Hebben zorginstellingen baat bij een merk?1
Is het voor zorginstellingen zinvol om te investeren in de ontwikkeling van een merk? Deze vraag
stond centraal in een onderzoek dat de Nijmegen School of Management en Quanta NpM uitvoerden.
In de commerciële sector is merkontwikkeling of ‘branding’ een vanzelfsprekende zaak. In de non
profit sector is dat zeker nog niet het geval. Het merk wint weliswaar terrein, maar dit gaat niet zonder
slag of stoot. Ook in de gezondheidszorg neemt de aandacht voor het merk toe en wordt steeds vaker
geïnvesteerd in een merkenstrategie. Zo’n strategie is dan vaak herkenbaar aan de keuze van een
nieuwe naam, de ontwikkeling van een nieuwe, bijpassende huisstijl en intensivering van de
communicatie met publieksgroepen. Maar welke effecten mogen zorginstellingen hiervan verwachten?
2
Verslag van een onderzoek .

Merk en loyaliteit
Een merk is een woord (naam) of beeld dat een organisatie en haar aanbod identificeert. Een sterk
merk geniet een grote bekendheid en roept een positieve beleving op bij de consumenten van zorg.
Een sterk merk biedt de patiënt voordelen. Voordelen zoals identificatie, keuzegemak, een positieve
kwaliteitsbeleving, geruststelling en vertrouwen. Een merk vereenvoudigt op deze manier het
keuzeproces. Dit geldt bij diensten nog meer dan bij producten. Producten zoals een TV of een auto
hebben als voordeel dat deze voor aankoop bekeken en uitgeprobeerd kunnen worden. Hierdoor krijgt
de consument op voorhand al informatie over de te verwachten kwaliteit en prestaties. Van een dienst
wordt echter pas op het moment van afname duidelijk wat deze precies inhoudt en wat de kwaliteit is.
Daaraan voorafgaand ontbreekt het de patiënt aan de mogelijkheid om te ervaren wat hem of haar te
wachten staat. De patiënt moet het hebben van informatie verstrekt door de zorginstelling en van de
kennis en ervaring van verwijzers, familie, vrienden, buren, enzovoorts. En dat maakt de onzekerheid
groot. Een goed merk biedt de patiënt houvast. Voorstanders van merkontwikkeling menen dat een
sterk merk hand in hand gaat met een sterke loyaliteit: “nieuwe patiënten kiezen voor deze instelling,
bestaande patiënten komen bij een nieuwe zorgvraag terug”. Maar is dat ook zo?
Figuur 1. De pijlers van loyaliteit
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Dit is een herdruk van een in 2004 gepubliceerd artikel, dat nog steeds actueel is. Dit laatste blijkt onder meer
uit in mei 2011 door TNS NIPO gepubliceerd onderzoek naar de waardering van de dienstverlening van
gemeentelijke publieksbalies. Zie verder ook: Onderneem met zin! En behoud uw gezonde verstand. Een
handleiding voor non-profitorganisaties, Drs. Jos A.J. van der Horst SMP (Amsterdam, 2010).
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Dit artikel beschrijft de resultaten van het onderzoek en de gevolgen voor zorginstellingen. Een
methodologische verantwoording ontbreekt. Alle conclusies zijn gebaseerd op statistisch significante uitkomsten
van factoranalyse, regressieanalyse en diverse toetsen voor het vaststellen van verschillen tussen subpopulaties.
In alle gevallen wordt beantwoord aan de gangbare maatstaven voor betrouwbaarheid en validiteit van de
uitgevoerde statistische bewerkingen.
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In dit onderzoek staat de loyaliteit centraal van de inwoners van een verzorgingsgebied van een
zorginstelling. Waarvan een deel nu al consument van zorg is en een deel dat, mogelijk, in de
toekomst wordt. Onder loyaliteit wordt verstaan de mate waarin patiënten en niet-patienten de intentie
hebben om, zodra dat nodig is, gebruik te (blijven) maken van de diensten van deze zorginstelling.
Welke factoren maken dat iemand een voorkeur ontwikkelt voor een bepaalde zorginstelling?
Uitgangspunt van dit onderzoek is dat loyaliteit, naast merkbeleving nog door nog twee andere
factoren wordt bepaald (zie figuur 1):
 De ervaren of verwachte kwaliteit van de dienstverlening;
 De inschatting van de moeite die het kost om over te stappen naar een andere instelling
(overstapkosten).

Loyaliteit: wat is beslissend?
Het onderzoek werd uitgevoerd onder een steekproef van inwoners van het verzorgingsgebied van
een zorginstelling. Naast patiënten, werden ook burgers die geen persoonlijke ervaring hebben met
deze zorginstelling (niet-patiënten), bij het onderzoek betrokken. De patiënten werden benaderd in de
verschillende ziekenhuisvestigingen, op de afdelingen chirurgie, interne geneeskunde, neurologie en
longgeneeskunde. De niet-patiënten werden benaderd in een tandartspraktijk en een tweetal
praktijken voor fysiotherapie. Dit in plaatsen waarvan bekend is dat deze zorginstelling er een laag
marktaandeel heeft. De opinies van de groep niet-patiënten zijn vanzelfsprekend niet gebaseerd op
eigen ervaringen maar op mond op mond reclame, informatie uit de media, enzovoorts. En wat blijkt?
De inwoners van het verzorgingsgebied kennen de naam van deze zorginstelling goed, hebben een
gematigd oordeel over de kwaliteit van de dienstverlening en vinden dat de overstapkosten laag zijn.
Dit laatste dan met één uitzondering: de korte reisafstand wordt als belangrijk voordeel ervaren. De
loyaliteit is zwak tot matig. En dit suggereert dat inwoners uit het verzorgingsgebied geen voorkeur
hebben voor deze instelling.
In figuur 2 worden weergegeven de gecombineerde opvattingen van de inwoners (patiënten en nietpatiënten) van deze regio. De door beide groepen ervaren kwaliteit, de visie op de overstapkosten en
de gevoelde loyaliteit worden uitgedrukt in rapportcijfers. Hogere rapportcijfers zijn altijd positief voor
de geëvalueerde zorgstelling. Hoe hoger de rapportcijfers, des te hoger ook de beleefde kwaliteit, de
overstapkosten en des te sterker de loyaliteit.
Figuur 2. Evaluatie inwoners verzorgingsgebied
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Het onderzoek laat verder zien dat het gehanteerde model een goede voorspeller is van loyaliteit.
Samen voorspellen ervaren kwaliteit, naamsbekendheid en overstapkosten ruim 67% van de variatie
in loyaliteit. De ervaren kwaliteit speelt de meest vooraanstaande rol. Deze legt maar liefst driemaal
zoveel gewicht in de schaal als naamsbekendheid of overstapkosten. Vier van de vijf dimensies van
kwaliteit, hebben betrekking op de bejegening van, of de omgang met de patiënt!

De concurrentiepositie van deze zorginstelling
Er is sprake van grote verschillen tussen patiënten en niet-patiënten. Zo beoordeelt maar liefst 66,6%
van alle patiënten de kwaliteit van de dienstverlening van deze zorginstelling als goed of zeer goed.
De gematigde rapportcijfers zijn vooral het gevolg van de perceptie van niet-patiënten. Maar liefst 75%
van hen komt tot een negatief kwaliteitsoordeel.
Ook de overstapkosten worden door patiënten structureel hoger geschat dan door niet-patiënten. Van
de patiënten beoordeelt ruim 60% deze als hoog tot zeer hoog (vanaf rapportcijfer 7). Van de nietpatiënten geeft daarentegen meer dan 75% aan niet of nauwelijks overstapkosten te zien.
Zeer loyaal (rapportcijfers 7,8 en 9) blijkt bijna 45% van de patiënten te zijn. Van hen blijkt slechts
13% niet of nauwelijks loyaal te zijn. Terwijl van de niet-patiënten ruim 60% stelt in het geheel geen
reden te zien om voor deze zorginstelling te kiezen.
Zo wordt duidelijk dat deze zorginstelling bij haar patiënten een stevige voorkeurspositie inneemt. Het
leeuwendeel van de patiënten is goed te spreken over de kwaliteit, meent dat de overstapkosten hoog
zijn en zal niet snel kiezen voor een andere zorginstelling. Onbekend maakt onbemind: de burgers die
nog geen ervaring hebben met deze instelling oordelen neutraal of afwijzend. Maar kunnen deze
burgers ergens anders heen? Het antwoord is bevestigend. Maar liefst 12 zorginstellingen worden
genoemd in antwoord op de vraag welk ziekenhuis de voorkeur heeft naast, of in plaats van, de
onderzochte instelling. Drie ziekenhuizen zijn elk voor circa een kwart van de geïnterviewden de
eerste of tweede voorkeur wanneer men niet terecht kan of wil bij de zorginstelling die in dit onderzoek
centraal staat. Daarmee is de marktpositie van deze instelling bij de niet-patiënten zeker zwak te
noemen.

Gevolgen voor de praktijk
Wie de loyaliteit van patiënten wil bevorderen doet er goed aan om de kwaliteit van zorg te
bevorderen. Vooral de verwachte of ervaren zorgzaamheid en betrouwbaarheid drukken een zware
stempel op het kwaliteitsoordeel. De persoonlijke ervaringen van patiënten bepalen of deze loyaal
blijven aan een zorginstelling. Naamsbekendheid en overstapkosten spelen weliswaar ook een rol
maar hebben veel minder invloed dan de ervaren kwaliteit. En dat betekent dat investeringen in de
ontwikkeling van een merk enkel het daarvan verwachte rendement opleveren wanneer de
kwaliteitsbeleving van patiënten positief is. Zo’n strategie kan niet “recht maken wat krom is”. Een
merkenstrategie heeft bij patiënten een ondersteunend en bevestigend effect en beïnvloedt zo de
loyaliteit.
Ervaren kwaliteit is kwaliteit vanuit patiëntenperspectief. Het gaat hier om voor patiënten
waarneembare kenmerken van de dienstverlening waarover zij zich een oordeel kunnen en willen
vormen. Vooral de communicatie en het gedrag van al diegenen die namens een zorginstelling
contact hebben met de patiënt blijken een zware stempel te drukken op de ervaren kwaliteit. Van
doorslaggevend belang zijn antwoorden op vragen zoals:
 Worden afspraken nagekomen en gewekte verwachtingen waargemaakt?
 Worden problemen opgelost en klachten goed afgehandeld?
 Krijg ik voldoende persoonlijke aandacht, staat het personeel voor mij open?
 Reageert men oplettend op mijn verzoeken en vragen?
 Word ik hoffelijk en vriendelijk bejegend?
Zorginstellingen doen er daarom goed aan gedrags- en communicatieregels, do’s en dont’s te
formuleren, voor iedereen die een rol speelt in het proces van care en cure. Van receptioniste tot en
met specialist, de kwaliteitsbeleving van patiënten beïnvloeden ze allemaal.
Loyale patiënten praten graag over hun ervaringen en zorgen zo voor positieve mond op mond
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reclame. Een belangrijk voordeel, want zo dragen zij bij aan het verspreiden van een positief
merkbeeld binnen het verzorgingsgebied van een zorginstelling. En dat betekent dat ook nietpatiënten hierdoor kunnen worden beïnvloed. Zeker in kleinere verzorgingsgebieden speelt mond op
mond reclame dan ook een grote rol in het beïnvloeden van opinies over instellingen.
Bij de burgers die geen persoonlijke ervaring hebben met deze zorginstelling valt op dat een zeer
hoge spontane naamsbekendheid (ruim 70%), bij slechts 25% van hen gepaard met een positief
oordeel over de kwaliteit van de dienstverlening. Niet-patiënten lijken te weinig “te horen” van deze
instelling. Hiervoor kunnen meerdere redenen worden gegeven:
De niet-patiënten wonen in gemeentes waarin de geëvalueerde zorginstelling een (zeer) klein
marktaandeel heeft. Dit betekent dat de mond op mond reclame er minder krachtig is.
Belangstelling voor zorginstellingen ontstaat vaak op het moment dat een familielid, vriend, kennis
of de respondent zelf, behoefte krijgt aan zorg. Men gaat pas op dit moment actief op zoek naar
informatie, niet eerder.
Dit is ook het moment waarop verwijzers, zoals vooral huisartsen, hun zeer belangrijke rol in het
keuzeproces gaan spelen en informatie verstrekken over een of enkele instellingen.
Wat betekent dit voor de merkenstrategie van zorginstellingen? Vooral de verwijzer heeft een sterke
invloed op de keuze van een zorginstelling. Zo geeft in dit onderzoek minder dan 5% van de patiënten
aan zelf de keuze te hebben gemaakt. Het leeuwendeel van de geïnterviewde patiënten werd door de
huisarts verwezen. Ook voor verwijzers geldt dat de loyaliteit zeer sterk wordt bepaald door de
ervaren kwaliteit. Uit verschillende onderzoeken wordt duidelijk dat bij hen vooral de kwaliteit van het
medisch handelen en van de professionele contacten een belangrijkere rol spelen. Voor een
merkenstrategie gericht op verwijzers gelden dezelfde condities als voor patiënten: zorg voor een
goede kwaliteit, zeker ten aanzien van kwaliteitscriteria die de doelgroep belangrijk vindt en gebruik
een merkenstrategie als ondersteuning.
Wel is het nodig om meer en meer rekening te houden met de toenemende mondigheid van patiënten.
Deze gaan steeds vaker zelfstandig op zoek naar informatie en komen zo tot een voorkeur voor een
zorginstelling. Daarmee wint de op publieksgroepen gerichte communicatie aan belang. Maar dan wel
op die momenten dat de keuze voor een zorginstelling aan de orde is. Dat betekent informatie die
goed toegankelijk is op het moment dat de behoefte daaraan ontstaat. Dit onderzoek maakt duidelijk
dat naast de praktische informatie (bezoektijden, routebeschrijving) en de vaak op procedures (Wat
staat mij te wachten? Met welke spelregels heb ik te maken) en ziektebeelden toegespitste
patiënteninformatie, aandacht nodig is voor de door de zorginstelling geleverde kwaliteit.
Zo kan de door niet-patiënten verwachte kwaliteit positief worden beïnvloed. Dat is nodig voor
diegenen die zelf tot een keuze komen en als ondersteuning van door verwijzers gegeven adviezen.
Dat de gewekte verwachtingen dan ook waargemaakt dienen te worden spreekt voor zich.
Drs. Jos van der Horst SMP, Quanta NpM BV
Drs. Cristel Aarts Category Manager Jan Linders Supermarkten BV

In ‘Onderneem met zin! En behoud uw gezonde verstand. Een handleiding voor non-profitorganisaties’ (2010,
Uitgeverij SWP) gaat Jos van der Horst dieper in op de vraag wat er voor nodig is om uw organisatie krachtig te
positioneren.
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