken geen andere resultaten.
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entatie en de deeloriëntaties van marktoriëntatie. De resultaten worden weerge-
geven in bijlage 10. 

Uit de tabellen in bijlage 10 blijkt, dat het model met de variabelen omvang zie-
kenhuis, professioneel commitment, ervaren invloed overheid op huidige dien-
sten en ervaren invloed patiënten op huidige diensten 47% van de variatie in de 
externe oriëntatie verklaart. De modellen met dezelfde variabelen verklaren een 
deel van de variatie in de marktoriëntatie en de deeloriëntaties op de patiënt en 
op de huisarts. Ze verklaren respectievelijk 49% (marktoriëntatie), 57% (patiën-
tenoriëntatie) en 43% (huisartsenoriëntatie) van de variatie. De variatie in de 
oriëntatie op de zorgverzekeraar wordt voor 33% verklaard door het model met 
daarin opgenomen de variabelen professioneel commitment, de ervaren invloed 
van de overheid op de diensten en de ervaren invloed van patiënten op de dien-
sten. De variatie in de oriëntatie op concurrenten wordt voor 19% verklaard door 
het model met daarin opgenomen de variabele de ervaren invloed van patiënten. 
Voor de oriëntatie op de derdelijn blijken de omvang van het ziekenhuis en de 
ervaren invloed van de overheid op de diensten tezamen 31% van de variatie te 
verklaren. Opvallend is dat entrepreneurship alleen een deel van de variatie ver-
klaard in de oriëntatie op de overheid. De ervaren invloed van patiënten op het 
dienstenaanbod is de enige significante variabele die een deel van de variatie in 
de oriëntatie op concurrenten verklaart.

Deze exercitie is ook uitgevoerd voor de drie factoren van externe oriëntatie: 
verzamelen, verspreiden en actie ondernemen. Hieruit blijkt dat de variabelen 
‘de ervaren invloed van patiënten’ en ‘de ervaren invloed van de overheid op het 
dienstenportfolio’ een deel verklaren van de variatie in het verzamelen van infor-
matie (R2=0.24) en een deel verklaren van de variatie in het verspreiden van in-
formatie (R2=0.31). De variabelen entrepreneurship, de ervaren invloed van pa-
tiënten en de ervaren invloed van de overheid op het dienstenportfolio verklaren 
samen een deel in de variatie van het actie ondernemen  (R2=0.34).

7.3
Conclusies: entrepreneurship heeft geen 
relatie met de oriëntatie op de markt

Op basis van de theorie werd verondersteld dat professioneel com-
mitment positief bijdraagt aan de mate van marktoriëntatie en de deeloriënta-
ties van markt oriëntatie. Professioneel commitment correleert positief met de 
externe oriëntatie, de marktoriëntatie en met de oriëntaties op patiënten, zorg-
verzekeraars en huisartsen. Dit komt overeen met de bevindingen in het onder-
zoek van Van Wood et al. (2000). De correlaties in onderhavig onderzoek zijn 
matig, maar liggen een stuk hoger dan in het onderzoek van Wood et al. (Wood 
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et al. 0.08, hier 0.36). Ook correleert professioneel commitment in dit onder-
zoek positief met de factoren verspreiden van informatie en actie ondernemen. 
Professioneel commitment verklaart een deel van de variatie in externe oriën-
tatie, in markt oriëntatie, in patiëntenoriëntatie, in zorgverzekaarsoriëntatie en 
in huisartsenoriëntatie. Ook verklaart het een deel van de variatie van de factor 
informatie verspreiden. Het is niet mogelijk met behulp van een cross-sectional 
survey een causaal verband aan te tonen. Op basis van de resultaten in dit on-
derzoek kan worden geconcludeerd dat professioneel commitment een verband 
heeft met marktoriëntatie en met de deeloriëntaties op patiënten, zorgverze-
keraars en huisartsen. Zoals Van Wood et al. (2000) aangeven, mag worden 
verwacht dat toewijding aan een carrière de lange termijn professionele doe-
len versterkt, hetgeen de behoefte aan informatie over klanten versterkt (zoals 
consistente kwaliteitsdienstverlening aan klanten). Professioneel commitment 
lijkt daarmee een antecedent te zijn van de marktoriëntatie en de oriëntaties op 
patiënten, zorgverzekeraars en huisartsen. Omdat het geen significant verkla-
rende variabele is voor de variatie in concurrentenoriëntatie, de oriëntatie op 
de derdelijn en de factoren verzamelen en actie ondernemen moet H1a worden 
verworpen. 

Ook voor het entrepreneurship werd verondersteld dat deze positief bijdraagt aan 
marktoriëntatie en de diverse deeloriëntaties. Het entrepreneurship correleert po-
sitief met de oriëntatie op de overheid en de oriëntatie op de patiënt, ook hier geldt 
dat de correlatie niet erg hoog is. Uit de regressie-analyses blijkt dat entrepreneur-
ship, in samenhang met de andere beïnvloedende variabelen, geen significant 
deel verklaart van de variatie in patiëntenoriëntatie en wel een significant deel ver-
klaart van de variatie in oriëntatie op de overheid. Dit is anders dan in het onder-
zoek van Van Wood et al. (2000) waarin entrepreneurship een antecedent bleek 
van marktoriëntatie. H1b moet voor dit onderzoek worden verworpen. 

Entrepreneurship en marktoriëntatie hangen beide samen met een hoog profes-
sioneel commitment. Maar entrepreneurship en marktoriëntatie hangen niet met 
elkaar samen. Dit geeft aan dat een groter professioneel commitment enerzijds 
aanzet tot meer oriëntatie op de markt en anderzijds tot meer entrepreneurship. 
Het ontbreken van een relatie tussen marktoriëntatie en entrepreneurship duidt 
erop dat de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten niet wordt geïnitieerd 
door hetgeen de ziekenhuizen hebben gezien aan wensen en ontwikkelingen in 
de markt. Entrepreneurship is niet marktgedreven, maar wordt door iets anders 
gedreven, bijvoorbeeld technologie. Entrepreneurship hangt wel samen met over-
heidsoriëntatie, deze relatie is positief. Ziekenhuizen hebben deze oriëntatie mo-
gelijk nodig om te weten wat de ruimte is vanuit regelgeving om te innoveren. 
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Uit eerdere onderzoeken (onder andere McDevitt, 1987 en Naidu en Narayan, 
1991) bleek een relatie tussen de omvang van het ziekenhuis en de mate van 
marktoriëntatie. Deze relatie was positief. De omvang van het ziekenhuis cor-
releert in dit onderzoek negatief (significant of matig significant) met externe 
 oriëntatie, marktoriëntatie, de oriëntatie op de patiënt en de oriëntatie op de der-
delijn. Het is mogelijk dat dit verklaard moet worden uit het feit dat  McDevitt 
gekozen heeft voor een absoluut punt om grote van kleine ziekenhuizen te on-
derscheiden. McDevitt gaat uit van 232 bedden als omslagpunt voor grote en 
kleine ziekenhuizen. In dit onderzoek is naar een lineair verband gekeken. Wel-
licht moeten ziekenhuizen een bepaalde omvang hebben om voldoende midde-
len te hebben om de marktoriëntatiefunctie te kunnen bekostigen en is er een 
omslagpunt waarop ziekenhuizen dermate groot worden, dat de omvang maakt 
dat ze meer intern dan extern gericht zijn. De in dit onderzoek gevonden cor-
relaties zijn niet erg hoog. De omvang van het ziekenhuis verklaart in onder-
havig onderzoek significant een deel van de variatie in de externe oriëntatie, 
markt oriëntatie, patiëntenoriëntatie, huisartsenoriëntatie en de oriëntatie op de 
derdelijn. Omdat H1c uitgaat van een positieve samenhang met alle deeloriën-
taties van marktoriëntatie, moet deze hypothese worden verworpen. 

De ervaren invloed van patiënten op het huidige dienstenportfolio correleert sig-
nificant met de externe oriëntatie, de marktoriëntatie, de patiëntenoriëntatie, de 
zorgverzekaarsoriëntatie, de huisartsenoriëntatie en de oriëntatie op concurren-
ten. De correlaties zijn iets hoger dan bij de andere beïnvloedende variabelen. 
De ervaren invloed van patiënten op het huidige dienstenportfolio blijkt ook een 
significant deel van de variatie in de hiervoor genoemde oriëntaties te verklaren. 
Omdat de ervaren invloed van patiënten op het huidige dienstenportfolio niet 
samenhangt met de oriëntatie op de overheid en de oriëntatie op de derdelijn, 
moet H1d worden verworpen.

De ervaren invloed van de overheid op het huidige dienstenportfolio correleert 
significant, zij het matig, met de externe oriëntatie, marktoriëntatie, patiën-
tenoriëntatie, huisartsenoriëntatie en de oriëntatie op de derdelijn. Deze varia-
bele blijkt een significant deel van de variatie in deze oriëntaties te verklaren. 
Ook verklaart ze een significant deel van de variatie in zorgverzekaarsoriënta-
tie. De ervaren invloed van de overheid op het huidige dienstenportfolio corre-
leert significant met de factoren informatie verspreiden en actie ondernemen. 
Ze verklaart voor alle drie de factoren, verzamelen, verspreiden en actie onder-
nemen, een significant deel van de variatie. De invloed is in alle gevallen nega-
tief. Omdat de ervaren invloed van de overheid op het huidige dienstenportfolio 
niet samenhangt met de oriëntatie op concurrenten en omdat deze negatief is, 
moet H1e worden verworpen.
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De ervaren invloed van huisartsen op de toekomst van ziekenhuizen correleert 
significant met de externe oriëntatie, de marktoriëntatie, de patiëntenoriëntatie 
en met de huisartsenoriëntatie. Ook correleert deze variabele met de factoren 
informatie verzamelen en actie ondernemen. Deze variabele verklaart echter in 
geen van de modellen een significant deel van de variatie in de oriëntaties of in 
de factoren. H1f moet worden verworpen.

In figuur 6 zijn de gevonden relaties aangegeven. De relaties zijn aangegeven 
die volgen uit de multipleregressie-analyses. 

hoofdstuk 7
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Figuur 6 Beïnvloedende factoren van marktoriëntatie en de deeloriëntaties

Uit het voorgaande blijkt dat het professioneel commitment en de ervaren in-
vloed van patiënten op het huidige dienstenportfolio belangrijke beïnvloedende 
factoren zijn van de externe oriëntatie en van de marktoriëntatie. Ze beïnvloe-
den deze oriëntaties positief. Twee andere belangrijke beïnvloedende factoren 
zijn de omvang van het ziekenhuis en de ervaren invloed van de overheid op 
het dienstenportfolio. Zij beïnvloeden de oriëntaties negatief. Entrepreneurship 
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hangt alleen samen met de oriëntatie op de overheid, deze relatie is positief. 
Het hangt ook samen met de factor actie ondernemen van het construct externe 
oriëntatie. 

Kleine ziekenhuizen passen meer marktoriëntatie toe dan grote ziekenhuizen. 
De marktoriëntatie kan toenemen als ziekenhuizen de invloed van de overheid 
als minder gaan ervaren en de invloed van patiënten als meer. Verdere deregu-
lering vanuit de landelijke overheid kan hier naar verwachting aan bijdragen. 
Maar het heeft ook te maken met de perceptie van de bestuurders van ziekenhui-
zen: de invloed van de overheid is voor alle ziekenhuizen hetzelfde, maar wordt 
niet door alle ziekenhuizen hetzelfde ervaren. Een toename in profes sioneel 
commitment van hogerkadermanagement kan de marktoriëntatie verder doen 
toenemen. Het professioneel commitment is op dit moment 3.9 (modus 3.7; 
mediaan 3.8; standaarddeviatie 0.60).

hoofdstuk 7
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Verscheidene auteurs geven aan dat er een positieve relatie ligt 
tussen markt oriëntatie en de ondernemersprestaties, waaronder winstgevend-
heid (onder andere Kohli en Jaworski, 1990; Jaworski en Kohli, 1993; Day, 
1994). Het argument is dat organisaties die marktgeoriënteerd zijn, beter aan 
de behoeften van klanten tegemoet kunnen komen en op een hoger niveau pres-
teren. Abell (1993) stelt dat wanneer de dienstverlening aan klanten op excel-
lente wijze plaatsvindt, lange termijn blijvend competitief voordeel resulteert. 
Diverse onderzoeken bevestigen dat er een positieve invloed is van marktoriën-
tatie op ondernemingsresultaten (onder andere Jaworski and/en Kohli, 1993; 
Depshandé et al., 1993; Baker en Sinkula, 1999; Narver en Slater, 1990; Slater 
en Narver 1994 en 2000; Noble et al., 2002; Martin en Grbac; 2003; Matsuno et 
al., 2002; Raju et al., 1995; Kumar et al. 1998; Bhuian, Menguc en Bell, 2005).

In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de relatie externe oriëntatie (bestaande 
uit marktoriëntatie en overheidsoriëntatie) – ondernemingsprestaties en nage-
gaan wordt of bepaalde factoren deze relatie beïnvloeden. Het presteren van 
de onderneming is een multidimensionaal begrip, en wordt beïnvloed door 
vele factoren. Moderatoren zijn variabelen die de relatie tussen de externe ori-
entatie en de bedrijfsresultaten versterken of verzwakken (Kohli en Jaworski, 
2001). Omdat de meeste non-profitorganisaties hun doelen niet in financiële of 
winsttermen definiëren maar meer rondom een missie zoals Liao (2001) aan-
geeft, is het lastig vast te stellen wat goede indicatoren zijn voor het onderne-
mingsresultaat van non-profitorganisaties. Nagegaan is welke ondernemings-
resultaten beïnvloed worden door marktoriëntatie volgens onderzoeken in het 
bedrijfsleven en bij ziekenhuizen in de Verenigde Staten. Op basis hiervan is be-
paald welke ondernemingsresultaten hier onderzocht worden. De onderzochte 
ondernemings resultaten zijn verkregen uit door accountants vastgestelde jaar-
rekeningen 2006, via de website Databank Kwaliteit van de NVZ vereniging 
van ziekenhuizen en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Cen-
tra (NFU) (2007) (gegevens 2006), uit jaarverslagen 2006 via websites van af-

8
De invloed van 
marktoriëntatie op 
ondernemingsresultaten

8.1
Veronderstelde invloed van marktoriëntatie 
op ondernemingsresultaten
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zonderlijke ziekenhuizen of via de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van 
VWS CIBG (2007) en via de website van het Algemeen Dagblad over de zieken-
huistop 100 (2007) (grotendeels gebaseerd op gegevens over 2006). 

8.1.1
invloed op financieel presteren

De onderzoeksresultaten van Narver en Slater uit 1990 bij 110 
SBU’s van een grote houtonderneming, onderschrijven een positieve invloed 
van marktoriëntatie op financieel presteren van een onderneming in vergelij-
king met concurrenten (uitgedrukt in return on assets). Gevraagd is de relatieve 
verhouding ten opzichte van concurrenten te scoren op een vijfpunts Likert-
schaal. Om na te gaan of de resultaten ook extern valide waren, hebben Slater en 
Narver hun bevindingen opnieuw getest in 2000 bij 53 SBU’s van verschillende 
types profitorganisaties. Opnieuw bleek een significante invloed van marktori-
entatie op de financiële resultaten, welke positief was. De resultaten van deze 
studie versterken volgens Slater en Narver (2000) het belang van de bevindin-
gen uit de studie van 1990. Uit onderzoek van Slater en Narver in 1994 blijkt 
eveneens een positieve invloed van marktoriëntatie op return on assets. 

Uit onderzoek van Noble et al. (2002) blijkt dat de oriëntatie op de acties van 
concurrenten een positieve invloed heeft op de financiële ondernemingspres-
taties, uitgedrukt in return on assets en return on sales, maar dat de oriëntatie 
op klanten geen directe invloed heeft op de ondernemingsprestaties. Zij heb-
ben gebruik gemaakt van kwantitatieve meetgegevens. Uit onderzoek van Mar-
tin en Grbac (2003) blijkt juist een positieve invloed van ontvankelijkheid voor 
de behoeften van consumenten op winst. Zij hebben geen relatie kunnen aan-
tonen tussen ontvankelijkheid voor acties van concurrenten en de onderzochte 
ondernemingsresultaten (winst, consumentenloyaliteit, verkoopgroei, relatieve 
verkoopgroei). Martin en Grbac hebben gebruik gemaakt van een kwalitatieve 
meetmethode voor de ondernemingsresultaten.

Matsuno et al. (2002) geven aan dat uit eerder onderzoek overtuigend bewijs ont-
breekt dat marktoriëntatie leidt tot positieve ondernemingsresultaten. Uit hun 
eigen onderzoek blijkt daarentegen een positieve invloed van marktoriëntatie op 
de terugverdiensten uit investeringen. Ook Matsuno et al. (2002) maken gebruik 
van een kwalitatieve meetmethode om de ondernemingsresultaten te meten.

Raju et al. (1995) verwachtten dat voor ziekenhuizen geldt dat een toename in 
marktoriëntatie resulteert in betere prestaties van het ziekenhuis. Dit vanwege 
het feit dat marktoriëntatie het verkrijgen van focus en visie bevordert en het ge-
nereert trots in het behoren tot een organisatie, hetgeen weer resulteert in een 
betere arbeidsmoraal en groter organisatiecommitment. Een derde consequen-
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tie zou de toenemende klanttevredenheid zijn, welke leidt tot toenemende her-
haalaankopen en nieuwe klanten aantrekt. Uit hun onderzoek met behulp van 
het MARKOR-instrument bij 176 ziekenhuizen in de Verenigde Staten blijkt 
een significante relatie tussen marktoriëntatie en financieel presteren. Finan-
cieel presteren is met behulp van een vijfpuntsschaal gemeten. Marktoriëntatie 
verklaart ongeveer 11% in de variatie van het financieel presteren.

Kumar et al. (1998) hebben gebruikgemaakt van MKTOR bij hun studie naar 
marktoriëntatie van ziekenhuizen in de Verenigde Staten. Ze hebben de schaal 
aangepast voor ziekenhuizen. Gekeken is naar de relatie met de financiële re-
sultaten: return on capital, groei in inkomsten en succes in beheersen van ope-
rationele uitgaven. De financiële resultaten zijn gemeten met een subjectieve 
schaal. Marktoriëntatie verklaart een significant deel van de variatie in de ver-
schillende financiële resultaten. 

De hiervoor beschreven onderzoeken indiceren dat marktoriëntatie een posi-
tieve invloed heeft op het financieel presteren van een onderneming of zieken-
huis. In dit onderzoek is de relatie met twee financiële resultaten onderzocht: 

de rentabiliteit op het totaal vermogen; dit geeft het rendement op het totaal 
vermogen weer. Deze is als volgt berekend: bedrijfsresultaat voor belasting 
gedeeld door het totaal vermogen * 100. Bron: jaarrekeningen;
de solvabiliteit; dit is een maatstaf om te beoordelen of de organisatie op lan-
gere termijn in staat is aan haar verplichtingen te voldoen. Hier is gebruik-
gemaakt van de definitie van het Waarborgfonds: (weerstandsvermogen/
risicobudget*100%) (NVZ en NFU, 2007). 

De hypothesen die zijn geformuleerd, luiden:
H2a:  Hoe sterker de marktoriëntatie, en daarmee hoe sterker de oriëntatie op 

de deeloriëntaties van marktoriëntatie, hoe beter de solvabiliteit van het 
ziekenhuis. 

H2b:  Hoe sterker de marktoriëntatie, en daarmee hoe sterker de oriëntatie op 
de deeloriëntaties van marktoriëntatie, hoe beter de rentabiliteit van het 
ziekenhuis.

De externe oriëntatie van de algemene ziekenhuizen is gemeten in de zomer 
van 2007. De ondernemingsresultaten zijn van 2006. Hier zit een tijdgat tus-
sen van 0.5 tot 1 jaar. Nagegaan is of de ondernemingsresultaten tussen twee op-
eenvolgende jaren sterk van elkaar verschillen. Dit is gedaan voor de jaren 2005 
en 2006. Hieruit bleek dat 97% van de ziekenhuizen een afwijking van < 5% 
(en 64% een afwijking < 1%) kende in de rentabiliteit, en 86% een afwijking van 
< 5% kende (42% een afwijking < 1%) in de solvabiliteit. De gemiddelde renta-

–

–
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biliteit in 2006 van de ziekenhuizen in de steekproef was 3.24%, met een mini-
mum van 2.7% tot 25.6%.

8.1.2
invloed op (het succes van) nieuwe 

producten/productontwikkeling

Uit onderzoek van Slater en Narver in 1994 en uit onderzoek van 
Baker en Sinkula (1999) blijkt een positieve invloed van marktoriëntatie op het 
succes van nieuwe producten. Ook uit onderzoek van Matsuno et al. (2002) 
blijkt een positieve relatie tussen marktoriëntatie en het percentage verkochte 
nieuwe producten ten opzichte van de totale verkoop. In alle drie de onderzoe-
ken is gebruikgemaakt van een kwalitatieve meetmethode.

Raju et al. (1995) hebben bij 176 ziekenhuizen in de Verenigde Staten onder-
zocht of er een relatie is tussen markt/productontwikkeling en marktoriëntatie. 
Marktoriëntatie is met behulp van het MARKOR-instrument gemeten, markt/
productontwikkeling met behulp van een kwalitatieve vijfpuntsschaal. Raju et 
al. concluderen dat marktoriëntatie een bijdrage levert aan markt /productont-
wikkeling maar dat dit slechts een beperkt deel van de variatie verklaart (10%).

Uit onderzoek van Kumar et al. (1998) bij 159 ziekenhuizen in de Verenigde Sta-
ten blijkt een significante invloed van marktoriëntatie op het succes van nieuwe 
diensten. Het succes van nieuwe diensten/producten is gemeten met een sub-
jectieve schaal. 

In dit onderzoek is de ontwikkeling en het introduceren van nieuwe producten 
en diensten meegenomen als onderdeel van entrepreneurship. Entrepreneur-
ship is onderzocht als mogelijk beïnvloedende factor voor de mate van markt-
oriëntatie (zie hoofdstuk 7) en als mogelijk beïnvloedende factor van de relatie 
marktoriëntatie – ondernemingsresultaten (zie paragraaf 8.2.2). 

8.1.3
invloed op het marktaandeel

Jaworski en Kohli zijn in hun onderzoek in 1993 nagegaan of 
marktoriëntatie het marktaandeel van ondernemingen beïnvloedt. In tegenstel-
ling tot de andere onderzochte ondernemingsresultaten (overall performance, 
esprit de corps en organisatiecommitment) die ze met een kwalitatieve schaal 
hebben gemeten, is voor het marktaandeel gebruik gemaakt van objectieve 
kwantitatieve meetgegevens. Er bleek geen relatie met het marktaandeel te zijn. 
Uit onderzoek van Matsuno et al. (2002) blijkt daarentegen wel een (positieve) 
relatie tussen marktoriëntatie en de groei van het marktaandeel. Zij hebben 
gebruikgemaakt van een kwalitatieve schaal om de relatieve groei in marktaan-
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deel te meten. Ook Baker en Sinkula (1999) hebben op deze manier het markt-
aandeel als ondernemingsresultaat gemeten. Hun onderzoek laat eveneens een 
positieve invloed zien van marktoriëntatie op de verandering in marktaandeel 
ten opzichte van die van de grootste concurrent.

Uit de onderzoeken van Matsuno et al. (2002) en Baker en Sinkula (1999) blijkt 
dat marktoriëntatie de marktgroei beïnvloedt. De marktgroei kan bij ziekenhui-
zen worden gemeten via de adherentie of als alternatief via het aantal eerste po-
likliniekbezoeken. De adherentiegegevens over 2006 waren nog niet beschik-
baar ten tijde van de analyses. Er waren ook nog geen gegevens beschikbaar over 
de groei in eerste polikliniekbezoeken tussen 2006 en 2007.

8.1.4
invloed op de interne kwaliteit

Raju et al. (1995) verwachtten dat voor ziekenhuizen geldt dat een 
toename in marktoriëntatie resulteert in een betere interne kwaliteit. Uit hun 
onderzoek bij 176 ziekenhuizen in de Verenigde Staten blijkt een significante 
invloed van marktoriëntatie op de interne kwaliteit. De interne kwaliteit hebben 
zij gemeten met behulp van een vijfpunts Likert-schaal op de items kwaliteit 
van patiëntenservice, kosten per ontslag, mortaliteits- en morbiditeitsratio en 
verloop van medewerkers. Raju et al. concluderen dat marktoriëntatie een bij-
drage levert aan de interne kwaliteit, maar dat dit slechts een beperkt deel van 
de variatie verklaart (ongeveer 10%).

In dit onderzoek is gekeken naar:
ziekteverzuim, exclusief zwangerschap (2006) (NVZ en NFU, 2007). Nage-
gaan is of de ondernemingsresultaten tussen 2005 en 2006 sterk van elkaar 
verschillen. Hieruit bleek dat 95% van de ziekenhuizen een afwijking van 
< 1% kende in het verzuim;
verlooppercentage (2006) (NVZ en NFU, 2007). Nagegaan is of de onderne-
mingsresultaten tussen 2005 en 2006 sterk van elkaar verschilden. Hieruit 
bleek dat 91% van de ziekenhuizen een afwijking van <5% kende (en 34% 
een afwijking < 1%) in het verloop;
AD-ranking top 100 ziekenhuizen 2007 (AD, 2007). Hiervoor geldt dat zie-
kenhuizen zelf de gevraagde gegevens voor het onderzoek aanleveren bij het 
Algemeen Dagblad. Voor deze ranglijst is gebruikgemaakt van 27 kwaliteits-
criteria. Die zijn opgesteld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de 
brancheorganisaties van ziekenhuizen en de Orde van Medisch Specialisten. 
De ziekenhuizen hebben de informatie zelf openbaar gemaakt met de bedoe-
ling patiënten inzicht te geven in hun prestaties. Het AD heeft deze crite-
ria vervolgens punten toegekend. Daarnaast speelt patiënttevredenheid een 
rol. Deze gegevens zijn afkomstig van de vergelijkingssite Independer in sa-

–

–

–
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menwerking met onderzoeksbureau Mediquest, en bevatten de mening van 
ruim 23.000 patiënten. De gegevens over kindvriendelijkheid maken ook 
onderdeel uit van de ranglijst; deze zijn afkomstig van de Vereniging Kind 
en Ziekenhuis (www.ad.nl/ziekenhuistop100). De prestatie-indicatoren van 
de IGZ zijn gegevens over 2006. Hiermee wordt in de AD-ranking het kwa-
liteitsaspect meegenomen. Goede maten voor het meten van de kwaliteit van 
zorg zijn er op dit moment nog niet. De prestatie-indicatoren van de IGZ zijn 
een paar jaar geleden ingevoerd en nog aan verandering onderhevig. Dit, en 
het feit dat de AD-ranking in de afgelopen jaren de patiënttevredenheid en 
de beoordeling van de Vereniging Kind en Ziekenhuis heeft toegevoegd, ver-
taalt zich ook in de AD-ranking. Het maakt een vergelijking tussen opeen-
volgende jaren lastig: vergelijking van de scores in AD-ranking 2007 ten op-
zichte van 2006 laat zien dat 79% van de ziekenhuizen uit de steekproef in 
dit onderzoek meer dan 10 plaatsen is gestegen of gedaald ten opzichte van 
het voorgaande jaar (de AD-ranking 2007 is voor een groot deel gebaseerd 
op gegevens uit 2006, de AD-ranking uit 2006 op gegevens uit 2005). 39% 
is zelfs 25 of meer plaatsen gestegen of gedaald. De AD-ranking loopt van 
plaats 1 tot en met 97.

De hypothesen die zijn geformuleerd, luiden:
H2c:  Hoe sterker de marktoriëntatie, en daarmee hoe sterker de oriëntatie op 

de deeloriëntaties van marktoriëntatie, hoe lager het ziekteverzuim van 
medewerkers van het ziekenhuis.

H2d:  Hoe sterker de marktoriëntatie, en daarmee hoe sterker de oriëntatie op 
de deeloriëntaties van marktoriëntatie, hoe lager het verlooppercentage 
van medewerkers van het ziekenhuis.

H2e:  Hoe sterker de marktoriëntatie, en daarmee hoe sterker de oriëntatie op 
de deeloriëntaties van marktoriëntatie, hoe hoger de AD-ranking van het 
ziekenhuis in de top 100 ziekenhuizen 2007.

In het volgende overzicht zijn de gemiddelden ten aanzien van het ziektever-
zuim, het verlooppercentage en de AD-ranking top 100 weergegeven van de 
respondenten. 
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Tabel 22 Kenmerken ziekteverzuim, verloop en AD-ranking van de ziekenhuizen in de 

steekproef

Gemiddelde Minimum Maximum

Ziekteverzuimpercentage 4.6 2.9 6.4

Verlooppercentage 10.9 3.7 19.7

AD-ranking 50.8 3 95

8.1.5
invloed op de relatie met patiënten

Uit onderzoek van Martin en Grbac (2003) blijkt een positieve invloed 
van ontvankelijkheid voor de behoeften van consumenten op consumentenloyaliteit. 
Ze hebben geen relatie kunnen aantonen tussen ontvankelijkheid voor acties van 
concurrenten en consumentenloyaliteit. Er is gebruik gemaakt van een kwalitatieve 
meetmethode om de ondernemingsresultaten te meten. Uit onderzoek van Des-
phandé, Farley en Webster (1993) blijkt dat het oordeel van klanten over de mate van 
klantgerichtheid positief correleert met de op een kwalitatieve schaal gemeten onder-
nemingsprestaties winst, omvang, marktaandeel en groeiratio. Kumar et al. (1998) 
hebben onderzocht of marktoriëntatie bijdraagt aan het succes met betrekking tot 
terugkerende patiëntcontacten. Uit hun onderzoek blijkt dat marktoriëntatie een sig-
nificant deel verklaart van de variatie in het succes in terugkerende patiënten. 

In dit onderzoek wordt gekeken naar de invloed van marktoriëntatie op patiënt-
tevredenheid. Hiervoor is het gemiddelde cijfer genomen van de resultaten op 
patiëntenoordeel deskundigheid kliniek, patiëntenoordeel verzorging kliniek, pa-
tiëntenoordeel deskundigheid polikliniek, patiëntenoordeel respect polikliniek en 
patiëntenoordeel informatievoorziening polikliniek. Deze gegevens zijn afkom-
stig van Independer en worden ook gebruikt voor de AD-ranking (AD, 2007). 

De hypothese die geformuleerd is, luidt:
H2f:  Hoe sterker de marktoriëntatie, en daarmee hoe sterker de oriëntatie op de 

deeloriëntaties van marktoriëntatie, hoe groter de patiënttevredenheid.

Nagegaan is of de patiënttevredenheidscores van 2005 en 2006 sterk van elkaar 
verschillen. 64% van de aan dit onderzoek deelnemende ziekenhuizen had een 
verschil van < 8% (85% minder dan 17%). Dit is berekend door de punten aan de 
patiënttevredenheidscore, toegekend door het AD, tussen de twee jaren te verge-
lijken. Voor het toekennen van de punten kijkt het AD naar de afwijking van de 
score van het ziekenhuis van het gemiddelde cijfer van alle ziekenhuizen in dat 
jaar. Het maximaal aantal punten dat aan een ziekenhuis kan worden toegekend 
is 12. Een afwijking van 4 procentpunten ten opzichte van dat gemiddelde (lager 
of hoger) bepaalt of een ziekenhuis meer of minder punten haalt.
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De omgevingskarakteristieken van een organisatie zijn bepalend 
voor de noodzaak tot oriëntatie op de omgeving en volgens Jaworski en Kohli 
(1993) en Kohli en Jaworski (1990) voor de relatie tussen deze marktoriëntatie 
en ondernemingsprestaties. Van Wood en Bhuian (1993) veronderstellen dat 
in een complexe en turbulente omgeving organisaties geneigd zijn tot hogere 
niveaus van entrepreneurship en marktoriëntatie. Jaworski en Kohli veronder-
stellen dat marktoriëntatie niet sterk gerelateerd zal zijn aan betere onderne-
mingsprestaties, wanneer er sprake is van beperkte competitie, stabiele markt-
voorkeuren, turbulente technologische industrieën en ‘booming economies’ 
(hoogconjunctuur). Bij de afwezigheid van competitie kan een organisatie toch 
goed presteren, ook al is ze niet sterk marktgeoriënteerd, wanneer sprake is van 
klanten die gebonden zijn aan de geleverde producten en diensten. De vraag is 
of alle ondernemingen zich moeten richten op marktoriëntatie. Immers, wan-
neer markt oriëntatie niet leidt tot betere ondernemingsresultaten, dan is het 
investeren in marktgericht worden een zinloze actie. 

In 1993 hebben Jaworski en Kohli onderzoek gedaan naar de invloed van facto-
ren op de mate van marktoriëntatie en op de relatie marktoriëntatie - onderne-
mingsresultaten. Hun onderzoek vond plaats onder twee groepen van respectie-
velijk 134 SBU’s en 123 SBU’s. De factoren waarvan ze zijn nagegaan of ze van 
invloed zijn op de relatie marktoriëntatie – ondernemingsresultaten zijn:

de marktturbulentie. Veronderstelling: producten en diensten van een orga-
nisatie die zich in stabiele markten bevinden waar de voorkeuren van klanten 
nauwelijks wijzigen, hebben relatief minder veranderingen nodig. Daarom 
is de noodzaak voor marktoriëntatie lager;
de competitieve intensiteit. Veronderstelling: in de afwezigheid van compe-
titie kunnen organisaties goed draaien, zelfs wanneer ze niet erg marktge-
oriënteerd zijn, omdat klanten ‘vastzitten’ aan de producten en diensten van 
die organisatie;
de technologische turbulentie. Veronderstelling: de mate waarin de techno-
logie verandert. Organisaties die werken met snel veranderende technologie 
kunnen hun voorsprong behalen met die technologie, waarmee de noodzaak 
van marktoriëntatie op een lager niveau komt te staan.

De veronderstelde invloed op de relatie marktoriëntatie – ondernemingsresulta-
ten hebben ze niet kunnen aantonen. Volgens hen geeft dit aan dat de relatie tus-
sen marktoriëntatie en de ondernemingsprestaties robuust is voor omgevingen 

–

–

–

8.2
Factoren die de relatie marktoriëntatie – 
ondernemingsresultaten kunnen beïnvloeden

8.2.1
omgevingskar akteristieken
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die variëren in marktturbulentie, intensiteit van de competitie en technologische 
turbulentie. Ook uit onderzoek van Slater en Narver (1994) blijkt nauwelijks on-
dersteuning voor de stelling dat een competitieve omgeving bijdraagt aan het 
versterken van de relatie tussen marktoriëntatie en ondernemingsresultaten.

Kumar et al. (1998) hebben onderzocht of vijandigheid van concurrenten en 
marktturbulentie versterkend werken op de relatie marktoriëntatie – onderne-
mingsresultaten. De resultaten indiceren dat vijandigheid van concurrenten een 
versterkend effect heeft op de relatie marktoriëntatie – return on capital, het suc-
ces van nieuwe diensten en het succes van het beheersen van de uitgaven. Er is 
geen effect op de relatie met de groei in inkomsten en de terugkerende patiën-
tencontacten gevonden. Marktturbulentie blijkt versterkend te werken op de re-
latie met terugkerende patiëntencontacten, de relatie met return on capital, het 
succes van nieuwe diensten en het succes van beheersen van uitgaven.

In dit onderzoek is, in vervolg op Kumar et al. (1998), nagegaan of omgevings-
turbulentie en de intensiteit van de ervaren competitie van invloed zijn op de re-
latie marktoriëntatie – ondernemingsresultaten. De volgende hypothesen zijn 
geformuleerd:
H3a:  Hoe sterker de ervaren omgevingsturbulentie, hoe sterker de relatie tus-

sen marktoriëntatie (en de deeloriëntaties van marktoriëntatie) en de 
ondernemingsresultaten.

H3b:  Hoe sterker de ervaren intensiteit van de competitie in de omgeving, 
hoe sterker de relatie tussen marktoriëntatie (en de deeloriëntaties van 
marktoriëntatie) en de ondernemingsresultaten.

De ervaren omgevingsturbulentie is gemeten met vraag 21b tot en met 21e. De 
alpha is 0.69. 

Tabel 23 Ervaren tempo van veranderingen in de omgeving 

In onze omgeving…

…veranderen 
voorkeuren van 
patiënten

…veranderen 
voorkeuren van 
zorgverzekeraars

…veranderen 
voorkeuren van 
verwijzers

…veranderen 
aantallen 
patiënten

Niet 7.3% 4.9% 7.3% 9.8%

Nauwelijks 51.2% 56.1% 34.1% 34.1%

Met gemiddeld 
tempo

36.6% 29.3% 46.3% 46.3%

Snel 4.9% 9.8% 12.2% 7.3%

Zeer snel  0% 0% 0% 2.4%
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De voorkeuren van patiënten, zorgverzekeraars en verwijzers veranderen niet 
snel, zo vinden de ziekenhuizen. Op een schaal van 1 tot en met 5 is gemiddeld 
respectievelijk een 2.4 (modus 2), een 2.4 (modus 2) en een 2.6 (modus 3) ge-
scoord. Het aantal patiënten verandert met een gemiddeld tempo. Gemiddeld 
scoren de ziekenhuizen hier een 2.6 op een schaal van 1 tot en met 5 (modus 3).

De ervaren intensiteit van de competitie in de omgeving is gemeten met vraag 
21a in de vragenlijst. De onderzochte instellingen typeren hun omgeving gemid-
deld als redelijk competitief, op een schaal van 1 tot en met 5, geven ze gemid-
deld een 3.6 (modus 4). 19.5% van de ziekenhuizen vindt de eigen omgeving in 
het geheel niet competitief of een klein beetje. 17% typeert de eigen omgeving 
als gemiddeld competitief. 46% vindt de eigen omgeving duidelijk competitief 
en 17% vindt de eigen omgeving zelfs zeer competitief.

8.2.2
entrepreneur ship

In 2000 hebben Narver en Slater bij 53 SBU’s van verschillende 
typen profitorganisaties de invloed van marktoriëntatie op ondernemingswinst 
vergeleken met die van een entrepreneurial oriëntatie. Er is geen relatie gevon-
den tussen entrepreneurial oriëntatie en ondernemingswinst. Er is wel een dui-
delijke relatie (0.52) tussen entrepreneurial oriëntatie en marktoriëntatie gevon-
den. Dit is anders dan de resultaten uit onderhavig onderzoek, zie hoofdstuk 7. 

De resultaten uit onderzoek van Matsuno et al. (2002) laten zien dat er een in-

directe positieve invloed is van ondernemingsgeneigdheid, via de factoren orga-
nisatiestructuur en marktoriëntatie, op a) groei van het marktaandeel, b) per-
centage verkochte nieuwe producten ten opzichte van de totale verkoop en c) 
terugverdiensten uit investeringen. Er is geen directe relatie tussen onderne-
mingsgeneigdheid en de eerste twee ondernemingsprestaties gevonden, wel 
met de laatste: er blijkt een negatieve directe relatie tussen ondernemingsge-
neigdheid en terugverdiensten uit investeringen. Uit onderzoek van Covin en 
Slevin (1989) bij kleine ondernemingen blijkt wel een directe relatie met finan-
ciële ondernemingsresultaten (kwalitatief gemeten). Ook volgt uit hun onder-
zoek dat hoe vijandiger de omgeving is, in termen van bedreiging voor de over-
levingskans en de mate waarin de omgeving bepalend is vanwege competitie, 
politieke krachten en technologische krachten, hoe meer entrepreneurship bij-
draagt aan goede resultaten. Een competitieve omgeving is hier een moderator 
voor de relatie entrepreneurship – ondernemingsresultaten.

In vervolg op diverse studies, met name in het bedrijfsleven, naar de relatie tus-
sen entrepreneurship en marktoriëntatie hebben Bhuian et al. (2005) onderzocht 
of entrepreneurship de relatie tussen marktoriëntatie en ondernemingsresulta-
ten versterkt bij ziekenhuizen. Dit onderzoek is uitgevoerd bij 231 non-profitzie-
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kenhuizen in de Verenigde Staten. Uit hun onderzoek blijkt dat entrepreneur-
ship de relatie marktoriëntatie – ondernemingsresultaten versterkt. De beste 
combinatie is een hoge marktoriëntatie en een gemiddeld niveau van entrepre-
neurship. Organisaties die nauwelijks entrepreneurial gedrag vertonen, kunnen 
worden gekarakteriseerd als sterk risicovermijdend en met een laag innovatief 
niveau. Het is onwaarschijnlijk dat zij nieuwe ideeën zullen exploiteren op basis 
van marktoriëntatiegedrag. Een gemiddeld niveau van entrepreneurial gedrag 
daarentegen heeft de meest synergetische effecten met marktoriëntatie. Dit type 
organisaties kan worden getypeerd als gemiddeld risiconemend, met een gemid-
deld niveau van proactief gedrag en innovatie. Zij zullen juist gebruikmaken van 
de marktoriëntatieprocessen om het entrepreneurial gedrag op af te stemmen. 
Organisaties die sterk entrepreneurial gedreven zijn, zijn geneigd alleen te con-
curreren op basis van hun technologische en inhoudelijke vaardigheden en ge-
loven dat succesvolle innovatie R&D-gedreven is in plaats van marktgedreven. 
Het verzamelen van marktinformatie wordt in deze organisaties waarschijnlijk 
gedaan vanuit gewoonte in plaats vanuit een betekenisvolle activiteit.

In hoofdstuk 7 is nagegaan of entrepreneurship van invloed is op de mate van 
marktoriëntatie. Dat bleek niet het geval. Hier wordt bekeken of entrepreneur-
ship de relatie marktoriëntatie – ondernemingsresultaten beïnvloedt. Entrepre-
neurship is gemeten met vraag 22 uit de vragenlijst. Deze bestaat uit acht deel-
vragen. De alpha bedraagt 0.83. Voor de scores op de afzonderlijke items wordt 
verwezen naar paragraaf 7.1. De volgende hypothese is geformuleerd:

H3c:  Hoe sterker het entrepreneurship, hoe sterker de relatie tussen markt-
oriëntatie (en de deeloriëntaties van marktoriëntatie) en de onderne-
mingsresultaten.

8.2.3
invloed van medisch professionals

Kumar et al. (1998) hebben onderzocht of de invloed van artsen, 
verpleegkundigen en andere zorgaanbieders op de activiteiten en kosten, van in-
vloed is op de relatie marktoriëntatie – ondernemingsresultaten. De resultaten 
indiceren dat deze factor een negatief effect heeft op de relatie marktoriëntatie 
en return on capital, succes van nieuwe diensten en het succes in het beheersen 
van de uitgaven. Artsen worden door Kumar et al. aangeduid als leverancier 
(supplier), hun toelichting lijkt te gaan over artsen in het ziekenhuis. Het is niet 
geheel duidelijk of zij zich hebben gericht op artsen in de eerste lijn of artsen 
in het ziekenhuis. 

In dit onderzoek is nagegaan of de invloed van de eigen medisch specialisten op 
het producten- en dienstenaanbod van invloed is op de relatie marktoriëntatie – 
ondernemingsresultaten. Deze factor is gemeten met vraag 1f in de vragenlijst. De 
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ervaren invloed van de eigen medisch specialisten op het producten- en diensten-
aanbod wordt groot gevonden, gemiddeld 4.39, modus 5 (zie ook hoofdstuk 6). 

De hypothese die opgesteld is, luidt:
H3d:  Hoe sterker de ervaren invloed van de medisch specialisten op het produc-

ten- en dienstenaanbod, hoe sterker de relatie tussen marktoriëntatie (en 
de deeloriëntaties van marktoriëntatie) en de ondernemingsresultaten.

8.3
De veronderstelde relaties getest

De veronderstelde relaties tussen marktoriëntatie (en de deelori-
entaties) met de ondernemingsresultaten, inclusief de factoren die mogelijk 
deze relatie beïnvloeden, zijn weergegeven in de volgende figuren. 
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Figuur 7 Veronderstelde relaties marktoriëntatie, deeloriëntaties en ondernemingsresultaten
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Figuur 8 Veronderstelde invloeden op de relaties oriëntaties met ondernemingsresultaten

Kumar et al. (1998) hebben in hun onderzoek bij ziekenhuizen vier controle-
variabelen gebruikt. Controlevariabelen zijn variabelen waar de onderzoeks-
vraag in eerste instantie niet op gericht is, maar die meegenomen worden in 
het onderzoek omdat ze mogelijk voor een vertekening kunnen zorgen. Zij heb-
ben als controlevariabelen getest: is het een profit- of non-profitziekenhuis, de 
bestaansduur van het ziekenhuis, de omvang en de locatie. Alleen de feiten of 
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het ziekenhuis profit of non-profit is en de omvang van het ziekenhuis bleken 
de ondernemingsprestaties te beïnvloeden. Ook uit onderzoek van Slater en 
Narver in 1994 blijkt dat de omvang van de organisatie een voorspeller is van 
return on assets en het succes van nieuwe producten. Alle ziekenhuizen in dit 
onderzoek mogen nog geen winst maken. Hier hoeft dan ook geen controle-
variabele voor opgenomen te worden. De bestaansduur van het ziekenhuis is 
lastig te meten, vanwege het feit dat in de afgelopen jaren een ware fusiegolf 
heeft plaatsgevonden. Moet de bestaansduur van de afzonderlijke ziekenhuizen 
worden gemeten, of van de gefuseerde ziekenhuizen (die soms nogmaals gefu-
seerd zijn)? Vanwege deze verwachte meetproblemen is deze controlevariabele 
niet opgenomen.

In de modellen is een aantal controlevariabelen opgenomen: 
de omvang van het ziekenhuis, uitgedrukt in het aantal bedden dat in ge-
bruik is; 
de concurrentiegraad in de omgeving. Uit onderzoek van Jiang et al. (2006) 
blijkt dat het aantal aanwezige Health Management Organizations (HMO’s) 
in de omgeving van invloed is op enkele ondernemingsprestaties. Zieken-
huizen met lage kosten en een hoge kwaliteit (geoperationaliseerd met mor-
taliteitsindicatoren) bevonden zich in een omgeving met veel HMO’s. Het is 
lastig vast te stellen wat als markt moet worden beschouwd van een zieken-
huis: er zijn verschillende methodieken om de relevante markt vast te stel-
len (Den Hartog en Janssen, 2005). In dit onderzoek is gevraagd naar het 
aantal ziekenhuizen binnen een straal van 15 kilometer. De afbakening op 
15 km is daarbij arbitrair. In Nederland ondervinden patiënten momenteel 
nauwelijks prikkels om verder te reizen dan het dichtstbijzijnde ziekenhuis. 
Dit komt doordat patiënten doorgaans volledig verzekerd zijn en daarmee 
niet gevoelig zijn voor prijsverschillen (Varkevisser, Van der Geest en Schut, 
2004). Zorgverzekeraars hebben in theorie wel prikkels om patiënten naar 
bepaalde ziekenhuizen te sturen. In praktijk sturen ze nog nauwelijks op de 
keuze van patiënten voor goedkopere ziekenhuizen (Bosman et al., 2007). 
Wel komen steeds meer openbare prestatie-indicatoren beschikbaar op basis 
waarvan patiënten kunnen kiezen.

Nagegaan is of er een samenhang is tussen de externe oriëntatie (bestaande uit 
marktoriëntatie en de oriëntatie op de overheid) en de diverse ondernemings-
resultaten. Allereerst zijn de correlaties berekend. Er bleken geen significante 
verbanden (zie tabel 24). 

–

–
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Tabel 24 Correlaties externe oriëntatie met ondernemingsresultaten (n=39)

Externe 
oriëntatie

Markt-
oriëntatie

Overheids-
oriëntatie

Solvabiliteit Pearsons Correlatie .12 .08 -.02

p-waarde (tweezijdig) .48 .63 .91

Rentabiliteit Pearsons Correlatie -.04 -.01 .18

p-waarde (tweezijdig) .80 .96 .30

Patiënttevredenheid Pearsons Correlatie .21 .18 .09

p-waarde (tweezijdig) .19 .26 .59

AD-ranking top 100 Pearsons Correlatie -.16 -.10 -.10

p-waarde (tweezijdig) .34 .57 .56

Ziekteverzuim Pearsons Correlatie -.03 -.01 .14

p-waarde (tweezijdig) .84 .96 .39

Verloop in personen Pearsons Correlatie .02 .08 -.27

p-waarde (tweezijdig) .89 .64 .10

** Correlatie is significant bij p = 0.01 (tweezijdig).

Met meervoudige lineaire regressie is nagegaan of en in welke mate externe 
 oriëntatie bijdraagt aan de diverse ondernemingsresultaten. De controlevaria-
belen zijn in de modellen opgenomen. In onderstaande tabel zijn de resulta-
ten weergegeven. Hieruit blijkt dat externe oriëntatie bij geen van de onderne-
mingsresultaten een significant deel in de variatie verklaart. 

Tabel 25 Resultaten lineaire regressies externe oriëntatie met ondernemingsresultaten

Constante Aantal zieken huizen 
in straal 15 km

Omvang 
ziekenhuis

Externe 
oriëntatie

R2

Patiënt-
tevredenheid

B 7.25** 0.02 -0.06* 0.07 0.19

p-waarde 0.00 0.33 0.03 0.53

Ziektever-
zuim

B 3.44** 0.01 0.17** 0.13 0.21

p-waarde 0.00 0.72 0.00 0.58

Verloop B 9.20 0.60** 0.21 -0.14 0.20

p-waarde 0.06 0.01 0.49 0.91

Solvabliteit B 11.31 -0.17 -0.83 0.79 0.09

p-waarde 0.18 0.62 0.12 0.72

AD-ranking B 111.84** 1.06 -3.56 -14.10 0.09

p-waarde 0.01 0.57 0.17 0.18

Rentabiliteit B 5.71 -1.34 -0.25 -0.34 0.07

p-waarde 0.09 0.35 0.24 0.71
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De externe oriëntatie is in geen van de modellen significant. Het volgende overzicht 
ondersteunt deze resultaten. De externe oriëntatie is hier ingedeeld in drie groepen: 
30% hoogst scorende, 40% middenklasse en 30% laagst scorende. In onderstaand 
overzicht zijn de gemiddelde scores op de ondernemingsresultaten aangegeven.

Tabel 26 Gemiddelde ondernemingsresultaten naar klasse van externe oriëntatiescore

Score externe oriëntatie

30% laagst scorende 
ziekenhuizen

40% middenklasse 30% hoogst scorende 
ziekenhuizen

Gemiddelde Modus n Gemiddelde Modus n Gemiddelde Modus n

Patiënt-
tevredenheid

7.21 7.18 11 7.24 6.68 17 7.37 6.86 12

Ziekteverzuim 4.44 4.3 11 4.91 4.9 17 4.34 4.7 12

Verloop in 
personen

9.48 10 11 11.99 19.7 17 10.57 3.7 12

Solvabiliteit 8.65 2.7 10 10.76 3.3 17 10.52 7.4 12

AD-ranking 59.91 5 11 47.53 3 17 46.40 4 10

Rentabiliteit 3.91 2.24 10 2.52 -3.75 17 3.84 1.65 9

Ook voor marktoriëntatie als onderdeel van de externe oriëntatie, blijkt geen sig-
nificante bijdrage aan de hier onderzochte ondernemingsresultaten. 

Tabel 27 Resultaten lineaire regressies marktoriëntatie met ondernemingsresultaten

Constante Aantal zieken huizen 
in straal 15 km

Omvang zieken-
huis

Markt-
oriëntatie

R2

Patiënt-
tevredenheid

B 7.35 0.02 -0.06 0.04

p-waarde 0.00 0.31 0.03 0.69 0.19

Ziekte-
verzuim

B 3.26 0.01 0.17 0.18

p-waarde 0.00 0.72 0.00 0.40 0.22

Verloop B 7.20 0.59 0.26 0.40

p-waarde 0.12 0.01 0.41 0.73 0.20

Solvabliteit B 13.64 -1.16 -0.87 0.13

p-waarde 0.09 0.65 0.11 0.95 0.09

AD-ranking B 100.8 1.09 -3.63 -10.37

p-waarde 0.01 0.57 0.18 0.27 0.07

Rentabiliteit B 5.23 -0.14 -0.24 -0.19

p-waarde 0.10 0.34 0.25 0.81 0.07
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Marktoriëntatie bestaat uit vijf deeloriëntaties, de oriëntatie op patiënten, concur-
renten, huisartsen, zorgverzekeraars en de derdelijn. Uit onderstaande tabel blijkt 
een samenhang tussen de oriëntatie op de patiënt en patiënttevredenheid, oriën-
tatie op de concurrent en de AD top 100-ranking in 2007.

Tabel 28 Correlaties tussen deeloriëntaties en ondernemingsresultaten (n=39)

Oriëntatie Solvabiliteit Rentabiliteit Patiënt-
tevredenheid

AD-ranking 
top 100

Ziekte-
verzuim

Verloop-
percentage

Patiënt Pearsons 
Correlatie

.26 .21 .36(*) -.09 -.13 .05

p-waarde 
(tweezijdig)

.11 .21 .02 .59 .42 .75

Zorgverzeke-
raar

Pearsons 
Correlatie

.07 .09 .08 -.06 .11 .13

p-waarde 
(tweezijdig)

.68 .60 .64 .72 .48 .42

Huisartsen Pearsons 
Correlatie

.02 -.07 .10 -.02 -.03 .06

p-waarde 
(tweezijdig)

.90 .67 .55 .90 .87 .71

Concurrenten Pearsons 
Correlatie

.11 -.17 .21 -.32(*) -.01 .03

p-waarde 
(tweezijdig)

.51 .31 .19 .05 .95 .84

Derdelijn Pearsons 
Correlatie

-.10 -.11 .03 .04 .01 .03

p-waarde 
(tweezijdig)

.57 .50 .86 .82 .98 .87

** Correlatie is significant bij p-waarde = 0.01 (tweezijdig).
* Correlatie is significant bij p-waarde = 0.05 (tweezijdig).

Met meervoudige regressieanalyse is nagegaan of en in welke mate de afzon-
derlijke deeloriëntaties van marktoriëntatie bijdragen aan de ondernemingsre-
sultaten. Eerst is het model met alle oriëntaties en met alle controlevariabelen 
geanalyseerd. Dit is in tabel 29 weergegeven als model 1. Vervolgens is met be-
hulp van de backwardmethode nagegaan welke factoren volgens deze methode 
tot het meest significante model leiden. De backwardmethode is een methode 
voor automatische modelselectie. Het gevaar van automatische modelselectie is 
dat de analyse sterk kan afhangen van toevalligheden in de steekproef (Voeten 
en Van den Bercken, 2004). Daarom is deze methode alleen als indicatie ge-
bruikt. Het vierde model geteld vanaf het laatste door de backwardmethode ge-
geven model, is als uitgangspunt genomen voor verdere analyses. Vervolgens is 
steeds de minst significante factor verwijderd en de regressieanalyse uitgevoerd 
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met behulp van de top-downmethode. Deze exercitie resulteerde in de gepresen-
teerde modellen 2. De resultaten zijn weergegeven in tabel 29.

Tabel 29 Resultaten lineaire regressies deeloriëntaties met ondernemingsresultaten

Afhankelijke 
variabele

Patiënt-
tevredenheid

B 7.28** 0.02 -0.05 0.29 0.05 -0.34 -0.01 0.07 0.34

model 1 p-waarde 0.00 0.30 0.12 0.10 0.66 0.10 0.94 0.58

B 6.97** 0.41** -0.31** 0.24

model 2 p-waarde 0.00 0.00 0.03

Ziekte-
verzuim

B 3.39** 0.03 0.16* -0.03 0.22 -0.26 0.21 -0.02 0.25

model 1 p-waarde 0.00 0.52 0.03 0.94 0.43 0.58 0.34 0.96

B 3.95** 0.16** 0.20

model 2 p-waarde 0.00 0.00

Verloop B 9.05 0.70** 0.09 -0.44 2.30 -2.38 0.61 -0.08 0.26

model 1 p-waarde 0.08 0.00 0.83 0.84 0.15 0.36 0.61 0.96

B 9.65** 0.59** 0.18

model 2 p-waarde 0.00 0.01

Solvabliteit B 12.48 -0.18 -0.82 4.44 0.97 -4.32 -1.46 1.11 0.23

model 1 p-waarde 0.13 0.63 0.21 0.22 0.70 0.31 0.45 0.67

B 7.07 6.76** -5.63* 0.17

model 2 p-waarde 0.23 0.01 0.04

AD-ranking B 102.08* 0.15 -2.06 -2.60 1.98 8.21 5.58 -29.25* 0.23

model 1 p-waarde 0.01 0.94 0.53 0.88 0.89 0.72 0.56 0.03

B 102.76** -17.22 0.10

model 2 p-waarde 0.00 0.05

Rentabiliteit B 4.89 -0.13 -0.02 4.01** 0.59 -3.78* 0.59 -1.88* 0.40

model 1 p-waarde 0.10 0.33 0.92 0.00 0.51 0.02 0.40 0.05

B 5.26 3.74** -2.71* -1.72* 0.33

model 2 p-waarde 0.02 0.00 0.01 0.04

** Correlatie is significant bij p-waarde = 0.01.
* Correlatie is significant bij p-waarde = 0.05 .
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Uit de tabel blijkt dat:
de variatie in de patiënttevredenheid voor 24% wordt verklaard door model 
2 met daarin de significante variabelen oriëntatie op de patiënt (p-waarde 
< 0.01) en oriëntatie op de huisarts (p-waarde < 0.05). De oriëntatie op de 
huisarts draagt negatief bij aan de patiënttevredenheid, de oriëntatie op de 
patiënt draagt positief bij;
de variatie in het ziekteverzuim voor 20% wordt verklaard door model 2 met 
daarin de omvang van het ziekenhuis (p-waarde < 0.01) als enige significante 
variabele;
de variatie in het verloop van personen voor 18% wordt verklaard door model 
2 met daarin opgenomen de significante variabele aantal ziekenhuizen in 
15 km straal (p-waarde < 0.01); 
de variatie in de solvabiliteit voor 17% wordt verklaard door model 2. De 
oriëntatie op de patiënt (p-waarde < 0.01) en de oriëntatie op de huisarts  
(p-waarde < 0.05) zijn hier de verklarende variabelen. De oriëntatie op de 
huisarts draagt negatief bij aan de solvabiliteit;
de variatie in AD-ranking voor 10% wordt verklaard door model 2 met 
daarin opgenomen de significante variabele oriëntatie op de concurrenten 
(p-waarde < 0.05). De oriëntatie op de concurrenten draagt negatief bij aan 
de AD-ranking;
de variatie in de rentabiliteit voor 33% wordt verklaard door model 2 met 
daarin opgenomen de oriëntatie op de huisarts (p-waarde < 0.05), de oriën-
tatie op de patiënt (p-waarde < 0.01) en de oriëntatie op de concurrent (p-
waarde < 0.05). De oriëntatie op de huisarts en op de concurrent dragen ne-
gatief bij, de oriëntatie op de patiënt positief.

Voor drie van de zes onderzochte typen ondernemingsresultaten geldt dat pa-
tiëntoriëntatie een significant voorspellende variabele is. Voor drie van de on-
derzochte typen ondernemingsresultaten geldt dat de oriëntatie op de huisarts 
een significant voorspellende variabele is. De oriëntatie op de concurrenten is 
een significante voorspeller voor de AD-ranking en de rentabiliteit. De oriëntatie 
op de zorgverzekeraar en de oriëntatie op de derdelijn zijn voor geen enkel on-
derzocht ondernemingsresultaat een significant voorspellende variabele. 

Ook is nagegaan of de oriëntatie op de overheid een deel van de variatie in de on-
dernemingsresultaten verklaart. Hiervoor zijn alle deeloriëntaties van markto-
riëntatie opgenomen in de modellen met toevoeging van de oriëntatie op de 
overheid. Opnieuw is de backwardmethode toegepast als indicatie en zijn ver-
dere analyses met de top-downmethode uitgevoerd. De oriëntatie op de overheid 
bleek in geen van de modellen significant een deel van de variatie te verklaren.

–

–

–

–

–

–

Een gezonde blik.indd   143Een gezonde blik.indd   143 02-09-2008   10:47:0802-09-2008   10:47:08



144

hoofdstuk 8

Nagegaan is of de factoren waarvan verwacht wordt dat ze de relatie oriënta-
tie – ondernemingsresultaat beïnvloeden, daadwerkelijk deze relaties vergroten 
of verminderen. Er zijn vier modellen waarin de oriëntatie op actoren een sig-
nificante bijdrage levert aan ondernemingsresultaten: patiënttevredenheid met 
patiëntoriëntatie en huisartsenoriëntatie, AD-ranking met concurrentenoriën-
tatie, solvabiliteit met patiëntoriëntatie en huisartsenoriëntatie en tot slot ren-
tabiliteit met patiënten-, concurrenten- en huisartsenoriëntatie. Voor al deze 
modellen is nagegaan of de vier variabelen perceptie intensiteit competitie, er-
varen omgevingsturbulentie, macht medisch specialisten op dienstenaanbod en 
entrepreneurship, inderdaad invloed hebben op de relatie oriëntatie – onder-
nemingsresultaat. In een enkel geval bleek de veronderstelde beïnvloedende 
 variabele rechtstreeks van invloed te zijn op een ondernemingsresultaat (getest 
met lineaire regressie). Dit was het geval voor marktturbulentie: deze variabele 
bleek direct van invloed op de solvabiliteit (b = 3.75, p-waarde = 0.02, R2 = 0.13) 
en entrepreneurship beïnvloedt de patiënttevredenheid (b = 0.17, p-waarde = 
0.05, R2 = 0.10).

Om de veronderstelde beïnvloedende effecten na te gaan, is gebruikgemaakt 
van de Moderated Multiple Regressie Analyse (MMR). MMR wordt beschouwd 
als een conservatieve methode voor het identificeren van interactie-effecten in 
die zin dat interactietermen worden getest op significantie pas nadat de andere 
onafhankelijke variabelen in de regressieberekening zijn geïntroduceerd. Op 
deze wijze worden interactietermen alleen als significant aangemerkt, als ze een 
significant groter deel van de variatie in de afhankelijke variabele verklaren dan 
het deel dat al verklaard is door de andere onafhankelijke variabelen (Covin en 
Slevin, 1989). Bij MMR wordt een interactieterm in de regressieanalyse geïntro-
duceerd. Deze wordt gemaakt door de waarden van de betreffende oriëntatie te 
vermenigvuldigen met de waarden van de veronderstelde moderator (beïnvloe-
dende variabele). Dit resulteert in de volgende formule:

Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3(X1⋅X2) 

Hierbij is Y het betreffende ondernemingsresultaat, X1 de oriëntatiesoort, X2 de 
veronderstelde moderator en X1⋅X2 de interactieterm. Alle voorspellers worden 
simultaan opgenomen in de regressie. Als de interactieterm significant is, is er 
een aanwijzing voor een modererend effect. Als de moderatorvariabele ook sig-
nificant is, is er sprake van een quasimoderator. Als de moderatorvariabele niet 
significant is, is er sprake van een pure moderator (Kumar et al., 1998; Agui-
nis en Pierce, 1999). De controlevariabelen zijn niet in het model opgenomen, 
omdat niet verondersteld werd dat deze modererend werken. Dit is conform de 
methode die Kumar et al. (1998) hebben toegepast. 
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In de modellen (zie tabel 29) dragen steeds één, twee of drie oriëntaties signi-
ficant bij. De MMR-analyse heeft steeds plaatsgevonden op het model als totaal 
en vervolgens op de afzonderlijke oriëntaties. Bijvoorbeeld: 

Significant model patiënttevredenheid met patiëntoriëntatie en huisartsen-
oriëntatie:

3 MMR-analyses:
Op alleen patiëntoriëntatie
Y =  b0 + b1 patiëntoriëntatie + b2 perceptie intensiteit competitie + 

b3 (interactieterm patiëntoriëntatie⋅perceptie competitie) 

Op alleen huisartsenoriëntatie
Y =  b0 + b1 huisartsenoriëntatie + b2 perceptie intensiteit competitie + 

b3 (interactieterm huisartsenoriëntatie⋅perceptie competitie) 

Op patiëntoriëntatie en huisartsenoriëntatie
Y =  b0 + b1 huisartsenoriëntatie + b2 perceptie intensiteit competitie + 

b3 (interactieterm huisartsenoriëntatie⋅perceptie competitie) + 
b4 patiëntoriëntatie + b5 (interactieterm patiëntoriëntatie⋅perceptie 
competitie)

In totaal hebben 56 analyses plaatsgevonden. Omdat de regressieanalyse de ver-
onderstelde moderator, de variabele en de interactieterm bevat, is de kans op 
multicollineariteit groot. Om de kans hierop te verkleinen is, conform de me-
thode die onder andere Kumar et al. (1998) en Bhuian et al. (2005) hebben toe-
gepast, gewerkt met gestandaardiseerde scores (Z-scores) voor de voorspellende 
variabelen en is in iedere analyse de Variance Inflation Factor (VIF) berekend 
voor elke voorspellende variabele. Een waarde groter dan 10 is een indicatie voor 
multicollineariteit15. In vrijwel alle analyses lag de VIF-waarde van de voorspel-
lende variabelen boven de 10, hetgeen wijst op multicollineariteit. 

Er is één significante interactieterm gevonden (p < 0.05, b = -1.50) met een 
VIF-waarde lager dan 10. Dit betreft de interactieterm ‘entrepreneurship – 
huisartsenoriëntatie’, in het model huisartsenoriëntatie, patiëntenoriëntatie, 
entrepreneurship en de interactietermen. In het totaalmodel, met ook concur-
rentenoriëntatie erin opgenomen en de bijbehorende interactieterm, is geen 
van de interactietermen significant.

15 http://www.itl.nist.gov/div898/software/dataplot/refman2/auxillar/vif.htm
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8.4
Conclusies

8.4.1
de hypothesen getoetst

Nagegaan is of de oriëntatie van ziekenhuizen op diverse actoren 
in de markt van invloed is op hun ondernemingsresultaten. De mate van externe 
oriëntatie van ziekenhuizen blijkt voor de ondernemingsresultaten van 2006 
geen verklaring te zijn voor de variatie in de ondernemingsresultaten tussen zie-
kenhuizen. Enkele deeloriëntaties blijken wel een deel van de variatie in de on-
dernemingsresultaten te verklaren. De oriëntatie op de huisarts correleert niet 
significant met de diverse ondernemingsresultaten. Opgenomen in de modellen, 
tezamen met andere variabelen, heeft de oriëntatie op de huisarts een dempende 
werking op de patiënttevredenheid, de solvabiliteit en de rentabiliteit. De oriënta-
tie op de patiënt draagt positief bij aan de patiënttevredenheid, de solvabiliteit en 
de rentabiliteit. De oriëntatie op de concurrenten draagt negatief bij aan de AD 
top 100-ranking. Er is niet onderzocht welk onderliggend gedrag de ziekenhuizen 
vertonen waardoor bepaalde oriëntaties niet bijdragen of dempend werken.

Financieel presteren
De solvabiliteit wordt volgens de resultaten in dit onderzoek beïnvloed door een 
combinatie van de deeloriëntaties, oriëntatie op de patiënt en oriëntatie op de 
huisarts. Dit model verklaart 17% van de variatie in de solvabiliteit. H2a moet 
worden verworpen omdat die uitgaat van een positieve invloed van marktoriën-
tatie en alle deeloriëntaties op de solvabiliteit. Marktoriëntatie is niet van invloed 
op de solvabiliteit, niet alle deeloriëntaties zijn van invloed, en de invloed van de 
huisartsenoriëntatie blijkt negatief.

De rentabiliteit wordt beïnvloed door een combinatie van de oriëntatie op de 
patiënten, op de huisartsen en op de concurrenten. Dit model verklaart 33% in 
de variatie in de rentabiliteit. De invloed van de huisartsenoriëntatie en de con-
currentenoriëntatie is in het model negatief. H2b moet worden verworpen; de 
marktoriëntatie is niet van invloed, en niet alle deeloriëntaties zijn van invloed op 
de rentabiliteit, en de oriëntaties die van invloed zijn, zijn niet allemaal positief.

De positieve invloed van de deeloriëntaties op het financieel presteren van zie-
kenhuizen (rentabiliteit en solvabiliteit) komt min of meer overeen met resul-
taten uit de onderzoeken van Raju et al. (1995) en Kumar et al. (1998), die 
een positieve relatie tussen marktoriëntatie16 en financieel presteren vonden. 

16 Bestaande uit de oriëntatie op consumenten en concurrenten
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Marktoriëntatie blijkt in dit onderzoek geen invloed te hebben op de rentabili-
teit en solvabiliteit. Een duidelijk verschil met dit onderzoek is dat Raju et al. en 
Kumar et al. het presteren met een subjectieve kwalitatieve schaal hebben geme-
ten en dat in dit onderzoek gebruik is gemaakt van kwantitatieve gegevens.

Interne kwaliteit
Het ziekteverzuim wordt niet beïnvloed door marktoriëntatie of één van de 
deeloriëntaties. Wel door de omvang van het ziekenhuis: grotere ziekenhuizen 
hebben een hoger ziekteverzuim. Dit model verklaart 20% van de variatie in het 
ziekteverzuim. H2c moet worden verworpen.

Het verlooppercentage van het personeel wordt beïnvloed door het aantal zie-
kenhuizen binnen de 15 kilometerstraal van het ziekenhuis. Marktoriëntatie of 
een van de deeloriëntaties lijken niet van invloed op het verloop. Dit model ver-
klaart 18% van de variatie in het verlooppercentage. Omdat geen van de oriënta-
ties van invloed is op het verlooppercentage, moet H2d worden verworpen.

De ranking in de AD top 100 wordt beïnvloed door de oriëntatie op de concur-
renten. Hoe hoger de oriëntatie op de concurrenten, hoe lager de AD-ranking. 
Dit model verklaart 10% van de variatie in de AD-ranking. Omdat de patiënttevre-
denheid onderdeel uitmaakt van de items waarop de AD-ranking wordt bepaald, 
is het opmerkelijk dat patiëntenoriëntatie geen bijdrage levert. Dit kan mogelijk 
worden verklaard uit het feit dat de AD-ranking met name bepaald wordt door de 
scores op de IGZ-indicatoren. Om goed te scoren op de IGZ-indicatoren moeten 
ziekenhuizen de interne processen goed op orde hebben. Het zou zo kunnen zijn 
dat ziekenhuizen die zich meer op concurrenten oriënteren, zich minder richten 
op de interne processen. H2e moet worden verworpen, omdat marktoriëntatie 
niet, evenals de meeste deeloriëntaties, bijdraagt aan de AD-ranking.

De resultaten uit het onderzoek van Raju et al. (1995) laten een positieve invloed 
van de marktoriëntatie op de interne kwaliteit zien. In dit onderzoek ligt het ge-
nuanceerder: er is alleen een negatieve invloed vanuit de concurrentenoriënta-
tie op de AD-ranking gebleken. Een verschil met het onderzoek van Raju et al. 
is dat in onderhavig onderzoek gebruik wordt gemaakt van kwantitatieve onder-
nemingsresultaten, terwijl zij gebruik hebben gemaakt van een subjectieve kwa-
litatieve schaal.

Patiënttevredenheid
De variatie in de patiënttevredenheid wordt voor 24% verklaard door het model 
met daarin opgenomen de oriëntatie op de huisartsen en de oriëntatie op de pa-
tiënten. Hoe groter de oriëntatie op de patiënten, hoe hoger de patiënttevreden-
heid, hoe groter de oriëntatie op de huisartsen, hoe lager de patiënttevreden-
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heid. H2f moet worden verworpen: niet alle oriëntaties verklaren een significant deel 
van de variatie in patiënttevredenheid, en van de oriëntaties die dat wel doen, is de 
invloed niet altijd positief.

Uit eerder onderzoek blijkt de positieve invloed van marktoriëntatie op de binding 
van patiënten (Kumar et al., 1998). De resultaten uit onderhavig onderzoek tonen aan 
dat de oriëntatie op patiënten en huisartsen per saldo bijdraagt aan de patiënttevre-
denheid. De vraag is welk gedrag ziekenhuizen vertonen bij hun oriëntaties, waar-
door de oriëntatie op de huisarts dempend werkt.

Beïnvloedende factoren
Mede gezien de aanwezigheid van multicollineariteit en het feit dat van de 56 analyses 
slechts in één geval sprake was van een significante interactieterm (in een deelmo-
del), moet worden geconcludeerd dat de invloed van de veronderstelde beïnvloedende 
factoren op de relatie marktoriëntatie – ondernemingsresultaten, niet kon worden 
aangetoond. Dit indiceert dat de aangetoonde relaties tussen de oriëntaties en de 
ondernemingsresultaten robuust zijn in omgevingen die variëren in intensiteit van 
competitie, in turbulentie, in mate van entrepreneurship van de organisatie zelf en 
de mate waarin medici uit de organisatie van invloed zijn op het dienstenaanbod. De 
hypothesen H3a, H3b, H3c en H3d moeten worden verworpen. Ook uit de onderzoe-
ken van Jaworski en Kohli (1993) en Slater en Narver (1994) bleek geen invloed van 
de intensiteit van de competitie. Jaworski en Kohli konden ook geen relatie met de 
marktturbulentie aantonen. Dit in tegenstelling tot Kumar et al. (1998) die zowel ten 
aanzien van de vijandigheid van concurrenten en marktturbulentie voor enkele on-
dernemingsresultaten een bevorderende relatie vonden.

Controlevariabelen
Van de controlevariabelen is de omvang van het ziekenhuis alleen significant bij de 
voorspelling van het ziekteverzuim, en het aantal ziekenhuizen in de 15 kilometer-
straal alleen bij de voorspelling van het verloop van personeel. 
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De resultaten zijn samengevat in de volgende twee figuren:
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8.4.2
samenvattende conclusies

Professioneel commitment en de omvang van het ziekenhuis 
zijn onderzocht als een bevorderende of belemmerende factor op de mate van 
marktoriëntatie. Uit regressieanalyses blijkt dat deze twee factoren ook recht-
streeks significant van invloed zijn op de patiënttevredenheid. Voor de overige 
verwachte beïnvloedende factoren van marktoriëntatie is geen rechtstreekse 
significante invloed op een van de onderzochte ondernemingsresultaten gevon-
den.

De resultaten indiceren dat de oriëntatie op de zorgverzekeraars en de derdelijn 
geen invloed hebben op de hier onderzochte ondernemingsresultaten in 2006. 
Anders is dat voor de oriëntatie op de patiënt, de huisarts en de concurrenten. 
Met name de oriëntaties op de patiënt en de huisarts blijken van belang. De ori-
entatie op de patiënt levert een positieve bijdrage aan de patiënttevredenheid, sol-
vabiliteit en rentabiliteit. Dit komt overeen met de resultaten uit het onderzoek 
van Martin en Grbac (2003) waaruit een positieve invloed van ontvankelijkheid 
voor de behoeften van consumenten op winst blijkt. Uit hoofdstuk 7 blijkt dat 
de oriëntatie op de patiënt beter is, naarmate het ziekenhuis een kleinere om-
vang heeft, het professioneel commitment hoger is, de ervaren invloed van pa-
tiënten toeneemt en de ervaren invloed van de overheid afneemt. De oriëntatie 
op de huisarts heeft, in de modellen in combinatie met de patiëntenoriëntatie, 
een negatieve invloed op de patiënttevredenheid, solvabiliteit en rentabiliteit. Het 
zijn dezelfde factoren als bij de oriëntatie op de patiënt die van invloed zijn op de 
huisartsenoriëntatie: omvang ziekenhuis, professioneel commitment en de er-
varen invloed van de overheid en de patiënt op de huidige diensten. De invloed 
is iets minder sterk dan bij patiëntenoriëntatie. Met andere woorden, wanneer 
deze factoren in dezelfde mate worden bevorderd, zal dit per saldo een positieve 
invloed hebben, doordat de patiëntenoriëntatie sterker stijgt dan de huisartsen-
oriëntatie (onder gelijk blijven van alle overige beïnvloedende variabelen). Net als 
uit het onderzoek van Noble et al. (2002) blijkt, is de oriëntatie op concurrenten 
van invloed op de ondernemingsresultaten, echter in onderhavig onderzoek be-
treft het een negatieve invloed, terwijl Noble et al. een positieve invloed vonden. 

Als de ervaren invloed van patiënten gaat toenemen en de ervaren invloed van 
de overheid gaat afnemen, conform het nagestreefde beleid, zal volgens de re-
sultaten (zie het vorige hoofdstuk en dit hoofdstuk) uit dit onderzoek de patiën-
toriëntatie stijgen, de huisartsenoriëntatie stijgen en de concurrentenoriëntatie 
toenemen. De resultaten wijzen erop dat dit een positieve invloed heeft op de 
patiënttevredenheid, de rentabiliteit en de solvabiliteit en een negatieve invloed 
op de AD-ranking. 

de invloed van marktor iëntatie op ondernemingsresultaten
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Als de omvang van ziekenhuizen afneemt, dan leidt dit tot een stijging van de 
patiëntenoriëntatie en de huisartsenoriëntatie. Een stijging van deze twee oriën-
taties heeft invloed op de rentabiliteit, de solvabiliteit en de patiënttevredenheid. 
Alle drie zullen ze stijgen. Bij een stijging van het professioneel commitment 
van het hoger management stijgen de patiënten- en huisartsenoriëntatie even-
eens, en nemen dezelfde ondernemingsresultaten toe (rentabiliteit, solvabiliteit 
en patiënttevredenheid). 
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Conclusies en samenvatting

Deel V
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9.1.1
overheidsoriëntatie en marktoriëntatie: 

tegengestelde oriëntaties

Oliver (1991) geeft aan dat de institutionele theorie de oorzake-
lijke impact van overheidskrachten, sociale normen en culturele druk op het ge-
drag van organisaties benadrukt tegenover die van marktkrachten en schaarste 
van bronnen. Hiermee geeft ze twee rivaliserende kenmerken aan. Uit dit on-
derzoek blijkt dat de oriëntatie op de regulerende overheid tegengesteld is aan 
de oriëntatie op actoren in de markt: wanneer algemene ziekenhuizen het één 
meer gaan doen, gaat dat ten koste van het ander. Dit bevestigt de stelling van 
Oliver en weerspiegelt de twee polen op het continuüm overheidsregulering 
versus marktregulering. Organisaties die tussen overheid en markt fungeren, 
worden getypeerd als hybride organisaties. Hybriditeit bestaat uit gradaties van 
kenmerken van rivaliserende en abstracte typen (Choy en Kenis, 2006). Zoals 
in hoofdstuk 4 beschreven, uit deze hybriditeit zich onder andere in de financie-
ring, het feit dat het private organisaties zijn in een publiek stelsel, en in de vele 
richtingen waarin ziekenhuizen verantwoording moeten afleggen: de overheid, 
de verzekeraar, de patiënt, de beroepsgroepen, de media, de lokale politiek en 
een keten van toezichthouders die zorgt voor veel bureaucratie en soms tegen-
strijdige toezicht criteria (Van Hout en Putters, 2006). Uit dit onderzoek volgt 
dat het zich ook uit in de externe oriëntatie van ziekenhuizen: een marktoriën-
tatie en een oriëntatie op de regulerende institutionele omgeving.

9.1.2
marktoriëntatie van ziekenhuizen 

bestaat uit vijf deeloriëntaties

De marktoriëntatie van ziekenhuizen bestaat uit een oriëntatie op 
patiënten, huisartsen, concurrenten, zorgverzekeraars en derdelijn. Ziekenhui-
zen schatten zichzelf als bovengemiddeld marktgeoriënteerd in: ze geven zich-

9
Conclusies en implicaties

9.1
Conclusies
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zelf een gemiddelde score van 3.40 op een schaal van 1 tot 5. De externe oriënta-
tie van ziekenhuizen bestaat uit een marktoriëntatie en een overheidsoriëntatie. 
De oriëntatie op de overheid is het hoogst, gemiddeld een 3.53.

9.1.3
wel verzamelen, geen actie ondernemen

Marktoriëntatie en de deeloriëntaties van marktoriëntatie bestaan 
uit informatie verzamelen, verspreiden en actie ondernemen. Uit de resultaten 
blijkt, dat ziekenhuizen het informatie verzamelen relatief goed doen, maar dat 
het verspreiden van de informatie en het actie ondernemen naar aanleiding 
van de verzamelde informatie, minder gedaan worden. Marktoriëntatie is een 
actieve strategie die niet alleen vraagt om actief beleid op het vergaren van infor-
matie, maar ook op het verspreiden ervan en het ondernemen van actie. 

9.1.4
oriëntatie op de patiënt maakt het ver schil

Uit dit onderzoek volgt dat ziekenhuizen die zich met name rich-
ten op patiënten een hogere patiënttevredenheid hebben en beter financieel 
presteren. Ziekenhuizen die kleiner zijn en ziekenhuizen waar het professio-
neel commitment van het hogerkadermanagement hoger is, blijken zich meer 
op patiënten te richten. Ziekenhuizen die de mate van invloed van de overheid 
minder groot ervaren en ziekenhuizen die de mate van invloed van patiënten 
groter ervaren, zijn eveneens meer patiëntgericht. 

De oriëntatie op huisartsen en de oriëntatie op concurrenten hebben een ne-
gatieve invloed op enkele ondernemingsresultaten. De negatieve invloed van 
huisartsen op de ondernemings resultaten geldt alleen voor de modellen waar 
ook de patiëntenoriëntatie is opgenomen. Dit wil niet zeggen dat ziekenhui-
zen zich niet zouden moeten  oriënteren op huisartsen en concurrenten, maar 
de oorzaak van de dempende werking van deze oriëntaties in de modellen is 
niet onderzocht. Het kan zijn dat ziekenhuizen die zich veel op deze actoren 
oriënteren, bepaalde gedragingen hebben die tot de negatieve samenhang lei-
den. De vraag is welke acties ziekenhuizen ondernemen op basis van de infor-
matie die ze van huisartsen en concurrenten vergaren: zijn het acties die hun 
eigen dienstverlening en marktpositie versterken of juist niet: de resultaten wij-
zen op het laatste.

De oriëntatie op de zorgverzekeraar heeft geen directe invloed op de onderne-
mingsresultaten; dit geldt evenzo voor de oriëntatie op de derdelijn. Dit zijn 
juist de twee externe actoren waarop ziekenhuizen zich, als onderdeel van de 
marktoriëntatie, het meeste oriënteren. Het is mogelijk dat het effect van deze 
oriëntaties op de ondernemingsresultaten via een andere variabele loopt, bij-
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voorbeeld via de optimalisatie van de productafspraken (zorgverzekaarsoriënta-
tie) of via de mate van ketensamenwerking (oriëntatie op de derdelijn). Hier is 
geen onderzoek naar gedaan. Het feit dat dit onderzoek heeft plaatsgevonden 
ten tijde van slechts 10% vrij onderhandelbare DBC’s, kan eveneens een reden 
zijn voor het feit dat de oriëntatie op de zorgverzekeraars (nog) geen invloed 
heeft op de ondernemingsresultaten. Zoals de experts al aangaven: 10% is te 
weinig om de echte te verwachten effecten van marktwerking te kunnen berei-
ken. Een andere mogelijke reden is het feit dat gekeken is naar ondernemings-
resultaten anno 2006. De invloed van het preferred providerschap was in die 
periode nog nihil, omdat zorgverzekeraars nog alle ziekenhuizen contracteer-
den (Bosman et al., 2007).

De oriëntatie op de overheid is eveneens hoog, maar blijkt geen invloed te heb-
ben op de hier onderzochte ondernemingsresultaten. Dit kan mogelijk verklaard 
worden uit het feit dat de door de overheid gestelde kaders voor alle ziekenhui-
zen gelden en dat alle ziekenhuizen min of meer dezelfde acties ondernemen 
als gevolg van de regels van de overheid. Dit is dan niet onderscheidend tussen 
ziekenhuizen. Volgens de institutionele theorie draagt een oriëntatie op institu-
ties bij aan het verkrijgen van stabiliteit, sociale steun, legitimiteit, toegang tot 
bronnen/grondstoffen en onkwetsbaarheid voor het ter discussie staan (Baum 
en Oliver, 1991). In dit onderzoek is niet nagegaan of de oriëntatie op de over-
heid deze voordelen oplevert.
De ervaren invloed van de overheid beïnvloedt het handelen van ziekenhuizen 
wel en daarmee indirect de ondernemingsresultaten (via patiëntenoriëntatie en 
huisartsenorientatie). De vraag is waarom sommige ziekenhuizen de invloed 
van de overheid als sterker ervaren dan andere. Hier is geen onderzoek naar 
gedaan.

De deeloriëntaties hangen positief met elkaar samen. Dit betekent dat hoe meer 
ziekenhuizen zich op één van de externe marktactoren richten, hoe meer ze zich 
ook op de andere richten. Het verzamelconstruct van de deeloriëntaties, markto-
riëntatie, blijkt echter geen directe invloed te hebben op de onderzochte onder-
nemingsresultaten. Dit geeft aan dat ziekenhuizen die zich op alle type oriën-
taties richten, daarmee geen voordelen in de ondernemingsresultaten behalen. 
Een gerichte oriëntatie op de patiënt heeft meer effect.

Uit eerdere onderzoeken (onder andere McDevitt, 1987 en Naidu 
en Narayan, 1991) bleek een positieve relatie tussen de omvang van het zieken-
huis en de mate van marktoriëntatie. Uit dit onderzoek blijkt het tegenoverge-

9.1.5
kleinere ziekenhuizen zijn 

meer patiëntgericht
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stelde. Kleinere ziekenhuizen blijken een grotere marktoriëntatie te hebben, 
hetgeen terug te leiden is op een grotere patiëntenoriëntatie, huisartsenoriënta-
tie en oriëntatie op de derdelijn. De grotere patiëntenoriëntatie heeft een posi-
tieve invloed op het financieel presteren en de patiënttevredenheid. Het is mo-
gelijk dat het verschil in resultaten met het onderzoek van McDevitt verklaard 
moet worden uit het feit dat McDevitt gekozen heeft voor een absoluut punt om 
grote van kleine ziekenhuizen te onderscheiden. McDevitt gaat uit van de grens 
van 232 bedden voor grote en kleine ziekenhuizen. In dit onderzoek is naar een 
lineair verband gekeken. Wellicht moeten ziekenhuizen een bepaalde omvang 
hebben om voldoende middelen te hebben om de marktoriëntatiefunctie te kun-
nen bekostigen en is er een omslagpunt waarop ziekenhuizen dermate groot 
worden, dat de omvang maakt dat ze meer intern dan extern gericht zijn. Weick 
(1979) geeft aan dat wanneer een organisatie toeneemt in omvang het letterlijk 
haar eigen omgeving wordt en het nauwelijks kan voorkomen te struikelen over 
haar eigen regelgeving. Uit onderzoek van Van der Scheer, Putters en Meurs 
(2008) blijkt dat het werk van ziekenhuisbestuurders grotendeels intern en be-
heersmatig van aard is, maar dat de externe plaatsbepaling toeneemt. Zij leggen 
geen relatie met de omvang van het ziekenhuis.

9.1.6
ziekenhuizen ervaren de invloed 

van de overheid ver schillend

De ervaren invloed van patiënten op het huidige dienstenportfolio 
bevordert de mate van externe oriëntatie, marktoriëntatie, patiëntenoriëntatie, 
zorgverzekaarsoriëntatie, huisartsenoriëntatie en de oriëntatie op concurrenten. 
De ervaren invloed van de overheid op het huidige dienstenportfolio vermindert 
de externe oriëntatie, marktoriëntatie, patiëntenoriëntatie, huisartsenoriëntatie 
en de oriëntatie op de derdelijn. Het is opvallend dat ziekenhuizen de invloed 
van de overheid verschillend ervaren: er mag vanuit worden gegaan dat deze 
voor alle ziekenhuizen hetzelfde is. Dat er een verschil in invloed van de patiën-
ten wordt ervaren, lijkt wel voor de hand te liggen: het is immers mogelijk dat 
op regionaal of lokaal niveau de patiëntenverenigingen anders betrokken zijn 
bij het ziekenhuis en daarmee een andere invloed uitoefenen.

9.1.7
entrepreneur ship niet marktgedreven

Een succesvolle introductie van nieuwe producten en diensten in 
de markt is volgens de theorie en blijkens andere onderzoeken (onder andere 
Miles en Arnold, 1991; Matsuno et al., 2002) gebaat bij een grotere marktori-
entatie. Ziekenhuizen die zich veel met entrepreneurship bezighouden, zijn 
niet meer marktgeoriënteerd, ze zijn wel meer georiënteerd op de overheid. Dit 
impliceert dat de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten niet door de 

Een gezonde blik.indd   158Een gezonde blik.indd   158 02-09-2008   10:47:1102-09-2008   10:47:11



159

conclusies en implicaties

wensen van patiënten, huisartsen, derdelijn of zorgverzekeraars wordt gedre-
ven, en ook niet door ontwikkelingen bij concurrenten. Het impliceert dat het 
entrepreneurship mede afhangt van de mate waarin het aansluit op de door de 
overheid gestelde kaders. 

Entrepreneurship blijkt ook geen versterkend effect te hebben op de relatie 
marktoriëntatie – ondernemingsresultaten. Bhuian et al. (2005), die in een stu-
die bij ziekenhuizen vonden dat entrepreneurship de relatie marktoriëntatie – 
ondernemingsresultaten versterkt, geven aan dat de beste combinatie een hoge 
marktoriëntatie en een gemiddeld niveau van entrepreneurship is. Voor orga-
nisaties die nauwelijks entrepreneurial gedrag vertonen, is het onwaarschijn-
lijk dat zij nieuwe ideeën zullen exploiteren op basis van marktoriëntatiege-
drag. Een gemiddeld niveau van entrepreneurial gedrag daarentegen heeft de 
meest synergetische effecten met marktoriëntatie. Organisaties die sterk entre-
preneurial gedreven zijn, zijn geneigd alleen te concurreren op basis van hun 
technologische en inhoudelijke vaardigheden en geloven dat succesvolle inno-
vatie R&D-gedreven is in plaats van marktgedreven. Het verzamelen van markt-
informatie wordt in deze organisaties waarschijnlijk gedaan vanuit gewoonte 
in plaats van uit een betekenisvolle activiteit. De in onderhavig onderzoek on-
derzochte ziekenhuizen beoordelen hun mate van entrepreneurship met een 
gemiddelde score van 3.3 op een schaal van 1 tot 5; dit is een bovengemiddeld 
niveau. Het is mogelijk dat het entrepreneurship van Nederlandse algemene 
ziekenhuizen zich met name richt op concurrentie op basis van technologische 
en inhoudelijke vaardigheden. Dit kan het ontbreken van een relatie tussen en-
trepreneurship en marktoriëntatie verklaren. 

9.1.8
professioneel commitment hogerkader-

management van cruciaal belang

Het blijkt dat het professioneel commitment van het hogerkader-
management van cruciaal belang is voor ziekenhuizen. Ziekenhuizen waar dit 
commitment hoger is, hebben een grotere oriëntatie op patiënten en huisartsen. 
En een grotere oriëntatie op patiënten en huisartsen leidt tot betere financiële 
resultaten en een hogere patiënttevredenheid.
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9.1.9
samenvattende conclusies

Uit dit onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
ziekenhuizen functioneren in een hybride omgeving: een omgeving tussen 
markt en overheid. Dit uit zich ook in een hybride oriëntatie: de oriëntatie op 
de markt is tegengesteld aan die op de overheid;
marktoriëntatie van ziekenhuizen bestaat uit een oriëntatie op patiënten, 
huisartsen, zorgverzekeraars, derdelijn en concurrenten;
ziekenhuizen schatten zichzelf als bovengemiddeld extern georiënteerd in;
ziekenhuizen richten zich van de drie onderdelen van marktoriëntatie, het 
verzamelen van informatie, het door de organisatie verspreiden van deze in-
formatie en het ondernemen van actie naar aanleiding van deze informatie, 
met name op de eerste component;
kleinere ziekenhuizen zijn meer georiënteerd op patiënten, huisartsen en de 
derdelijn, en hebben daarmee een grotere marktoriëntatie;
ziekenhuizen ervaren de invloed van de overheid niet allemaal hetzelfde. 
Ziekenhuizen die een grotere invloed ervaren, zijn minder marktgeoriën-
teerd. Ze zijn niet meer overheidsgeoriënteerd;
het professioneel commitment van het hogerkadermanagement van zieken-
huizen draagt bij aan een grotere oriëntatie op patiënten en huisartsen;
het entrepreneurship van ziekenhuizen hangt niet samen met de mate 
waarin ziekenhuizen de wensen en ontwikkelingen in de markt monitoren;
de oriëntatie op de patiënt draagt positief bij aan het financieel presteren 
van het ziekenhuis en de patiënttevredenheid. De oriëntaties op de huisart-
sen en de concurrenten dempen deze invloed. De oriëntaties op de zorgver-
zekeraar, de derdelijn en de overheid hebben geen invloed op de hier onder-
zochte ondernemingsresultaten.

–

–

–
–

–

–

–

–

–
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In de volgende figuur worden de gevonden relaties aangegeven.

Figuur 11 Marktoriëntatie, beïnvloedende factoren en ondernemingsresultaten: gevonden relaties
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In dit onderzoek zijn grofweg drie dingen gedaan: er is een instru-
ment ontwikkeld om de marktoriëntatie van ziekenhuizen te kunnen meten, 
nagegaan is wat beïnvloedende factoren zijn van marktoriëntatie van ziekenhui-
zen en onderzocht is of marktoriëntatie, of deeloriëntaties hiervan, van invloed 
zijn op ondernemingsresultaten van een algemeen ziekenhuis en wat deze rela-
ties beïnvloedt. Op deze drie onderdelen wordt kort een reflectie gegeven.

9.2.1
het instrument om marktoriëntatie 

van ziekenhuizen te meten

Een bredere institutionele oriëntatie
Bij de ontwikkeling van een instrument dat meet of ziekenhuizen informatie uit 
hun omgeving verzamelen, verspreiden en gebruiken, moet het gaan om infor-
matie die van cruciaal belang is voor het voortbestaan van het ziekenhuis. Met 
de verschuiving van een door de overheid gestuurd systeem naar een meer door 
de markt gestuurd systeem waren alle experts het erover eens dat ziekenhuizen 
zich op beide besturingsprincipes moeten richten. Welke (f)actoren van beide 
werelden dit zijn, kan gezien het nog in verandering zijnde stelsel, gedurende 
de tijd veranderen. Met de verdere doorontwikkeling van het nieuwe zorgstel-
sel zal duidelijker worden welke (f)actoren ook nog van invloed zijn, van welke 
(f)actoren de invloed afneemt en in welke richting invloeden veranderen. In 
het hier ontwikkelde instrument is alleen de landelijke overheid, en daarvan 
afgeleide regulerende organen, als regulerende institutie meegenomen. Hier-
mee zijn er niet meer items over regulerende instituties in dit instrument op-
genomen dan reeds in het EMO-instrument van Matsuno et al. (2000) zaten. 
Het is goed mogelijk, dat ondanks dat de experts dit niet hebben aangegeven, 
er meerdere regulerende instituties zijn die meegenomen moeten worden, en 
dat het instrument zich ook moet richten op de cultureel cognitieve instituties 
en de normatieve instituties. Zoals Day (1992) en Baker en Sinkula (1999) aan-
geven: de meest bepalende collectieve kennis van een organisatie is gelegen in 
ingebedde beslisregels voor het selecteren of verwerpen van bepaalde informa-
tie, de gedeelde mentale modellen voor het interpreteren van deze informatie 
en de assumpties over hoe een markt/omgeving zal reageren op acties onder-
nomen op basis van deze informatie. Dit duidt op het belang van cultureel cog-
nitieve instituties bij het al dan niet marktgericht kunnen werken. Noble et al. 
(2002) bevestigen dit, zij geven aan dat aangenomen mag worden dat cultuur 
de gedragingen van medewerkers leidt, die uiteindelijk het presteren van de or-
ganisatie beïnvloeden.

9.2
Reflectie op dit onderzoek en suggesties voor 
vervolgonderzoek
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Het hier ontwikkelde instrument moet daarom als een eerste aanzet worden ge-
zien en verder worden verfijnd naarmate het stelsel zich verder ontwikkelt en 
duidelijker wordt wat de beïnvloedende actoren en factoren zijn en welke facto-
ren hen beïnvloeden.

Langetermijnanalyse
Marktoriëntatie is een organisatiekarakteristiek met als kenmerk dat het diep 
in de organisatie moet zijn ingebed. De ontwikkeling daarvan heeft tijd nodig 
(Noble et al., 2002). De invloed van marktoriëntatie op ondernemingsresultaten 
heeft doorgaans ook tijd nodig: Marktoriëntatie heeft mogelijk een vertragend 
effect op objectieve ondernemingsresultaten (Raju et al., 1995). Dit suggereert 
dat vervolgonderzoek dat zich richt op objectieve ondernemingsresultaten beter 
via een langetermijnanalyse kan plaatsvinden, in plaats van met een cross-sec-
tionele benadering, zoals in onderhavig onderzoek is gedaan. Een andere mo-
gelijkheid is gebruik te maken van beoordelingen van prestaties wanneer een 
cross-sectionele onderzoeksopzet wordt gebruikt (Raju et al., 1995). 

Compacter instrument
Het aantal items in de vragenlijst is groot (72). Hoewel er geen opmerkingen 
door respondenten zijn gemaakt over de duur van het invullen van de lijst, lijkt 
het toch raadzaam te zoeken naar een compactere lijst die hetzelfde construct 
meet. Van één ziekenhuis is de opmerking binnengekomen dat de lijst lastig te 
begrijpen en in te vullen was. 

Steekproefomvang
Het aantal ziekenhuizen in de steekproef betrof 41. Dit is 47% van de onder-
zoeksgroep (85 algemene ziekenhuizen en 3 categorale ziekenhuizen). Hoewel 
dit procentueel een redelijke steekproef is, is het in absolute termen een niet al 
te groot aantal respondenten. Sawyer en Peter (1983) geven aan dat onderzoe-
kers meer vertrouwen zouden moeten hebben in onderzoeken met een kleinere 
steekproef (Sawyer en Peter, 1983). In kleine steekproeven is de invloed van het 
toeval groter, hetgeen zich vertaalt in de standaardfout. Bij een grotere steek-
proef is de standaardfout doorgaans kleiner. Een kleine samenhang tussen va-
riabelen kan alleen met een grote steekproef worden aangetoond. Met kleinere 
steekproeven bestaat de kans een dergelijke samenhang niet te ontdekken. De 
gevonden relaties met een kleinere steekproef betreffen echter wel de relaties 
die van belang zijn voor de praktijk.

Een onderzoek naar de marktoriëntatie bij een groter aantal ziekenhuizen is 
daarom met name interessant om de gevonden resultaten te bevestigen of te 
ontkrachten, en om gevonden relaties te toetsen op de sterkte van de samen-
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hang en na te gaan of er relaties zijn die met de kleinere steekproefomvang niet 
zijn gevonden (type II-fouten).

9.2.2
beïnvloedende variabelen 

van marktoriëntatie

In dit onderzoek is van een aantal variabelen onderzocht of ze de 
mate van marktoriëntatie beïnvloeden. Door het veelvoud aan invloeden op ver-
anderingen welke interdependent zijn en tegelijkertijd de oorzaak van sommige 
veranderingen en het gevolg van andere, laten eenvoudige oorzakelijke relaties 
zich moeilijk vaststellen (Roeber, 1977). De mate van professioneel commit-
ment blijkt samen te hangen met enkele deeloriëntaties. Op basis van de theorie 
mag er vanuit worden gegaan dat professioneel commitment bijdraagt aan de 
mate van oriëntatie. Uit dit onderzoek volgt verder dat de factoren omvang van 
het ziekenhuis, ervaren invloed van patiënten op dienstenportfolio en de erva-
ren invloed van de overheid op het dienstenportfolio samenhangen met diverse 
deel orientatiës. Van deze relaties is echter nog niet vastgesteld in welke richting 
ze elkaar beïnvloeden. Verwacht mag worden dat ze alle drie voorafgaan aan de 
mate van oriëntatie, maar vastgesteld is dat niet. Vervolgonderzoek zal nodig 
zijn om de richting van de relatie te kunnen bepalen.

Een aantal factoren dat volgens de literatuur als beïnvloedende factor van 
marktoriëntatie kan worden beschouwd, is niet meegenomen in dit onderzoek. 
Het betreffen interne factoren van een organisatie als conflict tussen afdelin-
gen, verbondenheid tussen afdelingen, het beloningssysteem, conflicten tus-
sen afdelingen, centralisatie en het hebben van een leeroriëntatie. Uit onder-
zoek van Jaworski en Kohli (1993) bleek dat de nadruk die het topmanagement 
legt op marktoriëntatie significant gerelateerd is aan de mate van marktoriënta-
tie, dat conflict tussen afdelingen een negatieve relatie heeft, dat verbondenheid 
tussen afdelingen positief samenhangt en dat het beloningssysteem positief sa-
menhangt. Een beloningssysteem dat is gebaseerd op zaken als klanttevreden-
heid, het bouwen van klantrelaties et cetera bleek de grootste invloed te hebben 
op markt oriëntatie. Verder suggereren de uitkomsten dat centralisatie en con-
flicten tussen afdelingen de marktoriëntatie belemmeren. Risico vermijden is 
alleen van invloed op actie ondernemen en niet op de overall marktoriëntatie-
factor. Uit onderzoek van Matsuno et al. (2002), uitgevoerd bij 364 fabrieken 
in de Verenigde Staten, bleek een relatie tussen de mate van specialisatie (de 
mate waarin bepaalde taken zijn toegewezen aan een bepaald domein) en markt-
oriëntatie; deze was negatief en significant. 

Noble et al. (2002) hebben onderzocht of het hebben van een leeroriëntatie ver-
sterkend werkt op de relatie marktoriëntatie en return on assets. Uit hun onder-
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zoek blijkt een significante invloed: de leeroriëntatie versterkt de relatie tussen 
concurrentenoriëntatie (als onderdeel van marktoriëntatie) en return on assets. 
Uit onderzoek van Baker en Sinkula (1999) blijkt geen beïnvloedend effect van 
een leeroriëntatie op marktoriëntatie wanneer overall performance de afhanke-
lijke variabele is. Met betrekking tot succesvolle nieuwe producten blijkt uit hun 
onderzoek wel een versterkend effect van een leeroriëntatie. Dit versterkende 
effect wordt minder naarmate de leeroriëntatie groter wordt. Ook ten aanzien 
van het relatieve marktaandeel bleek een duidelijk versterkende invloed van een 
leeroriëntatie. Een hoge leeroriëntatie beïnvloedt het effect van marktoriëntatie 
op een toenemend marktaandeel positief. Het feit dat dit verband alleen geldt 
bij een hoge leeroriëntatie, verklaren zij als volgt: marktgeoriënteerde organi-
saties zijn in staat te reageren op expliciete veranderingen in de omgeving. Ze 
kunnen efficiënt reageren op innovaties van concurrenten met behulp van imi-
terende gedragingen en ze kunnen de relaties met klanten verbeteren door ef-
ficiënt te reageren op hun huidige behoeften. Naar alle waarschijnlijkheid doet 
dit de overall performance stijgen. Ook uit onderzoek van Breman (1998) blijkt 
een relatie tussen leeroriëntatie en marktoriëntatie. Tevens blijkt uit zijn onder-
zoek dat leeroriëntatie en marktoriëntatie bijdragen aan betere ondernemings-
resultaten. De bekwaamheid van een organisatie om informatie uit de omgeving 
te verkrijgen en deze om te zetten in actie kan volgens Day (1994) worden ge-
zien als een leerresultaat van organisaties. 

In de afgelopen jaren is het aantal fusies bij ziekenhuizen groot geweest. Nage-
gaan zou kunnen worden of ziekenhuizen door hun fusieproces tijdelijk min-
der marktgeoriënteerd zijn, en daarmee een stuk terugvallen op de as producto-
riëntatie – klantoriëntatie – marktoriëntatie.

In dit onderzoek is gekozen voor een zestal ondernemingsresul-
taten op de gebieden financieel presteren, personeel, patiënttevredenheid en 
interne kwaliteit. In vervolgonderzoek zou kunnen worden nagegaan of dit de 
ondernemingsresultaten zijn die representatief zijn voor een ziekenhuis dat 
functioneert tussen overheid en markt.

Uit deze studie blijkt dat enkele deeloriëntaties van invloed zijn op enkele onderne-
mingsprestaties. Interessant zou zijn te onderzoeken welk gedrag tot een bepaald 
niveau van (markt)oriëntatie leidt en waarom bepaalde oriëntaties een negatieve 
invloed hebben op de ondernemingsresultaten. Met een dergelijke studie wordt in 
feite afgedaald naar het niveau onder het systeem waarop het kwantitatief survey 
zich heeft gericht: er wordt gekeken naar de onderliggende gedragsaspecten die 
leiden tot de resultaten op geaggregeerd niveau (Coleman, 1990).

9.2.3
marktoriëntatie en ondernemingsprestaties
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In dit onderzoek is de omgevingsturbulentie als één van de mogelijke beïnvloe-
dende variabelen op de relatie marktoriëntatie – ondernemingsresultaten on-
derzocht. De (ervaren) turbulentie veroorzaakt door de overheid is hierin niet 
meegenomen. Gezien het feit dat het hier gaat om een stelsel in verandering, 
lijkt het interessant na te gaan of deze vorm van turbulentie van invloed is op 
de marktoriëntatie. 

9.3
Implicaties

9.3.1
theoretische implicaties

Deze studie laat zien dat marktoriëntatie van ziekenhuizen zich 
richt op een breder spectrum dan marktoriëntatie van bedrijven. Richt markto-
riëntatie van bedrijven zich op de oriëntatie op consumenten en concurrenten, 
de marktoriëntatie van ziekenhuizen richt zich op de oriëntatie op patiënten, 
huisartsen, zorgverzekeraars, derdelijn en concurrenten. Voor de marktoriënta-
tietheorie betekent dit dat marktoriëntatie sectorspecifiek moet worden geope-
rationaliseerd. 

In deze studie zijn de oriëntatie op de markt en op de regulerende institutionele 
omgeving gecombineerd. Het blijken tegengestelde oriëntaties te zijn. Volgens de 
theorie draagt een oriëntatie op de institutionele omgeving bij aan het verkrijgen 
van legitimiteit van een organisatie en een oriëntatie op de markt aan het bereiken 
van betere ondernemingsresultaten. Uit dit onderzoek blijkt dat deel oriëntaties 
van marktoriëntatie van invloed zijn op de ondernemingsresultaten. De oriënta-
tie op de overheid blijkt geen invloed te hebben op de ondernemingsresultaten. 
Dit neemt niet weg dat een oriëntatie op de overheid kan bijdragen aan de voor-
delen die Baum en Oliver (1991) aangeven van het zich richten op instituties zoals 
een grotere mate van stabiliteit, sociale steun, legitimiteit, toegang tot bronnen/
grondstoffen en onkwetsbaarheid voor het ter discussie staan. 

9.3.2
beleidsimplicaties

Het financieel presteren van ziekenhuizen en de patiënttevreden-
heid zijn erbij gebaat, wanneer de ervaren invloed van patiënten toeneemt en die 
van de overheid afneemt. Deels heeft het ziekenhuis dit zelf in handen, voor een 
groter deel heeft de landelijke overheid hier invloed op. Het dereguleringsbeleid 
moet daarom worden doorgezet. De oplossing van de knelpunten in het zorgsy-
steem als gevolg van de aanbodregulering werd gezocht in vraaggericht werken. 
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De resultaten uit dit onderzoek onderschrijven dat een oriëntatie op de patiënt 
een belangrijke impuls zal zijn om de ondernemingsresultaten te verbeteren. 
Dit pleit voor het verder versterken van de invloed van de patiënten(beweging).

Ook volgt uit dit onderzoek dat kleinere ziekenhuizen meer patiëntgeoriën-
teerd zijn en dat meer patiëntgeoriënteerde ziekenhuizen een hogere patiëntte-
vredenheid hebben en beter financieel presteren. Dit indiceert dat de overheid 
verdere schaalvergroting van ziekenhuizen kritisch moet wegen. Gezocht moet 
worden naar de optimale omvang of de optimale organisatiestructuur van een 
ziekenhuis, zodat het voldoende aansluiting heeft bij wat patiënten verwachten 
en nodig hebben, en zodat het voldoende omvang heeft om de nodige investe-
ringen in marktgericht gedrag, R&D, medische specialisatie en de aanschaf van 
benodigde apparatuur te doen.

Entrepreneurship bij de ziekenhuizen lijkt nu nauwelijks te worden beïnvloed 
door hetgeen wat in de markt leeft. De overheid heeft onder andere tot taak de 
gezondheidszorg betaalbaar te houden, en beslist vanuit die invalshoek over 
mogelijkheden voor (vergoeding van) nieuwe behandelingen en technieken. 
Om het, nu nog, aanbodgerichte entrepreneurship meer vraaggericht te maken, 
zou de overheid kunnen stimuleren dat ziekenhuizen zich bij de ontwikkeling 
van diensten meer richten op de bewegingen in en wensen van de markt.

9.3.3
implicaties voor ziekenhuizen

De belangrijkste implicatie voor ziekenhuizen die uit dit onder-
zoek volgt, is dat zij zich met name zouden moeten richten op patiënten. Hier 
kunnen ze hun ondernemingsresultaten mee verbeteren.

De invloed van professioneel commitment van het hogerkadermanagement is 
groot, zo blijkt uit de resultaten van dit onderzoek. Dit is een factor die zieken-
huizen zelf kunnen beïnvloeden. Zij zijn het die een werkomgeving moeten cre-
eren die high potentials aantrekt die vanwege een sterke intrinsieke motivatie 
toegewijd zijn aan een carrière in de gezondheidszorg en de voorkeur geven aan 
werken in een ziekenhuis boven een andere sector waar ze meer kunnen verdie-
nen. Het zou interessant zijn om in vervolgonderzoek na te gaan wat precies de 
kenmerken zijn van professioneel commitment die ziekenhuizen op een voor-
sprong kunnen zetten, zodat duidelijker handvatten kunnen worden gegeven 
voor de ontwikkeling van een dergelijke omgeving. 

Een andere factor die ziekenhuizen zelf in handen hebben, heeft te maken met 
de omvang van het ziekenhuis. Kleinere ziekenhuizen blijken een grotere pa-
tiëntoriëntatie te hebben, hetgeen een positieve invloed heeft op het financieel 
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presteren en de patiënttevredenheid en die het verloop van personeel doet afne-
men. Onderzoeken uit de Verenigde Staten indiceren dat een minimale omvang 
van ziekenhuizen nodig is om marktoriëntatie te kunnen toepassen. Dit zou be-
tekenen dat er een soort ‘optimum’ is qua omvang waar ziekenhuizen voldoende 
financiële middelen hebben in combinatie met een marktoriëntatie die positief 
bijdraagt aan de ondernemingsresultaten. Voor grote ziekenhuizen betekent dit 
dat gezocht moet worden naar organisatievormen die hierop aansluiten, bijvoor-
beeld door eenheden te creëren die dichter bij de markt staan en als een SBU 
de eigen verantwoordelijkheid hebben over hun marktoriëntatie en onderne-
mingsresultaten. Met betrekking tot de discussies die spelen over de steeds ver-
der doorzettende fusiegolf bij instellingen, betekenen de hier gevonden resulta-
ten dat groter niet altijd beter is. Marktwerking daagt uit tot marktmacht, welke 
soms wellicht nodig is. Maar de oorspronkelijke doelen moeten niet uit het oog 
worden verloren. Gereguleerde marktwerking is ingezet om tot een efficiëntere 
en meer klantgerichte zorgverlening te komen. Kleinere ziekenhuizen zijn vol-
gens de resultaten uit dit onderzoek meer patiëntgericht. 

Marktoriëntatie is een actieve strategie, die niet alleen gericht is op informatie 
verzamelen, maar juist ook op het verspreiden ervan door de organisatie en het 
ondernemen van actie naar aanleiding van de informatie. Deze laatste twee as-
pecten behoeven bij veel ziekenhuizen verbetering. 
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De gereguleerde marktwerking waarin ziekenhuizen in het he-
dendaagse nieuwe zorgstelsel terecht zijn gekomen, combineert de oude, sterk 
geïnstitutionaliseerde omgeving met de marktomgeving. In dit onderzoek is de 
oriëntatie van algemene ziekenhuizen op de markt binnen deze hybride omge-
ving onderzocht. 

10.2
Gereguleerde marktwerking

Het overheidsbeleid richtte zich vrijwel vanaf haar eerste bemoei-
enissen met de gezondheidszorg, als gevolg van een stijgende zorgquote, op 
kostenbeheersing van de gezondheidszorg. Om de kosten te beheersen is in de 
jaren tachtig de budgettering van ziekenhuizen ingevoerd. Dit leidde in beginsel 
tot een daling in de groei van zorguitgaven. Al gauw ontstonden de problemen. 
De aanbodregulering, die zich uitte in budgetten en min of meer vastgestelde 
capaciteiten, leidde tot belangrijke knelpunten in de zorg, zoals ondoelmatige 
besteding van middelen, inefficiency, onvolledige benutting van beschikbare 
capaciteiten, beperkte keuzemogelijkheden van patiënten, belemmering van 
innovaties en wachtlijsten (Pope, 1991; Schut, 1995; Street en Duckett, 1995; 
Van Kemenade, 1997; Raad voor de Volksgezondheid, 1998; Brouwer en Her-
mans, 1999; Kroonen, 2000; Kroonen en Roscam Abbing, 2000; Raad voor 
de Volksgezondheid, 2000; De Kam en Nijpels, 2001; Krapels en Wiggers, 
2001; Laeven en Vandermeulen, 2001; Putters, 2001; CPB 2003; Raad voor 
de Volksgezondheid, 2003). Het bieden van een oplossing voor deze knelpun-
ten werd gezocht in vraaggericht werken. ‘Vraaggericht werken betekent dat 
partijen in de gezondheidszorg meer ruimte krijgen voor ondernemerschap. 
De sector kan daardoor beter inspelen op de wensen en de behoeften van de 
bevolking. Vernieuwingen kunnen sneller hun beslag krijgen en de zorg kan 
doelmatiger worden verleend. Hierbij moet de zorg haar kwaliteit behouden 
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en moet deze toegankelijk en betaalbaar blijven’, aldus de Raad voor de Volks-
gezondheid (2003). In 1986 pleitte de Commissie Dekker voor het leggen van 
nadruk op efficiency, marktgerichtheid, deregulering en een complete sanering 
van het financieringsstelsel voor de gezondheidszorg. Vele plannen, die in meer 
of mindere mate pleitten voor invoering van marktelementen in het zorgstelsel, 
volgden. Deze plannen stuitten echter op verzet doordat de vrees bestond dat 
de doelmatigheid, gelijke toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg niet op 
een evenwichtige manier bereikt zouden worden (Putters, 2001). In de periode 
2000–2004 werd de overheid door extern initiatief aangespoord om de hervor-
ming van de gezondheidszorg opnieuw te agenderen (Maarse, 2001). De over-
maat aan regelgeving, de onvoldoende mogelijkheden voor innovatie en onder-
nemerschap en het gebrek aan keuzemogelijkheden voor de consument werden 
door zorgverzekeraars, zorgaanbieders en het ministerie van VWS gezien als re-
denen voor de problemen in het stelsel. In 2004 stelde het kabinet een systeem 
van gereguleerde marktwerking voor. Dit betekende invoering van elementen 
van marktwerking terwijl tegelijkertijd een zekere mate van overheidsregule-
ring bleef. Het hoofddoel van het nieuwe zorgstelsel is het creëren van een beter 
presterende gezondheidszorg door de efficiency te stimuleren en de keuzevrij-
heid van patiënten te verbeteren zonder de publieke waarden betaalbaarheid, 
toegankelijkheid en kwaliteit te doen verminderen. Bij de introductie van dit 
nieuwe zorgstelsel is een aantal nauw met elkaar samenhangende wetten vorm-
gegeven: de WTG ExPres (Wet Tarieven Gezondheidszorg), de WTZi (Wet Toe-
lating Zorginstellingen), de WMG (Wet Marktordening Gezondheidszorg) en 
de ZVW (Zorgverzekeringswet). Door op meerdere dimensies in het zorgstelsel 
meer vrijheidsgraden te introduceren werd het ontstaan van een zelfregulerend 
systeem beoogd, welke meer prikkels aan zorgverzekeraars, consumenten en 
zorgaanbieders moest geven (Varkevisser et al., 2003). 

10.3
Oriëntatie op een veranderende omgeving

Veranderende wetten zijn krachten in de omgeving die de struc-
tuur van een industrie of markt beïnvloeden (Johnson en Scholes, 1999). Een 
veranderende omgeving vraagt om een veranderende oriëntatie. In het kader 
van dit onderzoek is gesproken met 12 experts die onderdeel uitmaken van de 
beleidsmakende en toezichthoudende wereld van het gezondheidszorgstelsel. 
Zij hebben aangegeven dat ziekenhuizen zich vanwege de wijziging in het stel-
sel moeten oriënteren op de overheid, overheidsorganen/toezichthouders, poli-
tiek, patiënten en patiëntenverenigingen, de eigen bedrijfsvoering, zorgverzeke-
raars, banken en investeerders, de eerste lijn en concurrenten. Hierbij moeten 
ze de oriëntatie op de eigen medisch specialisten, paramedici en verpleegkun-
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digen niet uit het oog verliezen. De oriëntatie op deze actoren kenmerkt zich als 
een oriëntatie zowel op de marktomgeving als op de regulerende institutionele 
omgeving.

Vanwege deze tweeledige oriëntatie is in dit onderzoek gebruikgemaakt van de 
institutionele theorie en de marktoriëntatietheorie. Beide onderschrijven het 
belang van het monitoren van en inspelen op de omgeving om als organisatie 
te kunnen overleven. De institutionele theorie richt de aandacht op de oorzake-
lijke impact van overheidskrachten, sociale normen en culturele druk tegenover 
marktkrachten en schaarste van bronnen op het gedrag van organisaties (Oliver, 
1991). De marktoriëntatietheorie richt zich op de invloed van consumenten en 
concurrenten en hun bepalende invloed op het presteren van een onderneming 
(onder andere Kohli en Jaworski, 1990; Jaworski en Kohli, 1993; 1996; Narver 
en Slater, 1990; Slater en Narver, 1998; 1999; 2000; Matsuno et al., 2000). De 
primaire focus van dit onderzoek lag in de operationalisatie van de marktoriën-
tatie van ziekenhuizen.

Op basis van literatuur en een academische expertronde is de scope van de ex-
terne oriëntatie, zoals de beleidsmakers die hadden aangegeven, verfijnd. Vast-
gesteld is dat de externe oriëntatie bestaat uit een marktoriëntatie en een over-
heidsoriëntatie. De marktoriëntatie van ziekenhuizen bestaat uit een oriëntatie 
op patiënten, concurrenten, derdelijn, zorgverzekeraars en huisartsen. 

10.4
Het meten van marktoriëntatie van algemene 
ziekenhuizen

In dit onderzoek is een instrument ontwikkeld om de externe ori-
entatie, bestaande uit een marktoriëntatie en een overheidsoriëntatie, van alge-
mene ziekenhuizen te kunnen meten. Het ontwikkelde instrument is gebaseerd 
op bestaande instrumenten om marktoriëntatie te meten in het bedrijfsleven: 
MARKOR, MKTOR en EMO. Hier zijn items aan toegevoegd, uit verwijderd en 
van veranderd. Het nieuw ontwikkelde instrument is valide gebleken. Zowel de 
homogeniteit, als de convergente en discriminante validiteit zijn aangetoond. 
De drie factoren die Jaworski en Kohli (1993) onderscheiden: informatie verza-
melen, informatie verspreiden en actie ondernemen, vormen de structuur van 
het nieuwe instrument. Deze studie heeft niet kunnen aantonen dat de factor-
structuur ook daadwerkelijk conform deze drie factoren is. 

Het ontwikkelde instrument is opgebouwd uit zes deelschalen voor het meten 
van de externe oriëntatie. Dit zijn vijf deelschalen voor het meten van markt-
oriëntatie: de oriëntatie op de patiënt, de concurrent, de huisarts, de derdelijn, 
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de zorgverzekeraar en de concurrenten. De zesde deeloriëntatie betreft de over-
heidsoriëntatie. In het instrument is tevens opgenomen een viertal items ge-
richt op interfunctionele coördinatie en het zicht hebben op het presteren van 
de eigen organisatie/de eigen bedrijfsvoering. De deeloriëntaties patiënten-
oriëntatie, concurrentenoriëntatie, huisartsenoriëntatie, oriëntatie op de der-
delijn en zorgverzekeraarsoriëntatie hangen sterk met elkaar samen. De deel-
oriëntatie gericht op de overheid hangt niet met de andere oriëntaties samen. 
De vijf deeloriëntaties samen vormen het construct marktoriëntatie. Markt-
oriëntatie en de oriëntatie op de overheid blijken tegengestelde oriëntaties te 
zijn. Dit weerspiegelt de hybriditeit van de externe oriëntatie die ziekenhuizen 
moeten hebben: de oriëntatie op de overheid is een institutionele oriëntatie, de 
oriëntatie op de overige vijf actoren een marktoriëntatie. 

10.5
De marktoriëntatie van algemene 
ziekenhuizen gemeten

In 2007 is bij 41 ziekenhuizen de externe oriëntatie, bestaande 
uit marktoriëntatie en overheidsoriëntatie, gemeten met behulp van het nieuw 
ontwikkelde instrument. De gemiddelde externe oriëntatie van de onderzochte 
ziekenhuizen bedraagt 3.3 (modus 3.7; mediaan 3.3) op een schaal van 1 tot en 
met 5. De gemiddelde marktoriëntatie is 3.4. Dit is opvallend hoog voor een sec-
tor die tot voor kort volledig overheidsgereguleerd was en daarmee nauwelijks 
werd beïnvloed door de ontwikkelingen van actoren in de omgeving. De verkla-
ring voor deze hoge score kan zijn dat ziekenhuizen zichzelf overschatten, of 
dat ze onbewust een relatieve externe oriëntatie hebben aangegeven (zonder dat 
hiernaar gevraagd is!): ten opzichte van een aantal jaar geleden of ten opzichte 
van wat ze verwachten dat andere ziekenhuizen doen. Dit kan betekenen dat 
ziekenhuizen over 10 jaar nog steeds een 3.4 scoren op marktoriëntatie, maar 
dat ze veel meer marktgeoriënteerd zijn dan nu.

Van de deeloriëntaties is de oriëntatie op de overheid en de derdelijn het hoogst. 
De gemiddelde oriëntatie is op de concurrenten het laagst. Het blijkt dat zieken-
huizen van de drie activiteiten waaruit marktoriëntatie bestaat, informatie ver-
zamelen, verspreiden en actie ondernemen, zich met name richten op het verza-
melen van informatie. De andere twee componenten vinden minder plaats.

De ziekenhuizen ervaren een grote invloed van de overheid op hun huidige 
dienstenportfolio en op de toekomst van het ziekenhuis. Hieruit blijkt de sterke 
ervaren invloed van de overheid op de ziekenhuizen. De meeste ziekenhuizen 
oriënteren zich ook het meest op de overheid van alle externe actoren. Met de 
overheid onderhandelen ziekenhuizen nauwelijks. Ook van de zorgverzekeraar 
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ervaren ziekenhuizen een grote invloed. Met de zorgverzekeraar onderhandelen 
ziekenhuizen het meest. De invloed van patiënten op het huidige dienstenport-
folio wordt als gemiddeld ervaren. De wens van de ziekenhuizen is dat dit gro-
ter wordt. De mate waarin patiënten op dit moment bepalend zijn voor de toe-
komst van het ziekenhuis is ten opzichte van de andere actoren zelfs laag. De 
mate waarin ziekenhuizen onderhandelen met patiënten is gemiddeld ten op-
zichte van de andere externe actoren.

Het blijkt dat ziekenhuizen de invloed van de overheid verschillend ervaren. 
Omdat de overheid landelijk zijn invloed bepaalt, kan ervan uit worden gegaan 
dat de daadwerkelijke invloed op alle ziekenhuizen hetzelfde is. Ziekenhuizen 
die meer invloed ervaren van de overheid richten zich minder op hun marktom-
geving. Ze richten zich niet significant meer op de overheid. De ervaren invloed 
van patiënten op het huidige dienstenaanbod hangt positief samen met de mate 
van externe oriëntatie. Met de gewenste verschuiving richting meer invloed door 
de patiënt en minder door de overheid, mag worden verwacht dat de ervaren in-
vloed van beide partijen zich in dezelfde richting ontwikkelt. De externe oriën-
tatie zal dan toe gaan nemen. Ook zal dan het onderhandelen met patiënten toe 
gaan nemen. Een toenemende invloed van patiënten zet ziekenhuizen daarmee 
aan tot een actievere strategie: ze gaan zich meer extern oriënteren en ze gaan 
meer onderhandelen. 

10.6
Wat beïnvloedt de marktoriëntatie van 
ziekenhuizen?

In hoofdstuk 7 zijn de resultaten beschreven van het onderzoek 
naar mogelijk beïnvloedende factoren op de mate van marktoriëntatie. Het pro-
fessioneel commitment van het hogerkadermanagement en de ervaren invloed 
van patiënten op het huidige dienstenportfolio blijken belangrijke beïnvloe-
dende variabelen te zijn. Ze beïnvloeden de marktoriëntatie positief, hetgeen 
betekent dat ziekenhuizen met een hoger professioneel commitment van het 
hogerkadermanagementteam en ziekenhuizen die een grote invloed van pa-
tiënten ervaren, meer marktgeoriënteerd zijn. Twee andere belangrijke beïn-
vloedende variabelen zijn de omvang van het ziekenhuis en de ervaren invloed 
van de overheid op het dienstenportfolio. Zij beïnvloeden de marktoriëntatie 
negatief. Dit betekent dat kleinere ziekenhuizen en ziekenhuizen die minder 
invloed ervaren van de overheid, meer marktgeoriënteerd zijn. 

Voor de deeloriëntaties van marktoriëntatie geldt dat patiënten- en huisartsen-
oriëntatie beïnvloed worden door het professioneel commitment van het ho-
gerkadermanagement, de ervaren invloed van patiënten op het dienstenport-
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folio, de omvang van het ziekenhuis en de ervaren invloed van de overheid op 
het dienstenportfolio. De oriëntatie op zorgverzekeraars wordt door dezelfde 
  variabelen beïnvloed met uitzondering van de omvang van het ziekenhuis. De 
oriëntatie op de concurrenten wordt alleen beïnvloed door de ervaren invloed 
van patiënten op het dienstenportfolio, die op de derdelijn door de omvang van 
het ziekenhuis en de ervaren invloed van de overheid op het dienstenportfolio. 

Het ontbreken van een relatie tussen marktoriëntatie en entrepreneurship duidt 
erop dat de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten niet wordt geïni-
tieerd door hetgeen de ziekenhuizen hebben gezien aan wensen en ontwikke-
lingen in de markt. Entrepreneurship is niet marktgedreven, maar wordt door 
iets anders gedreven, bijvoorbeeld technologie. Entrepreneurship hangt wel 
samen met een overheidsoriëntatie. Ziekenhuizen hebben deze oriëntatie mo-
gelijk nodig om te weten wat de ruimte is vanuit regelgeving om te innoveren. 
In 2001 gaf Putters in zijn proefschrift aan dat het ziekenhuismanagement re-
deneerde vanuit kortetermijnbelang met de vraag of er tegenover zorgvernieu-
wing ook een budgettaire vergoeding stond. Het aanbodgerichte systeem be-
perkte de ruimte voor het ziekenhuismanagement om de zorgvraag leidend te 
laten zijn in het maken van keuzes. Het ondernemersgedrag binnen ziekenhui-
zen beperkte zich tot het verdelen van patiëntenstromen, pogingen de budget-
ten te vergroten en de beddencapaciteit te verruimen en het voorkomen van on-
derlinge dump van patiënten voor basiszorg (basiszorg levert minder op dan 
topzorg). In 2007 gaf Boekholdt aan dat zorginstellingen nog steeds kijken, als 
gevolg van decennia van reguleren en beheersen, naar de regels van het spel dat 
door ‘Den Haag’ wordt opgelegd.

10.7
Beïnvloedt de marktoriëntatie 
ondernemingsresultaten?

Verondersteld wordt dat oriëntatie op de institutionele omgeving 
bijdraagt aan het verkrijgen van legitimiteit van een organisatie. Het richten op 
de marktomgeving zou leiden tot betere ondernemingsresultaten. Uit hoofd-
stuk 8 blijkt dat marktoriëntatie als totaal construct in de overgangssituatie van 
het stelsel waarin ziekenhuizen nu functioneren, geen significante bijdrage le-
vert aan de onderzochte ondernemingsresultaten. De ondernemingsresultaten 
die onderzocht zijn, zijn: rentabiliteit, solvabiliteit, ziekteverzuim, verloopper-
centage van het personeel, patiënttevredenheid en de ranking in de AD top 100 
ziekenhuizen. Enkele deeloriëntaties zijn wel van invloed op de onderzochte 
ondernemingsresultaten.
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Zo blijkt dat de patiënttevredenheid wordt beïnvloed door de oriëntatie op de huis-
artsen en de oriëntatie op de patiënten. Hoe groter de oriëntatie op de patiënten, 
hoe hoger de patiënttevredenheid. Hoe groter de oriëntatie op de huisartsen, 
hoe lager de patiënttevredenheid. Het model waarin beide oriëntaties zijn opge-
nomen, verklaart 24% van de variatie in de patiënttevredenheid. De solvabiliteit 
wordt beïnvloed door de oriëntatie op de patiënt en de oriëntatie op de huisarts. 
Het model waarin deze beide oriëntaties zijn opgenomen, verklaart 17% van de 
variatie in de solvabiliteit. De rentabiliteit wordt beïnvloed door de oriëntatie op 
de patiënten, op de huisartsen en op de concurrenten. Het model waarin alle 
drie deze variabelen zijn opgenomen, verklaart 37% in de variatie van de renta-
biliteit. De invloed van de huisartsenoriëntatie en de concurrentenoriëntatie is 
negatief, die van de patiëntenoriëntatie is positief. De ranking in de AD top 100 
wordt beïnvloed door de oriëntatie op de concurrenten. Hoe hoger de oriëntatie 
op de concurrenten, hoe lager de AD-ranking. Dit model verklaart 10% van de 
variatie in de AD-ranking. 

Uit de resultaten in hoofdstuk 8 blijkt dat de aangetoonde relaties tussen de ori-
entaties en de ondernemingsresultaten robuust zijn in omgevingen die varië-
ren in intensiteit van competitie, in turbulentie, in mate van entrepreneurship 
van de organisatie en in mate van invloed van de medici uit de organisatie op 
het dienstenaanbod.

Als de ervaren invloed van patiënten gaat toenemen en de ervaren invloed van 
de overheid gaat afnemen conform het nagestreefde beleid, zal volgens de re-
sultaten (zie de hoofdstukken 7 en 8) uit dit onderzoek de patiëntoriëntatie stij-
gen, de huisartsenoriëntatie stijgen en de concurrentenoriëntatie toenemen. 
De resultaten wijzen erop dat dit een positieve invloed heeft op de patiëntte-
vredenheid, de rentabiliteit en de solvabiliteit en een negatieve invloed op de 
AD-ranking. 

Als de omvang van ziekenhuizen afneemt, dan leidt dit tot een stijging van 
de patiëntenoriëntatie en de huisartsenoriëntatie. Een stijging van deze twee 
 oriëntaties heeft invloed op de rentabiliteit, de solvabiliteit en de patiënttevre-
denheid. Alle drie zullen ze stijgen. Bij een stijging van het professioneel com-
mitment van het hoger management stijgen de patiënten- en huisartsenoriën-
tatie eveneens, en nemen dezelfde ondernemingsresultaten toe (rentabiliteit, 
solvabiliteit en patiënttevredenheid). 
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Uit dit onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
ziekenhuizen functioneren in een hybride omgeving: een omgeving tussen 
markt en overheid. Dit uit zich ook in een hybride oriëntatie: de oriëntatie op 
de markt is tegengesteld aan die op de overheid;
marktoriëntatie van ziekenhuizen bestaat uit een oriëntatie op patiënten, 
huisartsen, zorgverzekeraars, derdelijn en concurrenten;
ziekenhuizen schatten zichzelf als bovengemiddeld extern georiënteerd in;
ziekenhuizen richten zich van de drie onderdelen van marktoriëntatie, het 
verzamelen van informatie, het door de organisatie verspreiden van deze in-
formatie en het ondernemen van actie naar aanleiding van deze informatie, 
met name op de eerste component;
kleinere ziekenhuizen zijn meer georiënteerd op patiënten, huisartsen en de 
derdelijn, en hebben daarmee een grotere marktoriëntatie;
ziekenhuizen ervaren de invloed van de overheid niet allemaal hetzelfde. 
Ziekenhuizen die een grotere invloed ervaren, zijn minder marktgeoriën-
teerd. Ze zijn niet meer overheidsgeoriënteerd;
het professioneel commitment van het hogerkadermanagement van zieken-
huizen draagt bij aan een grotere oriëntatie op patiënten en huisartsen;
het entrepreneurship van ziekenhuizen hangt niet samen met de mate 
waarin ziekenhuizen de wensen en ontwikkelingen in de markt monitoren;
de oriëntatie op de patiënt draagt positief bij aan het financieel presteren 
van het ziekenhuis en de patiënttevredenheid. De oriëntaties op de huisart-
sen en concurrenten dempen deze invloed. De oriëntaties op de zorgverze-
keraar, de derdelijn en de overheid hebben geen invloed op de hier onder-
zochte ondernemingsresultaten.

–

–

–
–

–

–

–

–

–

10.8
Conclusies
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The new health care system under which Dutch hospitals operate 
forces the old strongly institutionalised national health care system to adapt to 
new rules of a regulated market economy. This study researches the market orien-
tation of general hospitals in the Netherlands within this hybrid environment.

11.2
Regulated market economy

Government policy in health care has always been aimed at cost 
control. To this end, Dutch authorities in the 1980’s introduced strict budgeting 
rules for hospitals. And indeed, the growth of health care spending did ease some-
what, but soon new problems arose. Regulating the supply side, by cutting bud-
gets and predetermining production capacity, created new bottlenecks in health 
care, such as dysfunctional use of resources, inefficiencies, suboptimalisation and 
waiting lists (Pope, 1991; Schut, 1995; Street en Duckett, 1995; Van Kemenade, 
1997; Raad voor de Volksgezondheid, 1998; Brouwer en Hermans, 1999; Kroo-
nen, 2000; Kroonen en Roscam Abbing, 2000; Raad voor de Volksgezondheid, 
2000; De Kam en Nijpels, 2001; Krapels en Wiggers, 2001; Laeven en Vander-
meulen, 2001; Putters, 2001; CPB 2003; Raad voor de Volksgezondheid, 2003). 
The solution was found in more demand driven services. ‘Demand driven produc-
tion will stimulate entrepreneurship on all levels for all parties involved in health 
care. That way, the sector can offer services better suited to the customer’s needs 
and wishes. Furthermore, there will be more innovation, and care will be delive-
red more effectively. At the same time, care will remain accessible and affordable, 
without quality losses’, according to the Raad voor de Volksgezondheid (Public 
Health Council, 2003). The Dekker Committee in 1986 made a strong plea for 
more efficiency, market orientation, deregulation and a complete overhaul of the 
way health care was financed. Many plans and models followed, which all more 

11
Summary

11.1
Introduction
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or less strongly advocated introducing market forces into the health care system. 
They all met with strong resistance, however, because the general fear was that 
none of them could or would evenly and fairly balance accessibility, quality and ef-
ficiency (Putters, 2001). Between 2000 and 2004 various external initiatives pres-
sed the Dutch government to put health care reform on the agenda again (Maarse, 
2001). Excessive rules and regulations, too few opportunities for innovation and 
entrepreneurship, and lack of choice for the consumer were considered proble-
matic in the current system by insurers, providers and by the Department of 
Health itself. In 2004 the administration proposed a new regulated market system. 
This meant that market forces would be accepted, but within a strict set of rules 
and regulations from the government. The main goal of the new health care sy-
stem would be to create better performing health care services by stimulating effi-
ciency and free patient choice, without in any way diminishing or threatening pu-
blic values such as affordability, accessibility and quality of care. 
The introduction of the new system coincided with a number of closely interre-
lated Acts: the WTG ExPres (Health Care Services Charges Act), the WTZi (Care 
Institutions Credentialling Act), de WMG (Health Care Market Regulation Act) 
en de ZVW (Health Insurance Act). By introducing more levels of freedom to 
act in the health care system a self-regulating system should ensue, that should 
provide more incentives to insurers, consumers and service providers (Varke-
visser et al., 2003). 

11.3
Orienting to a changing environment

Laws that change are important environmental forces which influ-
ence the structure of an industry or market (Johnson en Scholes, 1999). A chan-
ging environment demands a change in orientation. In this research project we 
interviewed twelve experts, all important players in health care policy making 
or auditing. They all indicated that because of the drastic health care system 
change hospitals must redefine their relations with government, government 
institutions, policy makers, first line health care providers and competitors, pa-
tients and patient representative bodies, insurers, banks and investors, and that 
hospitals should rethink the way they conduct their ‘business’. At the same 
time, they should not neglect relations with medical, paramedical and nursing 
staff. The different actors demand a market orientation as well as a regulatory 
institutional orientation. 

Because of this bipolar orientation, this research was based on both institutional 
theory and market-orientation theory. Both stress the importance of close mo-
nitoring of and adaptation to the environment by which organisations ‘survive’. 

summary
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Institutional theory focuses on the causal impact on the behaviour of organisa-
tions of government interventions, social norms and values and cultural pres-
sure in reaction to market forces and scarcity of resources (Oliver, 1991). Market 
orientation theory focuses on the influence of consumer and competitor pres-
sures on the performance of the enterprise (Kohli and Jaworski, 1990; Jaworski 
and Kohli, 1993; 1996; Narver and Slater, 1990; Slater and Narver, 1998; 1999; 
2000; Matsuno et al., 2000). The primary focus of this study has been the ope-
rationalisation of the market orientation of hospitals. 

Based on a review of the literature and expert interviews we refined the scope of 
the external orientation as indicated by policy makers. We found that external 
orientation is made up by both a market orientation and a government orien-
tation. The market orientation of hospitals consists of orientations towards pa-
tients, competitors, third line, insurers and GP’s.

11.4
Measuring the market orientation of general 
hospitals

In this study we developed an instrument to measure the external 
orientation, both market orientation and government orientation, of general 
hospitals. This instrument was based on existing tools to measure the mar-
ket orientation of companies, MARKOR, MKTOR and EMO. Elements of these 
tools were deleted, added or adapted. The validity of the instrument has been 
established, in terms of homogeneity, convergence and discriminatory validity. 
The three sub-constructs or activities mentioned by Jaworski and Kohli (1993), 
intelligence gathering, information sharing and response implementation also 
give structure to the new measuring tool. This study did not however demon-
strate clearly that the structure indeed conforms to the three sub-constructs. 

The tool we developed consists of six scales for measuring the external orien-
tation of hospitals. Five of these measure market orientation: towards patients, 
competitors, GP, third line and insurers. The sixth is meant to measure go-
vernment orientation. Four items are aimed at interfunctional coordination 
and the (economic) performance of the organisation as such. The sub-orienta-
tions Patients, Competitors, GP’s, Third Line and Insurers are interdependent 
and together represent the construct Market Orientation. The Government sub-
orientation is completely independent. It appears that market orientation and 
government orientation are completely opposed. This opposition reflects the hy-
brid nature of the external orientation which hospitals must develop: the govern-
ment orientation is an institutional orientation, while the orientation towards 
the other five stakeholders/actors represents in fact a market orientation. 
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11.5
General hospitals: market orientation 
measured

The newly developed tool was used during 2007 to measure the 
external orientation of general hospitals, both their market and government 
orientation. The mean value of the external orientation was shown to be 3.3 
(modus 3.7, median 3.3) on a 1-5 scale. The mean value of the market orientation 
was 3.4. This is remarkably high for a sector which until recently had been fully 
government-regulated and as such hardly influenced by other external actors. 
An explanation may be that hospitals overestimate themselves, or that uncon-
sciously (and without being asked) they gave a ‘relative’ value to their supposed 
external orientation, as compared to their situation some years before or their 
expectations relative to other hospitals’ orientation. This of course might mean 
that in ten years they’ll still score themselves with a 3.4, while in fact their mar-
ket orientation has grown much stronger than it is now. 

In terms of sub-orientations, those towards government and third line scored 
the highest. Those to the competitors scored the lowest. It appears that hospi-
tals generally focus on the first of the three activities mentioned by Jaworski, in-
telligence gathering, information sharing and response implementation. The 
last two are found less.

Hospitals still experience a strong government influence on their current port-
folio of services and future developments. It is no surprise therefore that hos-
pitals focus strongly on the strongest external actor they perceive, the govern-
ment. There is however hardly any negotiating with the government. Another 
important external actor is the insurer – with him they negotiate often. Pa-
tient in fluence on the services portfolio is scored as average, but hospitals want 
this influence to grow. The influence of patients on the future development of 
the hospital gets a low score, compared with that of other actors and stakehol-
ders. Negotiations with patients are scored average, compared to other exter-
nal actors.

It appears that different hospitals experience government influence differently. 
As government measures are national measures, one would suppose that their 
factual influence is the same on all hospitals. Hospitals that experience a stron-
ger influence by government measures are less market-oriented. They however 
do not significantly have a stronger focus on the actor ‘government’. 

The influence on the current services portfolio as experienced from patients 
correlates positively with external orientation scores. As the general expecta-
tion is for the patient’s influence to grow, and the government’s to diminish, 

summary
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one may suppose that the respective experienced influence scores will move in 
the same directions. This means that external orientation scores will become 
 higher. There will be more negotiations with patients. More patient influence 
will lead hospitals to a less passive strategy: they will have a stronger external 
orientation and they will negotiate more and more. 

11.6
What are the influences on hospitals’ market 
orientation?

Chapter 7 describes the results of the research into possible influ-
encing factors on market orientation. Commitment of top management and the 
experienced influence of patients on the current portfolio appear to be major 
factors. The correlation is positive, i.e. hospitals with higher top management 
commitment and hospitals that experience stronger patient influence are more 
market oriented. Two more influential variables are the size of the hospital or-
ganisation and the way government influence on the portfolio is experienced 
– they both have a negative impact on market orientation scores. This means 
that smaller hospitals that feel less influenced by government are more market 
oriented. 

In terms of sub-orientations the orientation towards patients and GP’s is in-
fluenced by the commitment of top management, the way patient influence on 
the portfolio is experienced, the size of the organisation and the influence on the 
services portfolio perceived from the government. The same goes for the orien-
tation towards insurers, with the exception of hospital size. The compe tition-
orientation is only influenced by the experienced influence of patients on the 
services portfolio; the third-line-orientation by the size of the hospital and the 
experienced government influence on the portfolio.

The findings which intimate that there is no correlation between market orien-
tation and entrepreneurship indicate that the development of new products and 
services is not initiated by what hospitals perceive in terms of developments in 
and needs of the market. Entrepreneurship appears not to be market-driven, 
but by other factors like f.i. technology. Entrepreneurship does have a positive 
correlation with government orientation. Maybe the hospitals need this clear 
 government orientation to know what exactly their freedom to innovate is. In 
2001 PhD-research by Putters also indicated that innovating hospital manage-
ment reasons from a short-term perspective, by always asking whether a specific 
innovation will lead to budgetary reimbursements. The supply-oriented  system 
limits the freedom of hospital managers to base choices on the demand for 
 health care. Entrepreneurial behaviour in hospitals has been generally limited 
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to redistributing patient flows, attempts to get bigger budgets and to in crease ca-
pacity in terms of hospital beds, and attempts to prevent ‘dumping’ of base care 
patients by other institutions (as base care patients ‘are worth less’ in terms of 
reimbursement than top quality specialist care). In 2007 Boekholdt stated that 
health care institutions, due to decades of control and regulations, still tend to 
look to The Hague for the rules of the game. 

11.7
Does market orientation influence economic 
performance?

It is supposed that an orientation towards the institutional envi-
ronment will contribute to the legitimacy of an organisation. A market orien-
tation supposedly leads to a better economic performance. In chapter 8 of our 
study we conclude that the construct market orientation as such does not contri-
bute significantly to the results of a hospital’s performance in the hybrid transi-
tion phase in which Dutch hospitals have to operate these days. The results we 
considered in our research were: profitability, solvency, employee turnover, sick 
leave, patient satisfaction and ranking in the AD Top 100 hospitals. Some of the 
sub-orientations did show a correlation with these performance results. 

For instance patient satisfaction figures appear to be influenced by GP-orien-
tation and patient-orientation scores. The higher the patient-orientation of the 
hospital, the higher the patient satisfaction scores. The higher the GP-orienta-
tion score, the lower the patient satisfaction figures.
The model that includes both sub-orientations covers 24% of the variation in pa-
tient satisfaction scores. Solvability is influenced by patient orientation and GP 
orientation. The model combining these two sub-orientations covers 17% of the 
variations in solvency. Profitability correlates with patient, GP and competition 
orientations. The model with these three variables covers 37% of the variation in 
profitability. The influence of both the GP and competition-orientation is nega-
tive, the patient-orientation has a positive influence. The ranking in the AD Top 100 
correlates with competition-orientation scores. The higher this score, the lower 
the AD-ranking. This model explains 10% of the variation in AD-ranking. 

From the findings in chapter 8 we conclude that established correlations between 
various orientations and the economic performance are robust in environments 
that vary in terms of competition intensity, turbulence, entrepreneurship of the or-
ganisation and how much influence medical staff has on the services portfolio. 
Our results show that as the experienced patient influence grows, while the ex-
perienced government influence lessens in conformity with strategic policy, the 
patient orientation score will become higher, as will the GP- and competition 
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orientation scores. These in turn will lead to higher patient satisfaction, better 
profitability and solvability but lower AD-rankings.

The smaller the hospital, the higher the patient orientation and GP orientation 
scores. When these are higher, they influence profitability, solvability and pa-
tient satisfaction. All three will rise. When there is more top management com-
mitment GP and patient orientation will be higher and the same rise in econo-
mic results is seen (profitability, solvency and patient satisfaction).

11.8
Conclusions

From this research the following results can be established:
hospitals operate in a hybrid environment, between market and government 
regulation. This leads to a hybrid orientation, market orientation versus a 
 government orientation;
the market orientation of hospitals can be subdivided in a patient orien tation, 
a GP orientation, an insurer orientation, a third line orientation and a com-
petition orientation;
hospitals estimate their external orientation as being higher than the  general 
mean value;
hospitals generally focus on the first of the three activities associated with 
market orientation: intelligence gathering, information sharing and  response 
implementation;
smaller hospitals generally are more patient oriented, GP oriented and third 
line oriented, and score therefore higher for market orientation;
hospitals do not experience government influence in the same way and 
 degree. Hospitals that experience more influence are less market oriented. 
They however are not more government oriented;
the commitment of top management of hospitals contributes to a higher 
score on patient and GP orientation;
the entrepreneurship in hospitals does not correlate positively with the degree 
to which they monitor developments and consumer wishes in the market;
a higher patient orientation has a positive influence on the financial per-
formance of the hospital and on patient satisfaction. GP and competition 
orientation have a negative impact on performance. Orientations towards 
insurers, third line and government do not correlate with the performance 
measures we have investigated.

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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Lijst van afkortingen

AD Algemeen Dagblad
ANOVA Analysis of Variance
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BBP Bruto Binnenlands Product
BNP Bruto Nationaal Product
CIBG Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg
COZ Centraal Orgaan Ziekenhuistarieven
CTG College Tarieven Gezondheidszorg
DBC Diagnose Behandel Combinatie
EMO Marktoriëntatieschaal van Matsuno, Mentzer en Rentz
GGZ Geestelijke Gezondheidszorg
GMSB Geïntegreerd Medisch Specialistisch Bedrijf
HMO Health Management Organization
HOZ Wet Herziening Overeenkomstenstelsel Zorg
HRM Human Resources Management
IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg
MARKOR Marktoriëntatieschaal van Kohli en Jaworski
MKTOR Marktoriëntatieschaal van Narver en Slater
MMR Moderated Multiple Regressie-analyse
NFU Nederlandse Federatie van van Universitair Medische Centra 
NMa Nationale Mededingingsautoriteit
NVZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
NZa Nederlandse Zorgautoriteit
R&D Research & Development
SBU Strategische Businessunit
SPSS Statistical Package for the Social Sciences
VIF Variance Inflation Factor
VWS (Ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WMG Wet Marktordening Gezondheidszorg
WTG Wet Tarieven Gezondheidszorg
WTG ExPres Wet Tarieven Gezondheidszorg ExPres
WTZi Wet Toelating Zorginstellingen
ZVW Zorgverzekeringswet
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Uitgaande van het model van Glouberman en Mintzberg, in welk kwadrant 
zou u zichzelf plaatsen?
Wat zijn volgens u de beoogde doelstellingen van het nieuwe zorgstelsel, en 
hoe wordt ervoor gezorgd dat deze worden gerealiseerd?
Wat zijn volgens u de belangrijkste veranderingen als gevolg van de stelsel-
wijzigingen en de in het verlengde hiervan liggende wetten, ten opzichte van 
het oude zorgstelsel? 
Wie gaat welke taken op zich nemen als gevolg van de wetswijzigingen? 
In welke activiteiten uit zich dat? Kunt u daar een voorbeeld van geven?
Wat betekenen de hiervoor besproken veranderingen voor de relatie tussen 
het ziekenhuis en de beïnvloedende actoren? En voor de oriëntatie van zie-
kenhuizen op deze actoren?

–

–

–

–
–
–

Bijlagen

Bijlage 1  Interviewonderwerpen interviews beleidsmakers 
en toezichthouders 

Bijlage 2  Typen strategische reacties op institutionele druk 
volgens Oliver (1991)

Berusten, instemmen (acquiescence). Er worden drie subvor-
men onderscheiden. 1) Gewoonte, het blind volgen van voor waar aangeno-
men regels en waarden. 2) Imitatie, het bewust of onbewust overnemen van 
institutionele modellen, adviezen, voorbeelden. En 3) volgzaamheid, het be-
wust gehoorzamen aan het incorporeren van waarden, normen of institutio-
nele vereisten. Volgzaamheid is vanwege het feit dat het een bewuste keuze 
is een meer actieve gedragsvorm dan gewoonte of imitatie. Het gaat hier om 
het bewust gehoorzamen aan of incorporatie van waarden, normen of insti-
tutionele vereisten. De berusting van een organisatie is afhankelijk van de 
mate waarin een organisatie bewust wil conformeren, de mate waarin de or-
ganisatie bewust is van de institutionele processen en de verwachtingen dat 
conformiteit bijdraagt aan de belangen van de organisatie.
Compromissen zoeken (compromise). Organisaties worden vaak geconfron-
teerd met conflicterende institutionele eisen of met inconsistenties tussen 
institutionele verwachtingen en interne organisatiedoelen gerelateerd aan 
efficiency en autonomie. Onder deze omstandigheden moeten organisaties 
balanceren, kalmeren en onderhandelen met externen. Deze compromistactie-

–

–
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ken begeven zich richting de weerstand van organisaties tegen institutionele 
druk. Balanceren is de poging van een organisatie om gelijkheid te bereiken 
over of tussen de verschillende stakeholders en interne belangen. Bij kalme-
ren wordt eveneens gelijkheid tussen verwachtingen nagestreefd maar uit-
gangspunt is te voldoen aan op zijn minst de minimumnormen die worden 
gesteld. Een organisatie die kalmeert heeft een minimaal niveau van verzet 
tegen de institutionele druk zelf, maar probeert de kracht van deze druk te 
sussen. Onderhandelen is een meer actieve vorm van compromissen zoe-
ken. Bij deze tactiek steekt de organisatie er energie in om de externe vra-
ger concessies te laten doen in zijn eisen. Het zijn met name de resourcede-
pendencytheoretici die ervan uitgaan dat de relaties die organisaties hebben 
met hun omgeving open zijn om te onderhandelen en om concessies uit te 
wisselen.
Vermijden (avoidance). De poging van een organisatie om de noodzaak tot 
conformeren uit te sluiten. Organisaties bereiken dit door het feit dat ze zich 
niet conformeren geheim te houden, zichzelf te weren tegen institutionele druk, 

of door te ontsnappen aan institutionele regelgeving of verwachtingen. In het 
eerste geval doet de organisatie bijvoorbeeld aan ‘window dressing’, het sym-
bolisch accepteren van institutionele normen, regels en eisen. Bij het zich-
zelf weren tegen probeert de organisatie inspecties en evaluaties te voorko-
men door zijn technische activiteiten deels los te koppelen van de formele 
structuren en daarmee van de institutionele eisen die eraan gesteld worden. 
Bij ontsnappen probeert een organisatie het domein van institutionele eisen 
waarin het zich bevindt te verlaten of de organisatie probeert zijn productie-
processen zo aan te passen, dat de institutionele eisen niet meer van toepas-
sing zijn.
Trotseren (defiance). Trotseren is een meer actieve vorm van zich verzetten 
tegen institutionele processen. Ook hier worden drie vormen onderschei-
den: verdringen, uitdagen en aanvallen. Bij verdringen gaat het om het negeren 
van institutionele regels en waarden. Organisaties zijn hier meer toe geneigd 
wanneer de externe afstraffing minimaal zal zijn of wanneer de interne doe-
len drastisch verschillen met de externe eisen. Uitdagen: in dit geval dagen 
organisaties de instituties uit door ongehoorzaam te zijn en niet te voldoen 
aan de institutionele eisen. Zij maken een deugd van hun opstand. Aanval-
len verschilt van de voorgaande vormen in de mate van intensiteit en agressie 
waarmee de organisatie afwijkt van institutionele eisen en verwachtingen. 
De organisaties vallen aan, kleineren en kapittelen geïnstitutionaliseerde 
waarden en degenen die ze uitdragen.
Manipuleren (manipulation). Manipuleren is de meest actieve vorm van ver-
zet tegen institutionele eisen. Het is erop gericht om actief de verwachtingen 
te veranderen of om macht uit te oefenen over de inhoud van de verwachtin-
gen of de bronnen die hierop van invloed zijn. De drie vormen die hier wor-

–

–

–
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den onderscheiden zijn: coöpteren, beïnvloeden en controleren. Een organisatie 
kan ervoor kiezen om de bron van een institutionele druk te coöpteren, bij-
voorbeeld door deelname in het bestuur of de Raad van Toezicht. Beïnvloe-
den is directer gericht op de institutionele waarden zelf. Hierbij kan gedacht 
worden aan lobbyen. Bij controle uitoefenen wil de organisatie echt domine-
ren over de institutionele druk en degene die ze oplegt (Oliver, 1991).

Bijlage 3 De MARKOR-schaal – 32 items

Intelligence Gener ation

In this business unit, we meet with customers at least once a year to find out 
what products or services they will need in the future.
Individuals from our manufacturing department interact directly with custo-
mers to learn how to serve them better.
In this business unit, we do a lot of in-house market research.
We are slow to detect changes in our customer’s product preferences.
We poll end users at least once a year to access the quality of our products 
and services.
We often talk with or survey those who can influence our end user’s purcha-
ses (e.g. retailers, distributors).
We collect industry information by informal means (e.g. lunch with industry 
friends, talk with trade partners).
In our business unit, intelligence on our competition is generated indepen-
dently by several departments.
We are slow to detect fundamental shifts in our industry (e.g. competition, 
technology, regulation).
We periodically review the likely effect of changes in our business environ-
ment (e.g. regulation) on customers.

Intelligence Dissemination

A lot of informal “hall talk” in this business unit concerns our competitor’s 
tactics or strategies.
We have interdepartmental meetings at least once a quarter to discuss mar-
ket trends and developments. 
Marketing personnel in our business unit spend time on discussing custo-
mer’s future needs with other functional departments.
Our business unit periodically circulates documents (e.g. reports, newslet-
ters) that provide information on our customers.
When something important happens to a major customer or market, the 
whole business unit knows about it within a short period.

–

–

–
–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

bijlagen
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Data on customer satisfaction are disseminated at all levels in this business 
unit on a regular basis.
There is minimal communication between marketing and manufacturing 
departments concerning market developments.
When one department finds out something important about competitors, it 
is slow to alert other departments.

Responsiveness

It takes us forever to decide how to respond to our competitor’s price 
changes.
Principles of market segmentation drive new product development efforts 
in this business unit.
For one reason or another we tend to ignore changes in our customer’s pro-
duct or service needs.
We periodically review our product development efforts to insure that they 
are in line with what customers want.
Our business plans are driven more by technological advances than by mar-
ket research.
Several departments get together periodically to plan a response to changes 
taking place in our business environment.
The product lines we sell depend more on internal politics than real mar-
ket needs.
If a major competitor were to launch an intensive campaign targeted at our 
customers, we would implement a response immediately. 
The activities of the different departments in this business unit are well 
coordinated.
Customer complaints fall on deaf ears in this business unit.
Even if we came up with a great marketing plan, we probably would not be 
able to implement it in a timely fashion.
We are quick to respond to significant changes in our competitor’s pricing 
structure.
When we find out that customers are unhappy with the quality of our service, 
we take corrective action immediately. 
When we find that customers would like us to modify a product or service, 
the departments involved make concerted efforts to do so. 

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–

–

–
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bijlagen

Topmanagers van elke functie bezoeken regelmatig 
huidige en toekomstige klanten (patiënten en zorgverzekeraars).  MKTOR
Onze divisie is langzaam in het ontdekken van veranderingen 
in de voorkeur van onze klanten (patiënten en zorgverzekeraars). MARKOR
Verpleegkundigen en artsen van onze verpleeg- en behandel -
afdelingen hebben direct contact met onze klanten om te leren 
hoe we hen beter kunnen bedienen.  MARKOR
In onze divisie ontmoeten we klanten (patiënten en zorgverze-
keraars) minstens een maal per jaar om uit te vinden welke 
producten of diensten ze nodig hebben in de toekomst.  MARKOR
Wij meten klanttevredenheid (patiënten en zorgverzekeraars) 
frequent en systematisch.  MKTOR
Onze divisie vraagt klanten (patiënten en zorgverzekeraars) min-
stens eens per jaar de kwaliteit van onze diensten vast te stellen. MARKOR
We monitoren ons niveau van toewijding om klanten (patiënten 
en zorgverzekeraars) te bedienen constant.  MKTOR
Onze divisie spreekt vaak met of onderzoeken degenen (bij-
voorbeeld huisartsen, zorgverzekeraars) die invloed kunnen 
uitoefenen op de vraag van patiënten.  MARKOR
Binnen deze divisie onderhouden we contacten met ambtenaren 
van overheden en daarvan afgeleide regulerende organen (bij-
voorbeeld Ministerie van VWS, College Bouw) om zo relevante 
informatie te verzamelen en te evalueren.  EMO
Binnen deze divisie brengen we tijd door met toeleveranciers van 
hulp- en gebruiksmiddelen om meer te leren over verschillende 
aspecten van hun bedrijf (bijvoorbeeld fabrieksproces, clientèle).  EMO
Binnen deze divisie brengen we tijd door met huisartsen om meer 
te leren over verschillende aspecten van hun bedrijf/organisatie.  MKTOR
Onze divisie is langzaam in het ontdekken van fundamentele 
veranderingen in onze branche (bijvoorbeeld competitie, techno-
logie, wetgeving). MARKOR
Periodiek beschouwt onze divisie de mogelijke effecten van 
veranderingen in onze ziekenhuisomgeving op onze klanten 
(patiënten en zorgverzekeraars). MARKOR
Binnen deze divisie verzamelen en evalueren we regelmatig 
algemene macro-economische informatie (bijvoorbeeld Bruto 
Nationaal Product, rentekoers, wisselkoers, inflatiekoers). EMO
Binnen deze divisie verzamelen en evalueren we informatie be-
treffende algemene sociale trends ( bijvoorbeeld Milieubewustzijn, 
opkomende levensstijlen) die onze divisie kunnen beïnvloeden. EMO

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Bijlage 4 Itemlijst Expertronde
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Binnen onze divisie genereren departementen kennis over onze 
concurrenten onafhankelijk van elkaar.  MARKOR
Binnen onze divisie verzamelen slechts een aantal mensen 
informatie over de concurrenten.  EMO
Onze divisie verzamelt informatie over onze branche via 
informele kanalen (lunch met bevriende ziekenhuismanagers, 
huisartsen; gesprekken met handelspartners etcetera). MARKOR
Binnen deze divisie doen we veel marketingonderzoek zelf. MARKOR
Wanneer er iets belangrijks gebeurt met betrekking tot een grote 
klant (patiënt of zorgverzekeraar) of markt, dan weet binnen de 
kortste keren de gehele divisie dit. MARKOR
Wanneer een afdeling iets belangrijks achterhaalt over concur-
renten, duurt het lang voordat andere afdelingen hiervan op de 
hoogte zijn gesteld.  MARKOR
Marktinformatie wordt snel door alle niveaus binnen onze 
divisie verspreid.  EMO
Veel van de informele gangpraat binnen onze divisie gaat over 
de tactieken en strategieën van onze concurrenten.  MARKOR
Het topmanagement bespreekt de sterkten en zwakten van 
onze concurrenten regelmatig.  MKTOR
De vertegenwoordigers van onze divisie delen regelmatig 
informatie binnen onze divisie over de strategieën van onze 
concurrenten. EMO
Managers van onze divisie besteden tijd aan het bediscussiëren 
van toekomstige consumentenbehoeften met andere afdelingen.  MARKOR
Onze divisie laat periodiek documenten circuleren waarin 
informatie over onze klanten (patiënt of zorgverzekeraar) is 
opgenomen. MARKOR
Gegevens over de tevredenheid van klanten (patiënt of zorg-
verzekeraar) worden op regelmatige basis binnen alle niveaus 
van de divisie verspreid. MARKOR
Onze divisie communiceert informatie over onze succesvolle 
en niet succesvolle klantervaringen vrijuit naar alle afdelingen. MKTOR
Onze divisie heeft minstens eens per kwartaal een interdepar-
tementale ontmoeting om te discussiëren over markttrends 
en ontwikkelingen.  MARKOR
Onze divisie heeft heel vaak interdepartementale vergade-
ringen om trends en ontwikkelingen in de markt te bespreken 
(bijvoorbeeld klanten, concurrenten, leveranciers). EMO
Onze divisie heeft regelmatig interdepartementale vergade-
ringen om onze kennis over vereiste regelgeving te updaten.  EMO

–

–

–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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bijlagen

Al onze bedrijfsfuncties (bijvoorbeeld marketing, verkoop, 
financiën) zijn geïntegreerd om de behoeften van ons markt-
segment te bedienen. MKTOR
Er is minimale communicatie tussen de marketing-, verpleeg- 
en behandelingsafdelingen over marktontwikkelingen. MARKOR
Onze divisie richt zich op klanten (patiënten en zorgverzeke-
raars) die ons een mogelijkheid bieden om concurrentievoordeel 
te behalen.  MKTOR
Al onze managers begrijpen hoe iedereen binnen onze divisie 
kan bijdragen aan het creëren van waarde voor de klant (patiënt 
of zorgverzekeraar). MKTOR
Onze ondernemingsstrategieën worden gedreven door onze 
visie over hoe we grotere waarde kunnen creëren voor onze 
klanten (patiënten of zorgverzekeraars). MKTOR
Onze strategie voor concurrentievoordeel is gebaseerd op ons 
begrip van de behoeftes van onze klanten (patiënten of zorg-
verzekeraars).  MKTOR
Onze ondernemingsdoelen worden primair gedreven door 
klanttevredenheid (van patiënten of zorgverzekeraars).  MKTOR
Het duurt bij onze divisie een eeuwigheid voordat besloten is 
hoe te reageren op prijsveranderingen bij concurrenten.  MARKOR
De principes van marktsegmentatie zijn de drijvende kracht 
achter productontwikkeling in onze divisie. MARKOR
Om de een of andere reden is onze divisie geneigd de behoeften 
van klanten (patiënten of zorgverzekeraars) aangaande onze 
producten of diensten te negeren.  MARKOR
Periodiek beschouwen we onze productontwikkelingsmogelijk-
heden om er zeker van te zijn dat deze in lijn zijn met de 
wensen van de klanten (patiënten of zorgverzekeraars). MARKOR
De bedrijfsplannen van onze divisie worden meer geleid door 
technologische voordelen dan door marktonderzoek.  MARKOR
Verscheidene afdelingen komen periodiek bij elkaar om 
antwoord te vinden en te plannen op veranderingen die zich 
voordoen in onze ziekenhuisomgeving.  MARKOR
Welke productlijnen onze divisie verkoopt, is meer afhankelijk 
van interne politiek dan van werkelijke marktbehoeften.  MARKOR
Onze divisie is langzaam in het contracteren van nieuwe 
leveranciers van hulp- en gebruiksmiddelen ondanks dat we 
denken dat ze beter zijn dan de huidige leveranciers.  EMO
Indien een grote concurrent een intensieve campagne richt 
op onze patiënten, zou onze divisie direct reageren.  MARKOR

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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–
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De activiteiten van de verschillende afdelingen binnen onze 
divisie zijn goed gecoördineerd. MARKOR
Klachten van klanten (patiënten en zorgverzekeraars) zijn tegen 
dovemansoren gezegd in onze divisie.  MARKOR
Zelfs als onze divisie met een geweldig goed marketingplan 
zou komen, zijn we waarschijnlijk niet in staat om het binnen 
afzienbare tijd te implementeren.  MARKOR
Onze divisie is snel in het reageren op significante verande-
ringen in de prijsstellingen bij onze concurrenten.  MARKOR
Wanneer we binnen onze divisie erachter komen dat klanten 
(patiënten en zorgverzekeraars) niet tevreden zijn met de 
kwaliteit van onze dienstverlening, ondernemen we direct 
corrigerende maatregelen.  MARKOR
Wanneer onze divisie ontdekt dat klanten (patiënten en 
zorgverzekeraars) graag hebben dat we een product of dienst 
aanpassen, proberen de betrokken afdelingen met eensgezinde 
krachten dit te doen.  MARKOR
Onze divisie reageert snel op activiteiten van concurrenten die 
bedreigend zijn voor ons.  MKTOR
Onze divisie heeft de neiging om er langer over te doen dan 
onze concurrenten om te reageren op veranderingen in regel-
gevend beleid. EMO
Indien een stakeholdersgroep (bijvoorbeeld patiëntengroep, 
milieugroepering) ons publiekelijk zou beschuldigen van 
schadelijke ziekenhuispraktijken, zou onze divisie direct 
reageren op deze kritiek.  EMO
We geven veel aandacht aan nazorg. MKTOR

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Bijlage 5 Itemlijst pilot vijf ziekenhuizen

Binnen dit ziekenhuis onderhouden we contacten met ambte-
naren van overheden en daarvan afgeleide regulerende organen (bijvoor-
beeld Ministerie van VWS, CTG) om zo relevante informatie te verzamelen 
en evalueren. 
Periodiek verzamelen en evalueren we informatie over het Macro Budget 
Kader voor de Zorg en vastgestelde (CTG) tarieven. 
We verzamelen en evalueren regelmatig gegevens over de interne bedrijfsvoe-
ring (bijvoorbeeld voortgangsrapportages, doorstroomtijden, wachttijden). 
We hebben regelmatig contact met onderstaande klanten om veranderingen 
te ontdekken in hun voorkeuren: 

–

–

–

–
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Patiënten/patiëntenorganisaties
Huisartsen/huisartsenverenigingen
Zorgverzekeraars. 

We meten frequent en systematisch de tevredenheid over onze diensten bij 
de volgende klanten:

Patiënten/patiëntenorganisaties 
Huisartsen/huisartsenverenigingen 
Zorgverzekeraars.

Periodiek beschouwen we de mogelijke effecten van veranderingen in onze 
ziekenhuisomgeving op de volgende klanten: 

Patiënten 
Huisartsen
Zorgverzekeraars.

We verzamelen regelmatig kennis over concurrenten met betrekking tot: 
Hun prijzen
De kwaliteit van hun diensten
Hun imago. 

We verzamelen en evalueren regelmatig gegevens uit of door middel van 
benchmarkonderzoek. 
We zijn langzaam in het ontdekken van fundamentele veranderingen in 
onze branche (bijvoorbeeld technologie, wetgeving, competitie). 
We verzamelen en evalueren regelmatig gegevens over imago- en reputatie-
onderzoeken voor de zorgsector. 
Verpleegkundigen en artsen van onze verpleeg- en behandelafdelingen vra-
gen feedback aan onze patiënten om te leren hoe we hen, nu en in de toe-
komst, beter kunnen bedienen. 
Onze medische professionals hebben regelmatig contact met toeleveranciers 
en ontwikkelaars van medisch-technologische gebruiksmiddelen om op de 
hoogte te blijven van de nieuwste trends en ontwikkelingen. 
We brengen tijd door met eerstelijnszorgaanbieders (huisarts, fysiothera-
peut, verloskundige) om zo meer te leren over verschillende aspecten van 
hun organisatie. 
We brengen tijd door met verpleeg- en verzorgingshuizen, revalidatiecen-
tra en de thuiszorg om zo meer te leren over verschillende aspecten van hun 
organisatie. 
We verzamelen en evalueren regelmatig gegevens over de kennis en kunde 
die we in huis hebben. 
We verspreiden snel en frequent informatie met betrekking tot de onderstaande 
klanten (verandering in voorkeur, tevredenheid over huidige diensten):

Patiënten/patiëntenorganisaties
Zorgverzekeraars
Huisartsen. 

•
•
•

–

•
•
•

–

•
•
•

–
•
•
•

–

–

–

–

–

–

–

–

–

•
•
•
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We verspreiden regelmatig informatie met betrekking tot:
De sterkten en zwakten van onze concurrenten (productkwaliteit, prij-
zen, imago) 
De strategieën van onze concurrenten. 

We verspreiden regelmatig gegevens met betrekking tot de interne bedrijfsvoe-
ring (bijvoorbeeld voortgangsrapportages, doorstroomtijden, wachttijden). 
We verspreiden regelmatig gegevens over imago- en reputatieonderzoeken 
voor de zorgsector naar alle afdelingen binnen ons ziekenhuis. 
We bediscussiëren toekomstige behoeften en verandering in voorkeuren van 
de volgende klanten:

Patiënten/patiëntenorganisaties
Zorgverzekeraars
Huisartsen. 

We bediscussiëren regelmatig informatie met betrekking tot: 
De sterkten en zwakten van onze concurrenten (productkwaliteit, prij-
zen, imago) 
De strategieën van onze concurrenten. 

We bediscussiëren regelmatig gegevens met betrekking tot de interne be-
drijfsvoering (bijvoorbeeld voortgangsrapportages, doorstroomtijden, 
wachttijden). 
We bediscussiëren regelmatig gegevens over imago- en reputatieonderzoe-
ken voor de zorgsector. 
We hebben frequent en systematisch interdepartementale vergaderingen om 
trends en ontwikkelingen in de markt te bespreken (bijvoorbeeld klanten, 
concurrent, leverancier, beïnvloedende factoren, regelgeving). 
Er is minimale communicatie tussen de marketing-, verpleeg- en behandel-
afdelingen over marktontwikkelingen. 
Bij het formuleren van onze ondernemingsstrategieën gaan we uit van het 
creëren van een grotere waarde voor onze klanten:

Patiënten 
Huisartsen
Zorgverzekeraars.

Bij het formuleren van onze strategie om concurrentievoordeel te behalen, is 
ons begrip van de behoeftes van de volgende klanten leidend: 

Patiënten 
Huisartsen
Zorgverzekeraars.

De principes van marktsegmentatie zijn de drijvende kracht achter product-
ontwikkeling in onze organisatie-eenheid.
Om de een of andere reden zijn we geneigd de behoeften van de volgende 
klanten aangaande onze producten of diensten te negeren: 

Patiënten

–
•

•
–

–

–

•
•
•

–
•

•
–

–

–

–

–

•
•
•

–

•
•
•

–

–

•
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Huisartsen 
Zorgverzekeraars.

Verscheidene afdelingen/divisies komen periodiek bij elkaar om een reactie te 
plannen op veranderingen die zich voordoen in onze ziekenhuisomgeving. 
Welke productlijnen we verkopen, is meer afhankelijk van interne politiek 
dan van werkelijke marktbehoeften. 
De activiteiten van de verschillende afdelingen zijn onderling goed 
gecoördineerd.
Klachten van onderstaande klanten zijn tegen dovemansoren gezegd in onze 
organisatie-eenheid:

Patiënten
Huisartsen
Zorgverzekeraars. 

Zelfs als we met een geweldig goed marketingplan zouden komen, zijn we waar-
schijnlijk niet in staat om het binnen afzienbare tijd te implementeren. 
Wanneer we erachter komen dat de onderstaande klanten niet tevreden zijn 
over de kwaliteit van onze dienstverlening, ondernemen we direct corrige-
rende maatregelen:

Patiënten
Huisartsen 
Zorgverzekeraars.

Wanneer we ontdekken dat de onderstaande klanten graag hebben dat we 
een product of dienst aanpassen, proberen de betrokken afdelingen met 
eensgezinde krachten dit te doen:

Patiënten
Huisartsen
Zorgverzekeraars.

We reageren snel op activiteiten van concurrenten (bijvoorbeeld reclame-
campagnes, veranderingen in prijsstellingen) die bedreigend zijn voor ons. 
We doen lang over het reageren op veranderingen in regelgevend beleid.
Indien een stakeholdersgroep (bijvoorbeeld patiëntengroep, milieugroepe-
ring) ons publiekelijk zou beschuldigen van schadelijke ziekenhuispraktij-
ken, zouden we direct reageren op deze kritiek. 
We geven veel aandacht aan nazorg.

•
•

–

–

–

–

•
•
•

–

–

•
•
•

–

•
•
•

–

–
–

–
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Tilburg, 10 mei 2007

Geachte ….,

De vragenlijst die wij u bij deze toesturen, maakt onderdeel uit van een promo-
tieonderzoek naar de omgevingsoriëntatie van ziekenhuizen. Omgevingsgeoriën-
teerd werken betekent in contact staan met de bewegingen, eisen en wensen van 
de omgeving. De vraag is of het zinvol is om tijd, middelen en energie te steken in 
omgevingsgeoriënteerd werken binnen een stelsel dat zich kenmerkt door sterke 
regulering. Het doel van het onderzoek is dan ook om na te gaan of omgevings-
georiënteerd werken van invloed is op de resultaten van een ziekenhuis. Met deze 
vragenlijst willen we achterhalen welke omgevingsfactoren het werk van een zie-
kenhuis beïnvloeden en op welke factoren ziekenhuizen zich oriënteren.

Specifiek voor de Nederlandse ziekenhuissituatie is dit instrument ontwikkeld. 
Het instrument houdt rekening met de sterke overheidsregulering, de geïntro-
duceerde marktprikkels en de invloed van andere stakeholders op het functio-
neren van Nederlandse ziekenhuizen. In verschillende rondes met experts en 
met verscheidene pilotziekenhuizen is deze vragenlijst opgesteld. Nu wordt de 
vragenlijst uitgezet bij alle ziekenhuizen in Nederland. 

Aan twee respondenten uit uw ziekenhuis willen wij vragen deze vragenlijst in 
te vullen. Bij voorkeur iemand op bestuursniveau en iemand die verantwoorde-
lijk is voor de marketing. Het invullen duurt ongeveer 20 minuten. De gegevens 
worden vertrouwelijk en anoniem behandeld.

Indien u dat wenst kunt u een overzicht van de resultaten van uw ziekenhuis ten 
opzichte van het gemiddelde van alle respondenten ontvangen.

Bij vragen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met ondergetekenden. 
Wij danken u bij voorbaat voor uw deelname.

Met vriendelijke groeten,

Prof. dr. Patrick Kenis Ir. Anne-Marie Laeven 
Hoogleraar Universiteit van Tilburg
Organisatiewetenschappen
Universiteit van Tilburg

Bijlage 6 Brieven aan Raden van Bestuur, kwantitatief survey
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Prof. dr. P. Kenis (1959). Patrick is professor Organisatiewetenschappen aan 
de Universiteit van Tilburg. Daarvoor was hij onder andere werkzaam aan de 
Vrije Universiteit (Amsterdam), de Universiteit van Konstanz (Duitsland) en 
het European Centre for Social Welfare (Wenen, Oostenrijk). Hij promoveerde 
aan het European University Institute in Florence (Italië). Zijn belangrijkste 
onderzoeksterreinen zijn organisatietheorie, interorganisatorische relaties en 
netwerkanalyse.

Ir. A.M.W. Laeven MPM (1973). Anne-Marie studeerde in 1997 af in Huishoud- 
en Consumentenwetenschappen aan de Universiteit van Wageningen. In 2004 
is zij aan de TIASNimbas Business School afgestudeerd als master in het non-
profit en public management. Anne-Marie is werkzaam geweest bij Prismant, 
(Utrecht) het Albert Schweitzer ziekenhuis (Dordrecht) en het Ministerie van 
Volksgezondheid Welzijn en Sport (Den Haag). Momenteel is zij manager van 
de Adviesgroep Zorg bij Berenschot (Utrecht). Zij houdt zich daar bezig met or-
ganisatiekundige en bestuurlijke vraagstukken binnen de gezondheidszorg.

Bijlage 7 Vragenlijst kwantitatief survey

Naam ziekenhuis:  

Plaats vestiging:  

Uw functie:   

Graag ontvang ik een overzicht van mijn resultaten Ja ®

vs het gemiddelde van de andere respondenten. Nee ®

Naam (voor het versturen van de resultaten indien u Ja heeft ingevuld bij de vorige vraag):
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Vragenlijst Omgevingsoriëntatie van Ziekenhuizen mei 2007

19. 

Ons ziekenhuis ligt in een stedelijk/ruraal gebied (doorstrepen wat niet van toe-
passing is)

Wij hadden in 2006 _______ bedden in gebruik.

Het dichtstbijzijnde volgende ziekenhuis ligt op ongeveer _______ km afstand.

Het aantal ziekenhuizen binnen een straal van 15 km is _______. 

20.

In ons ziekenhuis Oneens Eens

1 2 3 4 5

hebben we een effectief personeelsbeleid

voeren we actief beleid om personeel te doen doorstromen

voeren we actief beleid gericht op het verkrijgen van een po-
sitieve 
attitude ten opzichte van het werk

wordt creativiteit beloond

hebben we adequate mogelijkheden voor personeel om 
klachten in te dienen

stimuleren we medewerkers om zich verder te ontwikkelen

21.

Onze omgeving kenmerkt zich als een omgeving Oneens Eens

1 2 3 4 5

die competitief is

waar voorkeuren van patiënten snel veranderen

waar voorkeuren van zorgverzekeraars snel veranderen

waar voorkeuren van verwijzers snel veranderen

waar het aantal klanten (patiënten) snel verandert
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22.

In vergelijking met andere ziekenhuizen in uw marktgebied, 
hoe actief is uw ziekenhuis in

In het geheel niet Zeer

1 2 3 4 5

het introduceren van nieuwe producten en diensten voor 
patiënten.

het betreden van nieuwe markten.

het introduceren van nieuwe methoden en technieken om 
diensten aan te bieden.

het zoeken van unieke wegen om patiënten tevreden te 
stellen.

het uitvoeren van R&D activiteiten.

het zoeken naar nieuwe markten.

het nemen van risico’s met betrekking tot onzekerheden in 
de omgeving.

het nemen van risico’s in het algemeen.

23.

Oneens Eens

1 2 3 4 5

Ik zie mijn werk niet als gewoon een baan, het is iets dat veel 
belangrijker is.

Het senior management/hoger kader van mijn ziekenhuis is 
zeer toegewijd aan hun carrière in het veld van gezondheids-
zorgmanagement.

Ik zou in deze professie blijven ook als mij een baan buiten 
de gezondheidszorg werd aangeboden waar ik meer zou 
verdienen.

Hartelijk dank voor uw medewerking!
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Overheidsoriëntatie index 
score

gemiddelde 
score

standaard 
deviatie

n

Binnen dit ziekenhuis onderhouden we contacten met ambtenaren van overheden en daarvan 
afgeleide regulerende organen (bijvoorbeeld ministerie van VWS, CTG et cetera) om zo relevante 
informatie te verzamelen en evalueren

gewenste situatie 78.4 3.92 1.05 40

bestaande situatie 72.6 3.63 1.05 40

wij verspreiden deze informatie in onze organisatie 64.5 3.39 1.03 38

kennis van deze informatie leidt tot actie 67.5 3.55 1.08 38

Totaal items overheidsoriëntatie 70.5 3.53 0.88 40

Patiëntenoriëntatie index 
score

gemiddelde 
score

standaard 
deviatie

n

We hebben contact met patiënten/patiëntenorganisaties om veranderingen te ontdekken in hun 
voorkeuren. 

gewenste situatie 91.8 4.59 0.77 41

bestaande situatie 65.4 3.27 1.14 41

wij verspreiden deze informatie in onze organisatie 67.4 3.37 0.97 38

kennis van deze informatie leidt tot actie 61.6 3.08 0.97 38

Verpleegkundigen en artsen van onze verpleeg- en behandelafdelingen vragen feedback aan patiën-
ten om te leren hoe we hen. nu en in de toekomst. beter kunnen bedienen. 

gewenste situatie 98 4.90 0.30 41

bestaande situatie 65.8 3.29 0.90 41

wij verspreiden deze informatie in onze organisatie 67.7 3.38 1.02 39

kennis van deze informatie leidt tot actie 66.2 3.31 0.98 39

We meten de tevredenheid over onze diensten bij patiënten/patiëntenorganisaties. 

gewenste situatie 97.6 4.88 0.33 41

bestaande situatie 76.6 3.83 1.00 41

wij verspreiden deze informatie in onze organisatie 77.9 3.90 0.91 39

kennis van deze informatie leidt tot actie 69.7 3.49 0.85 39

We houden rekening met de mogelijke effecten van veranderingen in onze ziekenhuisomgeving op 
patiënten/patiëntenorganisaties. 

gewenste situatie 92.7 4.63 0.62 41

bestaande situatie 68.3 3.41 0.81 41

wij verspreiden deze informatie in onze organisatie 65.1 3.26 0.94 39

kennis van deze informatie leidt tot actie 64.2 3.21 0.92 39

Totaal items patiëntoriëntatie 67.6 3.38 0.65 41

Bijlage 8 Scores op de afzonderlijke items kwantitatief survey
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Concurrentenoriëntatie index 
score

gemiddelde 
score

standaard 
deviatie

n

We verzamelen en evalueren gegevens uit of door middel van benchmarkonderzoek 

gewenste situatie 91.5 4.58 0.59 40

bestaande situatie 71.3 3.49 0.91 39

wij verspreiden deze informatie in onze organisatie 67.4 3.37 1.02 38

kennis van deze informatie leidt tot actie 65.3 3.26 1.11 38

De principes van marktsegmentatie zijn de drijvende kracht achter productontwikkeling in ons zie-
kenhuis. 

gewenste situatie 77.5 3.88 1.04 40

bestaande situatie 51 2.55 0.96 40

wij verspreiden deze informatie in onze organisatie 59.5 2.97 0.97 38

kennis van deze informatie leidt tot actie 56.8 2.84 0.89 38

We verzamelen en evalueren gegevens over ons eigen imago/reputatie in relatie tot die van andere 
ziekenhuizen. 

gewenste situatie 94.4 4.72 0.46 39

bestaande situatie 65.6 3.28 0.83 39

wij verspreiden deze informatie in onze organisatie 68.6 3.43 1.01 37

kennis van deze informatie leidt tot actie 63.8 3.19 0.94 37

We verzamelen kennis over andere ziekenhuizen met betrekking tot hun prijzen. 

gewenste situatie 91.2 4.56 0.59 41

bestaande situatie 69.3 3.46 1.00 41

wij verspreiden deze informatie in onze organisatie 56.9 2.85 0.93 39

kennis van deze informatie leidt tot actie 61 3.05 1.00 39

We verzamelen kennis over andere ziekenhuizen met 
betrekking tot hun kwaliteit van diensten. 

gewenste situatie 91.2 4.56 0.59 41

bestaande situatie 62 3.10 0.77 41

wij verspreiden deze informatie in onze organisatie 54.4 2.71 0.94 39

kennis van deze informatie leidt tot actie 57.4 2.87 0.92 39

We verzamelen kennis over andere ziekenhuizen met betrekking tot hun strategieën. 

gewenste situatie 88.8 4.44 0.74 41

bestaande situatie 66.8 3.34 0.88 41

wij verspreiden deze informatie in onze organisatie 55.4 2.77 0.99 39

kennis van deze informatie leidt tot actie 58.5 2.92 1.01 39

We verzamelen kennis over andere ziekenhuizen met betrekking tot hun imago. 

gewenste situatie 87.8 4.39 0.70 41

bestaande situatie 62.9 3.15 0.94 41

wij verspreiden deze informatie in onze organisatie 55.4 2.77 0.96 39

kennis van deze informatie leidt tot actie 57.9 2.89 1.01 38

Totaal items concurrentoriëntatie 60.7 3.04 0.55 41
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Huisartsenoriëntatie index 
score

gemiddelde 
score

standaard 
deviatie

n

We hebben contact met huisartsen/huisartsenverenigingen om veranderingen te ontdekken in hun 
voorkeuren. 

gewenste situatie 92.2 4.61 0.49 41

bestaande situatie 76.6 3.83 0.86 41

wij verspreiden deze informatie in onze organisatie 72.3 3.62 0.78 39

kennis van deze informatie leidt tot actie 71.3 3.56 0.88 39

We meten de tevredenheid over onze diensten bij huisartsen/huisartsenverenigingen. 

gewenste situatie 96.1 4.8 0.40 41

bestaande situatie 73.7 3.68 0.93 41

wij verspreiden deze informatie in onze organisatie 73.2 3.66 0.99 38

kennis van deze informatie leidt tot actie 68.4 3.42 0.86 38

We houden rekening met de mogelijke effecten van veranderingen in onze ziekenhuisomgeving op 
huisartsen huisartsenverenigingen. 

gewenste situatie 92.2 4.61 0.63 41

bestaande situatie 71.7 3.58 0.71 41

wij verspreiden deze informatie in onze organisatie 66.7 3.33 0.93 39

kennis van deze informatie leidt tot actie 68.2 3.41 1.02 39

We hebben contact met eerstelijnszorgaanbieders (huisarts. fysiotherapeut. verloskundige) om zo 
meer te leren over verschillende aspecten van hun organisatie. 

gewenste situatie 91.7 4.59 0.50 41

bestaande situatie 74.6 3.73 0.78 41

wij verspreiden deze informatie in onze organisatie 66.7 3.33 0.96 39

kennis van deze informatie leidt tot actie 67.2 3.36 1.01 39

Totaal items huisartsenoriëntatie 70.9 3.54 0.57 41

Zorgverzekeraarsoriëntatie index 
score

gemiddelde 
score

standaard 
deviatie

n

We hebben contact met zorgverzekeraars om veranderingen te ontdekken in hun voorkeuren. 

gewenste situatie 88.8 4.44 0.74 41

bestaande situatie 83.9 4.20 0.81 41

wij verspreiden deze informatie in onze organisatie 72.6 3.63 0.71 38

kennis van deze informatie leidt tot actie 70.0 3.50 0.89 38

We meten de tevredenheid over onze diensten bij zorgverzekeraars. 

gewenste situatie 88.8 4.44 0.81 41

bestaande situatie 63.9 3.20 1.19 41

wij verspreiden deze informatie in onze organisatie 62.1 3.11 1.25 38

kennis van deze informatie leidt tot actie 66.3 3.32 1.04 38

We houden rekening met de mogelijke effecten van veranderingen in onze ziekenhuisomgeving op 
zorgverzekeraars. 

gewenste situatie 86.3 4.32 0.82 41

bestaande situatie 72.2 3.61 0.70 41

wij verspreiden deze informatie in onze organisatie 67.2 3.36 0.87 39

kennis van deze informatie leidt tot actie 68.7 3.44 0.94 39

Totaal items zorgverzekeraarsoriëntatie 69.6 3.48 0.68 41
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Derdelijnsoriëntatie index 
score

gemiddelde 
score

standaard 
deviatie

n

We hebben contact met verpleeg- en verzorgingshuizen. revalidatiecentra en de thuiszorg om zo 
meer te leren over verschillende aspecten van hun organisatie.

gewenste situatie 92.2 4.61 .54 41

bestaande situatie 80.5 4.02 .69 41

wij verspreiden deze informatie in onze organisatie 66.2 3.31 .92 39

kennis van deze informatie leidt tot actie 66.2 3.31 1.00 39

Totaal items oriëntatie derdelijn 71.4 3.57 0.77 41

Overige items index 
score

gemiddelde 
score

standaard 
deviatie

n

We verzamelen en evalueren gegevens over de interne bedrijfsvoering (bijvoorbeeld voortgangs-
rapportages. doorstroomtijden. wachttijden).

gewenste situatie 96 4.80 .46 40

bestaande situatie 79.5 3.98 .83 40

wij verspreiden deze informatie in onze organisatie 82 4.10 .75 39

kennis van deze informatie leidt tot actie 76.9 3.85 .84 39

We hebben interdepartementale vergaderingen om trends en ontwikkelingen in de markt te 
bespreken (bijvoorbeeld klanten. concurrenten. leveranciers. beïnvloedende factoren. regelgeving).

gewenste situatie 81 4.05 0.93 40

bestaande situatie 50.6 2.53 1.15 40

wij verspreiden deze informatie in onze organisatie 51 2.55 1.15 38

kennis van deze informatie leidt tot actie 49.4 2.47 1.18 38

Welke productlijnen we verkopen is meer afhankelijk van interne politiek dan van werkelijke 
marktbehoeften.

gewenste situatie 74.5 3.73 1.24 40

bestaande situatie 53 2.65 .83 40

wij verspreiden deze informatie in onze organisatie 60.5 3.03 .96 37

kennis van deze informatie leidt tot actie 61.7 3.08 .94 36

We verzamelen informatie over veranderingen in onze branche (bijvoorbeeld technologie. 
wetgeving. competitie).

gewenste situatie 91.5 4.58 .55 40

bestaande situatie 74.5 3.73 .88 40

wij verspreiden deze informatie in onze organisatie 65.4 3.27 1.04 37

kennis van deze informatie leidt tot actie 63.8 3.19 1.00 37
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bijlagen

Steeds is het model gegeven met alle variabelen erin opgenomen en het model 
met enkel nog significante variabelen.

Externe oriëntatie

Model R2 B standaard 
fout

Beta t p-waarde

1 0.49 (Constant) 2.50 .56 4.49 .00

Entrepreneurship .13 .12 .16 1.05 .30

Professioneel 
commitment

.18 .12 .23 1.55 .13

Omvang ziekenhuis -.07 .03 -.28 -1.98 .06

Ervaren invloed 
overheid op diensten

-.15 .06 -.34 -2.51 .02

Ervaren invloed 
patiënten op diensten

.17 .07 .37 2.51 .02

Ervaren invloed 
huisartsen op toekomst

.01 .09 .01 .06 .96

2 0.47 (Constant) 2.65 .46 5.76 .00

Professioneel 
commitment

.24 .10 .30 2.35 .02

Omvang ziekenhuis -.07 .03 -.28 -2.22 .03

Ervaren invloed 
overheid op diensten

-.13 .06 -.30 -2.40 .02

Ervaren invloed 
patiënten op diensten

.17 .06 .40 3.14 .00

Oriëntatie op de overheid

Model R2 B standaard 
fout

Beta t p-waarde

1 0.27 (Constant) 2.68 1.25 2.15 .04

Entrepreneurship .72 .27 .47 2.63 .01

Professioneel 
commitment

-.31 .26 -.21 -1.20 .24

Omvang ziekenhuis .10 .07 .22 1.31 .20

Ervaren invloed 
overheid op diensten

-.23 .13 -.28 -1.74 .09

Ervaren invloed 
patiënten op diensten

.10 .15 .13 .71 .49

Ervaren invloed 
huisartsen op toekomst

-.06 .19 -.06 -.32 .75

2 0.14 (Constant) 1.65 .78 2.12 .04

Entrepreneurship .57 .23 .38 2.47 .02

Bijlage 10  Resultaten lineaire regressies beïnvloedende 
factoren met de diverse oriëntaties
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Marktoriëntatie 

Model R2 B standaard 
fout

Beta t p-waarde

1 0.53 (Constant) 2.75 .61 4.52 .00

Entrepreneurship .10 .13 .11 .74 .47

Professioneel 
commitment

.23 .13 .27 1.87 .07

Omvang ziekenhuis -.09 .04 -.32 -2.36 .03

Ervaren invloed 
overheid op diensten

-.20 .07 -.40 -3.07 .00

Ervaren invloed 
patiënten op diensten

.18 .07 .36 2.47 .02

Ervaren invloed 
huisartsen op toekomst

-.01 .09 -.02 -.10 .92

2 0.49 (Constant) 2.82 .51 5.53 .00

Professioneel 
commitment

.29 .11 .32 2.56 .02

Omvang ziekenhuis -.09 .03 -.32 -2.54 .02

Ervaren invloed 
overheid op diensten

-.18 .06 -.36 -2.94 .01

Ervaren invloed 
patiënten op diensten

.17 .06 .34 2.76 .01

Oriëntatie op de patiënt 

Model R2 B standaard 
fout

Beta t p-waarde

1 0.59 (Constant) 2.27 .69 3.27 .00

Entrepreneurship .22 .15 .19 1.43 .16

Professioneel 
commitment

.26 .14 .24 1.83 .08

Omvang ziekenhuis -.14 .04 -.41 -3.28 .00

Ervaren invloed 
overheid op diensten

-.20 .07 -.32 -2.67 .01

Ervaren invloed 
patiënten op diensten

.23 .08 .38 2.81 .01

Ervaren invloed 
huisartsen op toekomst

-.01 .11 -.01 -.05 .96

2 0.57 (Constant) 2.47 .58 4.30 .00

Professioneel 
commitment

.35 .13 .32 2.79 .01

Omvang ziekenhuis -.14 .04 -.41 -3.55 .00

Ervaren invloed 
overheid op diensten

-.18 .07 -.29 -2.53 .02

Ervaren invloed 
patiënten op diensten

.25 .07 .42 3.65 .00
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bijlagen

Oriëntatie op de zorgverzekeraars

Model  R2 B standaard 
fout

Beta t p-waarde

1 0.36 (Constant) 1.59 .90 1.76 .09

Entrepreneurship .12 .20 .10 .58 .56

Professioneel 
commitment

.35 .19 .31 1.90 .07

Omvang ziekenhuis -.01 .05 -.02 -.16 .88

Ervaren invloed 
overheid op diensten

-.16 .10 -.25 -1.64 .11

Ervaren invloed 
patiënten op diensten

.19 .11 .29 1.75 .09

Ervaren invloed 
huisartsen op toekomst

.05 .14 .07 .37 .72

2 0.33 (Constant) 1.86 .74 2.52 .02

Professioneel 
commitment

.40 .16 .36 2.54 .02

Ervaren invloed 
overheid op diensten

-.15 .09 -.23 -1.65 .11

Ervaren invloed 
patiënten op diensten

.20 .09 .32 2.31 .03

Oriëntatie op de huisartsen 

Model R2 B standaard 
fout

Beta t p-waarde

1 0.51 (Constant) 2.50 .66 3.80 .00

Entrepreneurship .06 .14 .06 .41 .68

Professioneel 
commitment

.28 .14 .30 2.05 .05

Omvang ziekenhuis -.07 .04 -.26 -1.89 .07

Ervaren invloed 
overheid op diensten

-.18 .07 -.34 -2.56 .02

Ervaren invloed 
patiënten op diensten

.19 .08 .34 2.30 .03

Ervaren invloed 
huisartsen op toekomst

.05 .10 .08 .52 .61

2 0.43 (Constant) 2.73 .59 4.63 .00

Professioneel 
commitment

.32 .13 .33 2.49 .02

Omvang ziekenhuis -.08 .04 -.28 -2.15 .04

Ervaren invloed 
overheid op diensten

-.17 .07 -.30 -2.32 .03

Ervaren invloed 
patiënten op diensten

.17 .07 .32 2.45 .02

Een gezonde blik.indd   229Een gezonde blik.indd   229 02-09-2008   10:47:2102-09-2008   10:47:21



230

Oriëntatie op de derdelijn 

Model R2 B standaard 
fout

Beta t p-waarde

1 0.39 (Constant) 4.99 .97 5.12 .00

Entrepreneurship .05 .21 .04 .23 .82

Professioneel 
commitment

.11 .20 .09 .52 .61

Omvang ziekenhuis -.16 .06 -.41 -2.68 .01

Ervaren invloed 
overheid op diensten

-.34 .10 -.48 -3.25 .00

Ervaren invloed 
patiënten op diensten

.08 .12 .12 .72 .48

Ervaren invloed 
huisartsen op toekomst

-.11 .15 -.13 -.73 .47

2 0.31 (Constant) 5.29 .44 12.15 .00

Omvang ziekenhuis -.14 .05 -.33 -2.47 .02

Ervaren invloed 
overheid op diensten

-.32 .10 -.42 -3.13 .00

Oriëntatie op de concurrenten

Model  R2 B standaard 
fout

Beta t p-waarde

1 0.31 (Constant) 2.40 .76 3.15 .00

Entrepreneurship .05 .17 .05 .29 .77

Professioneel 
commitment

.17 .16 .19 1.09 .28

Omvang ziekenhuis -.05 .05 -.19 -1.18 .25

Ervaren invloed 
overheid op diensten

-.12 .08 -.24 -1.51 .14

Ervaren invloed 
patiënten op diensten

.21 .09 .41 2.32 .03

Ervaren invloed 
huisartsen op toekomst

-.04 .12 -.06 -.32 .75

2 0.19 (Constant) 2.36 .24 9.96 .00

Ervaren invloed 
patiënten op diensten

.23 .08 .44 3.05 .00
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Factor verzamelen van informatie

Model R2 B standaard 
fout

Beta t p-waarde

1 0.37 (Constant) 2.64 .54 4.87 .00

Entrepreneurship .01 .12 .02 .11 .92

Professioneel 
commitment

.13 .11 .19 1.15 .26

Omvang ziekenhuis -.04 .03 -.17 -1.07 .29

Ervaren invloed 
overheid op diensten

-.08 .06 -.21 -1.41 .17

Ervaren invloed 
patiënten op diensten

.09 .06 .24 1.45 .16

Ervaren invloed 
huisartsen op toekomst

.12 .08 .26 1.47 .15

2 0.24 (Constant) 3.37 .26 13.21 .00

Ervaren invloed 
patiënten op diensten

.16 .05 .42 2.95 .01

Ervaren invloed 
overheid op diensten

-.11 .06 -.28 -2.00 .05

Factor verspreiden van informatie

Model R2 B standaard 
fout

Beta t p-waarde

1 0.46 (Constant) 2.81 .67 4.20 .00

Entrepreneurship .15 .15 .15 .99 .33

Professioneel 
commitment

.17 .14 .19 1.22 .23

Omvang ziekenhuis -.10 .04 -.35 -2.43 .02

Ervaren invloed 
overheid op diensten

-.17 .07 -.32 -2.30 .03

Ervaren invloed 
patiënten op diensten

.23 .08 .45 2.94 .01

Ervaren invloed 
huisartsen op toekomst

-.11 .10 -.17 -1.06 .20

2 0.31 (Constant) 3.13 .33 9.42 .00

Professioneel 
commitment

.23 .12 .26 1.87 .07

Omvang ziekenhuis -.08 .04 -.30 -2.21 .03

Ervaren invloed 
overheid op diensten

-.17 .07 -.32 -2.32 .03

Ervaren invloed 
patiënten op diensten

.25 .07 .48 3.46 .00
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Factor actie ondernemen

Model R2 B Std. Error Beta t p-waarde

1 0.40 (Constant) 2.11 .77 2.74 .01

Entrepreneurship .23 .17 .22 1.35 .19

Professioneel 
commitment

.20 .16 .21 1.29 .21

Omvang ziekenhuis -.06 .05 -.20 -1.29 .21

Ervaren invloed 
overheid op diensten

-.18 .08 -.32 -2.23 .03

Ervaren invloed 
patiënten op diensten

.16 .09 .28 1.73 .09

Ervaren invloed 
huisartsen op toekomst

.01 .12 .02 .089 .93

2 0.34 (Constant) 2.45 .53 4.60 .00

Entrepreneurship .31 .15 .30 2.07 .05

Ervaren invloed 
overheid op diensten

-.21 .08 -.38 -2.70 .01

Ervaren invloed 
patiënten op diensten

.18 .08 .32 2.24 0.03
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Dankwoord

De uitdaging

Waarom begin je aan een promotieonderzoek? Omdat ik me uitgedaagd voelde. 
Uitgedaagd door de overheid, die aangaf met de invoering van de gereguleerde 
marktwerking ervoor te gaan zorgen dat de zorg klantgerichter zou worden. 
Zouden instellingen zich inderdaad meer op de wensen en behoeften van pa-
tiënten gaan richten? Uitgedaagd door professor Kenis, doordat hij in zijn ora-
tie gebruik maakte van eerder onderzoek van mijn hand en aangaf dat je het 
probleem ‘wachtlijsten in de zorg’ ook anders kunt benaderen. En uitgedaagd 
door mensen in mijn nabije omgeving, die vertelden over anderen die naast hun 
werk promoveerden. 

Zoals dat waarschijnlijk erbij hoort, heb ik regelmatig gewenst dat ik me niet 
had laten uitdagen. Serieus heb ik overwogen ermee te stoppen. Juist doordat 
mensen in mijn naaste omgeving dan zeiden ‘dat zou ik maar doen, je hebt het 
al druk genoeg’ voelde ik me opnieuw uitgedaagd. 

De inspiratoren en begeleiders

Geachte professor Kenis, beste Patrick, wat ben ik dankbaar dat jij mijn promo-
tor wilde zijn! Je oratie was voor mij de directe aanleiding om contact met je te 
zoeken. Je was enigszins verrast dat ik je vroeg mij te begeleiden bij mijn pro-
motieonderzoek. Tegelijkertijd vond je het een uitdaging mij kennis te laten 
maken met een andere manier van kijken naar vraagstukken. En dat heb je ge-
daan! Oliver, Weick, Scott en andere institutionalisten heb ik leren kennen. Je 
liet me nadenken over hun zienswijze in relatie tot marktoriëntatie. Je hebt 
me laten inzien dat het geen institutionele marktoriëntatie is die ziekenhuizen 
moeten hebben, maar een institutionele oriëntatie én een marktoriëntatie.

Geachte co-promotor, beste Kim. Ik was al een tijdje bezig, toen ik jou bena-
derde met de vraag of je mijn copromotor wilde zijn. Zonder na te denken zei 
je ‘ja’. Met een enthousiasme dat bleef en dat vanaf dat moment voor mij een 
enorme stimulans zou zijn. Jouw kennis over de gezondheidszorg was de wel-
kome aanvulling in mijn ‘begeleidingsteam’.
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Het promoteam

In een ander proefschrift las ik de term promoteam. Een promoteam bestaat uit 
mensen die je op onderdelen ondersteunen. 

Beste Luc, het is prettig een statisticus in de familie te hebben. Het is nóg pret-
tiger een statisticus te kennen die begeleiden bijna als hobby ziet! Dank je wel 
voor alle tijd die je erin gestoken hebt!

Lieve Ineke. Jouw rode pen heeft zonder twijfel mij behoed voor het verzenden 
van een manuscript aan de promotiecommissie met de meest domme spel- en 
grammaticafouten! 

Lieve Sander, je bent de enige die ik twee keer bedank in dit dankwoord. Bedankt 
voor het maken van alle mooie plaatjes!

Beste Anneke, bedankt voor het uitgeven van dit boek.

Beste Harry, bedankt voor het meedenken over het omslag.

Beste Leanne en Diana, ik vond het erg prettig dat jullie binnen mijn onderzoek 
jullie afstudeeronderzoeken hebben uitgevoerd!

Beste Pauline, Tony en Casper, dank voor jullie hulp bij het vergroten van de 
respons!

De motivatoren

Lieve Sander, steun, toeverlaat, clown! Hoe zouden de laatste jaren dat ik aan dit 
onderzoek heb gewerkt, zijn geweest zonder jou? Jij maakte me aan het lachen 
als het even niet meer ging, je liet het bad vollopen als ik verplicht een time-out 
moest nemen. 

Lieve Guus, lieve Suzanne, mijn paranimfen. Lieve Helma, lieve vriendinnen en 
lieve vrienden, bedankt voor jullie steun. 

Ik bedank Berenschot, mijn werkgever. Zonder meer een stimulerende omge-
ving om ook werkzaam te zijn aan een promotieonderzoek. Mijn collega’s van 
de adviesgroep Zorg moesten mijn verhalen over de vorderingen aanhoren. 
Dank voor het werkplezier dat we samen hebben én voor jullie scherpe vragen 
tijdens de proefverdediging.
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En dan…. de ziekenhuizen

Mijn dank gaat uit naar alle ziekenhuizen die mee hebben gewerkt aan dit on-
derzoek. Op de eerste plaats zijn dat de pilotziekenhuizen, ten tweede zijn dat 
alle ziekenhuizen die aan het groot survey hebben meegedaan. Ook bedank ik 
de beleidsexperts en academische experts die hebben deelgenomen aan de ge-
spreksrondes. Hen noem ik hier niet bij naam, vanwege mijn toezegging van 
anonimiteit.

dankwoord
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Curriculum Vitae

Anne-Marie Laeven werd op 16 september 1973 geboren te Bennekom, ge-
meente Ede. Na het behalen van haar VWO diploma aan het Bisschoppelijk 
College Broekhin te Roermond, ging zij Kreatieve Therapie studeren aan de 
Hogeschool Sittard. Ervaringen met de gezondheidszorg via haar studie en in 
haar nabije privé-omgeving, deden haar besluiten haar opleiding tot therapeut 
te staken. De vraag die vanaf dat moment een belangrijke rol in haar werkzame 
leven ging spelen was: Hoe kan ik een bijdrage leveren aan een beter geor-
ganiseerde zorgverlening waarin wensen en behoeften van patiënten en cliën-
ten centraal (blijven) staan? Ze ging Huishoud- en Consumentenwetenschap-
pen studeren aan de Universiteit van Wageningen. Daar studeerde ze in 1997 
af in de richtingen bedrijfskunde en gezondheidsleer. Na haar studie is ze als 
onderzoeker aan de slag gegaan bij het NZi (later Prismant). Daar deed ze on-
derzoek naar de wachtlijstproblematiek in de ziekenhuissector en de GGZ-sec-
tor, en ondersteunde ze instellingen bij de invoering van kwaliteitssystemen. 
In 2001 maakte zij de overstap naar de instelling. Ze ging werken in het Albert 
Schweitzer ziekenhuis te Dordrecht, aanvankelijk als kwaliteitsadviseur, later 
als bestuurs secretaris. Tijdens deze baan begon ze aan de opleiding ‘Public and 
Non-profit Management’ aan de TiasNimbas Business School te Tilburg. Deze 
studie ronde ze in 2004 cum laude af. In 2004 maakte ze de overstap van het 
ziekenhuis naar het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de di-
rectie  Curatieve Zorg. Sinds 2005 is Anne-Marie werkzaam bij het organisa-
tieadviesbureau  Berenschot. Daar heeft ze als leidinggevende een nieuwe ad-
viesgroep Zorg opgezet. Anne-Marie is managing consultant op het gebied van 
strategische en organisatiekundige vraagstukken bij zorginstellingen. 
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