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VOORWOORD 
 
Dit verslag heb ik geschreven in het kader van mijn HBO Bachelor of Business Administration, kortweg 
bedrijfskunde aan de Inter College Business School in Amsterdam. Het maakt deel uit van twee 
opdrachten van het vak ‘Final Assignment 3 (Research Methods 3)’. Het vak is het laatste vak alvorens 
aan het afstudeeronderzoek als afsluiting van de opleiding kan worden begonnen. Het vak is als 
voorbereiding bedoeld voor het afstudeeronderzoek. 
 
De eerste opdracht behelst een onderzoeksopzet, met daarin een plan van aanpak van het uit te voeren 
praktijkonderzoek. De tweede opdracht is het onderzoeksrapport, waarin de bevindingen van het 
onderzoek, conclusies en aanbevelingen zijn gegeven. Een beperkt adviesrapport maakt tevens deel uit 
van het tweede opdracht. Het verslag voor u is het tweede deel van de twee opdrachten, het 
onderzoeksverslag met het adviesrapport. Vanuit het vak zijn eisen gesteld aan de locatie waar het 
praktijkonderzoek wordt uitgevoerd (Inter College Business School, 2010). Een kleine zorginstelling die 
voldoet aan tenminste twee van onderstaande drie kenmerken (bij twee opeenvolgende balansdata): 

• Een jaaromzet kleiner dan €8,8 miljoen; 
• Minder dan 50 werknemers in dienst; 
• Waarde activa is kleiner dan €4.4 miljoen. 

 
Voor Medisch Centrum Bloemendaal in Bloemendaal heb ik het onderzoek mogen uitvoeren. Zij bieden 
behandelingen aan onder de specialismen dermatologie en plastische chirurgie. 
 
Hierbij wil ik eenieder bedanken die een bijdrage heeft geleverd bij de totstandkoming van dit 
praktijkonderzoek. Als eerste wil ik Drs Iris Kuijken werkzaam bij Medisch Centrum Bloemendaal 
bedanken omdat ik hiervoor de opdracht heb mogen uitvoeren. 
Er is een enquête afgenomen als onderdeel van het onderzoek. In facebookgroepen (in relatie met 
dermatologische aandoeningen) is een bericht geplaatst met het verzoek tot deelname aan de enquête. 
Ik wil de beheerders van de groepen bedanken voor het bieden van deze mogelijkheid. Veel reacties zijn 
geplaatst bij de berichten, bij sommige personen kwamen er naar aanleiding van het bericht emoties naar 
boven, dat niet de bedoeling was, excuses voor eenieder die dit aangaat. Jullie deelden jullie persoonlijke 
achtergronden (soms in persoonlijke berichten), jullie gaven mij een inkijk in de strijd die jullie dagelijks 
door moeten gaan met jullie aandoening en jullie hadden de moet en het vertrouwen om dit te delen, heel 
erg bedankt hiervoor! Uiteraard wil ik alle respondenten bedanken voor het invullen van de enquête. Er 
zijn uitgebreide antwoorden gegeven op de vragen die erg waardevol zijn. 
Aan huisartsen zijn per mail een aantal vragen gesteld. Ondanks dat de huisartsen in de mystery mail 
trapten wil ik ook jullie uiteraard bedanken voor de antwoorden. 
Als laatste wil ik Iris Marie ’t Hart, partner en aankomend vaktherapeut, speciaal bedanken voor haar 
mentale steun, advies in het contact met de personen in de facebookgroepen en bij tal van andere 
werkzaamheden die tot dit eindresultaat hebben geleid. Het was fijn dat ik met je kon sparren en dat je 
mij hielp om de rust in mij terug te vinden. 
 
Lieve allemaal, heel erg bedankt. Veel plezier met het lezen! 
  
Marcin Prins 
 
Haarlem, 11 februari 2019 
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SAMENVATTING 
 
Met ‘de weg naar gezondheid’ biedt de onderzoeker inzicht in de weg die de patiënt aflegt van klacht tot 
dermatoloog. Dit onderzoek is uitgevoerd voor Medisch Centrum Bloemendaal, een zelfstandig 
behandelcentrum met poliklinieken voor dermatologie en plastische chirurgie. Door hier inzicht in te 
bieden, wordt duidelijk hoe Medisch Centrum Bloemendaal haar prospectbeleid en daarmee 
concurrentiepositie kan versterken.  
 
Er is onderzocht wie het initiatief tot verwijzing neemt en waarom, waarop huisartsen hun keuze voor een 
dermatoloog baseren en waarop patiënten hun keuze voor een dermatoloog baseren. Hiermee wordt de 
hoofdvraag beantwoord: ‘wat zijn de beweegredenen van de patiënt om te kiezen voor Medisch Centrum 
Bloemendaal?’ 
 
In het onderzoek wordt zowel van kwalitatief als kwantitatief onderzoek gebruik gemaakt, met als 
methoden een online surveyonderzoek naar prospects en mystery mails naar huisartsen.  
 
Uit de resultaten van de survey blijkt dat prospects zich grotendeels laten leiden door de huisarts, op 
basis van goed vertrouwen of door ontevredenheid over een vorige behandeling. Een ander groot deel 
gaat zelf op zoek naar een dermatoloog, waarbij ze zich laten leiden door ervaringen van anderen of 
eerdere ervaringen.  
 
Huisartsen prijzen grotere zorginstellingen om hun netwerk en voorzieningen, en de kleinere 
zorginstellingen voor de persoonlijke aanpak en keuze voor alternatieve geneeskunde. Toch geeft de 
huisarts veelal voorkeur aan een grotere zorginstelling. Alle huisartsen geven te kennen voornamelijk een 
informerende en adviserende rol te te spelen en de keuze bij de patiënt neer te leggen. 
 
Betreffende de kwaliteiten die prospects belangrijk vinden bij hun keuze noemt het merendeel, naast 
algehele professionaliteit, begrippen die wijzen op de attitude en persoonlijkheid van de dermatoloog. De 
ideale behandelaar is proactief, op de hoogte, eerlijk, realistisch en betrouwbaar. Daarnaast is hij met 
volle aandacht bij de patiënt en toont hij wezenlijk begrip voor de situatie. De ideale dermatoloog staat 
open voor alternatieve geneeswijzen, ziet voeding en leefstijl als (deel van) de oplossing en vindt dat deze 
de psyche van de mens niet mag uitsluiten (holistisch denkbeeld). 
 
Omdat uiteindelijk de patiënt de keuze maakt voor een dermatoloog raadt de onderzoeker aan zich meer 
te richten op de prospects, écht met ze in direct contact te treden in de marketing, en in verregaande 
mate rekening te houden met de uitkomsten van het surveyonderzoek. Dit in zowel marketing als de 
beleids- en gespreksvoering. Daarnaast raadt de onderzoeker aan om rekening te houden met de visie 
van de prospects op o.a. hormoonzalf, en kennis in huis te halen over voeding en alternatieve 
geneeswijzen. Kortom: een client centered en focused, holistische benadering.  
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1 INLEIDING 
 
Als een patiënt zich wendt tot de huisarts met een dermatologisch probleem kan de huisarts de patiënt 
verwijzen naar een dermatoloog. De verwijzing is nodig om de kosten van een behandeling bij een 
dermatoloog vergoed te krijgen van de zorgverzekeraar. De verwijzing is een verklaring van een arts met 
daarin de klachten en de reden waarom een arts een verwijzing noodzakelijk acht. Als de verwijzing is 
opgesteld kan de patiënt zelf naar een dermatoloog gaan maar deze kan ook op advies van de huisarts 
naar een specifieke dermatoloog gaan. Het is onbekend wat de beweegredenen zijn dat een patiënt 
middels een verwijzing expliciet terecht komt bij een dermatoloog. 
 
Zo ook voor MCB (Medisch Centrum Bloemendaal te Bloemendaal), dat een zelfstandig 
behandelcentrum is met klinieken voor dermatologie en plastische chirurgie. Dit onderzoeksverslag is het 
verslag van het uitgevoerde onderzoek en het adviesrapport voor Medisch Centrum Bloemendaal. De 
probleemstelling is als volgt: “het is voor Medisch Centrum Bloemendaal onvoldoende bekend wat de 
beweegredenen zijn dat een patiënt middels een verwijzing expliciet bij Medisch Centrum Bloemendaal 
terechtkomt.” 
 
1.1 LEESWIJZER 
 

• In §1.2 Achtergrond t/m §1.6 Onderzoeksvragen zijn ten aanzien van het onderzoek de 
achtergrond, aanleiding, probleemstelling, doelstelling, centrale/hoofd -vraag en de daar 
bijhorende deelvragen opgenomen. 

• In hoofdstuk 2 Onderzoeksopzet is een beknopte versie van de onderzoeksopzet opgenomen 
waarin de wijze van onderzoeken en de verantwoording hierop is verantwoord. 

• In hoofdstuk 3 Analyse van onderzoeksresultaten is de analyse van de onderzoekresultaten 
opgenomen. Met daarin de analyse van de afgenomen enquête en de analyse van de verzonden 
mystery mails aan huisartsen. 

• In hoofdstuk 4 Conclusie zijn  
• In hoofdstuk 5 Aanbevelingen 
• Het verslag sluit af met de bibliografie en de bijlagen: 

o I Onderzoeksopzet (de volledige onderzoeksopzet); 
o II Logboek; 
o III Aantal leden facebookgroepen (overzicht van facebookgroepen - in relatie met 

dermatologische aandoeningen - waarin een bericht is geplaatst met het verzoek tot 
deelname aan de enquête); 

o IV Mystery mail verzonden aan huisartsen; 
o V Reacties huisartsen (reacties van huisartsen aar aanleiding van verzonden mystery 

mail); 
o VI Persoonlijk facebookbericht (een geanonimiseerd persoonlijk facebookbericht van een 

lotgenoot uit een van de facebookgroepen); 
o VII Reacties binnen (besloten) facebookpagina’s/groepen (geanonimiseerde geplaatste 

reacties van personen uit de facebookgroepen); 
o VIII Ingevulde enquêtes (geanonimiseerde ingevulde afgenomen enquêtes). 
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1.2 ACHTERGROND 
 
Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basisverzekering voor zorg (basispakket) afsluiten 
(Rijksoverheid, z.d.). Zorg is ingedeeld naar behandelniveau, waarbij de aard van het 
gezondheidsprobleem bepalend is (RIVM, z.d.). Voor tweede- en derdelijnszorg, bijvoorbeeld in 
ziekenhuizen, is een verwijzing nodig om in aanmerking te komen voor de vergoeding van de kosten van 
de behandeling (Rijksoverheid, z.d.). De verwijzing wordt in principe afgegeven door de huisarts 
(Gezond’r, 2013). De huisarts behoort tot de eerstelijnszorg waarvoor geen verwijzing nodig is 
(Rijksoverheid, z.d.). 
 
1.3 AANLEIDING 
 
Alvorens een patiënt een afspraak kan maken bij een kliniek dermatologie van Medisch Centrum 
Bloemendaal of Amsterdam dient een verwijzing aanwezig te zijn, afgegeven door een behandelaar. Bij 
plastische chirurgie (alleen in Bloemendaal) kunnen patiënten zowel met als zonder verwijzing een 
afspraak maken, omdat deze kliniek ook onverzekerde zorg aanbiedt. Wanneer verwijzing noodzakelijk is 
kan de patiënt op advies van de verwijzer – meestal de huisarts – worden doorverwezen naar Medisch 
Centrum Bloemendaal. Tevens kan de patiënt op eigen initiatief de behandelaar verzoeken te verwijzen 
naar Medisch Centrum Bloemendaal. 
 
1.4 PROBLEEMSTELLING 
 
Het is voor Medisch Centrum Bloemendaal onvoldoende bekend wat de beweegredenen zijn dat een 
patiënt middels een verwijzing expliciet bij Medisch Centrum Bloemendaal terechtkomt. 
 
1.5 DOELSTELLING 
 
Het doel is de opdrachtgever te informeren over de achtergrond van de verwijzing van een patiënt, 
teneinde zij haar prospectsbeleid kan verbeteren en daarmee haar concurrentiepositie kan versterken ten 
opzichte van concurrerende collega’s. Ook wil zij te weten komen of de verwijzing op initiatief van de 
patiënt of op initiatief van de behandelaar tot stand is gekomen en in welke mate dit verhoudt. Middels 
praktijkgericht kwantitatief en kwalitatief onderzoek zal de analyse van de gegevens leiden tot eventuele 
verbeterpunten. 
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1.6 ONDERZOEKSVRAGEN 
 
In deze paragraaf zijn de hoofdvraag en deelvragen gegeven. 
 
1.6.1 HOOFDVRAAG 
 
Wat zijn de beweegredenen van de patiënt om te kiezen voor Medisch Centrum Bloemendaal? 
 
1.6.2 DEELVRAAG 1 
 
Wie neemt het initiatief tot verwijzing naar een dermatoloog? 
 
Hiermee moet inzichtelijk worden welke partij het initiatief neemt tot verwijzing naar een dermatoloog. En 
in welke verhouding dit is. 
 
1.6.3 DEELVRAAG 2 
 
Waarom kiezen huisartsen voor een bepaalde dermatoloog? 
 
Er moet inzichtelijk worden wat huisartsen belangrijk vinden bij de keuze voor een dermatoloog. Op die 
wijze kan een schaal gecreëerd worden waarop Medisch Centrum Bloemendaal geplaatst kan worden, 
waarna verbeterpunten duidelijk worden. 
 
1.6.4 DEELVRAAG 3 
 
Waarom kiezen patenten voor een bepaalde dermatoloog? 
 
Er is recentelijk een enquête afgenomen onder patiënten, dit resulteert in de mening van de patiënten. 
Voor een gedegen onderzoek dient er echter ook onderzocht te worden wat subjects/prospects 
waardevol vinden alvorens zij een keuze maken voor een behandelaar. Op die wijze kunnen beide 
onderzoeksresultaten naast elkaar gelegd worden voor een adequate vergelijking en het meetbaar maken 
van de resultaten. 
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2 ONDERZOEKSOPZET 
 
In dit hoofdstuk is een beknopte onderzoeksopzet van het uitgevoerde onderzoek beschreven. De 
volledige onderzoeksopzet is bijgevoegd in bijlage I Onderzoeksopzet. 
 
Deelvraag 1: Wie neemt het initiatief tot verwijzing naar een dermatoloog? 

Onderwerp Dieper inzicht krijgen in het verwijzingsproces. 
Doelgroep Oude, huidige of toekomstige patiënten van een dermatologische polikliniek. 
Methodiek Massaonderzoek/surveyonderzoek in de vorm van een enquête. 
Techniek Online enquête onder bevolking, verspreid via sociale media. 
Materiaal Voor het afnemen van de enquête is gebruik gemaakt van Google Formulieren 

(medium om online enquêtes af te nemen). 
Betrouwbaarheid & 
validiteit 

Enquête van maximaal 10 minuten waarin alleen concrete en relevante vragen 
zijn gesteld zonder respondenten de mogelijkheid aan te vullen te ontzeggen. 
Per jaar bezoeken 4.579.120 mensen een dermatoloog (ZorgkaartNederland, 
z.d.). Er is rekening gehouden met een foutenmarge van 5%. Het 
betrouwbaarheidsniveau is 95%. Dit betekent dat de vereiste steekproefgrootte 
385 is. Er is rekening gehouden met dat 30% van de uitgenodigden 
daadwerkelijk participeerde. Om aan de steekproefgrootte te voldoen moest de 
enquête 1284 potentiële respondenten bereiken. 

Opmerking De enquête is uiteindelijk op 39 plekken gedeeld, hiermee zijn 46.849 potentiële 
respondenten bereikt. (Zie bijlage III Aantal leden facebookgroepen.) 

 
Deelvraag 2: Waarom kiezen huisartsen voor een bepaalde dermatoloog? 

Onderwerp Criteria bij doorverwijzing. 
Doelgroep Huisartsen. 
Methodiek Deskresearch & mystery call. 
Techniek Bij het doen van online deskresearch werd onderzocht hoe het proces van 

verwijzing tot stand zou moeten komen en welke criteria huisartsen zouden 
moeten stellen alvorens door te verwijzen.  
Telefonische, open interviews door ‘toekomstige patiënten’ (de onderzoeker) 
met 10 huisartsen. De interviews duren 10 minuten en hebben een 
voorbereidings- en verwerkingstijd van 20 minuten. 

Materiaal Telefonische interviews in de vorm van mystery call. 
Betrouwbaarheid & 
validiteit 

In Kennemerland zijn 173 huisartsen (Independer, z.d.). Er werden van deze 
173 huisartsen 10 huisartsen (aselect bepaald) geïnterviewd. 

Opmerking Huisartsen zijn niet gebeld maar gemaild middels een mystery mail. (Zie reacties 
in bijlage V Reacties huisartsen.) 

 
Deelvraag 3: Waarom kiezen patiënten voor een bepaalde dermatoloog? 

Onderwerp Criteria die van belang zijn bij het keuzeproces van de patiënt. 
Doelgroep Oude, huidige of toekomstige patiënten van een dermatologische polikliniek. 
Methodiek Massaonderzoek/surveyonderzoek in de vorm van een enquête. 
Techniek Online enquête onder bevolking, verspreid via sociale media. 
Materiaal Voor het afnemen van de enquête is gebruik gemaakt van Google Formulieren 

(medium om online enquêtes af te nemen). 
Betrouwbaarheid & 
validiteit 

Enquête van maximaal 10 minuten waarin alleen concrete en relevante vragen 
zijn gesteld zonder respondenten de mogelijkheid aan te vullen te ontzeggen. 
Per jaar bezoeken 4.579.120 mensen een dermatoloog (ZorgkaartNederland, 
z.d.). Er is rekening gehouden met een foutenmarge van 5%. Het 
betrouwbaarheidsniveau is 95%. Dit betekent dat de vereiste steekproefgrootte 
385 is. Er is rekening gehouden met dat 30% van de uitgenodigden 
daadwerkelijk participeerde. Om aan de steekproefgrootte te voldoen moest de 
enquête 1284 potentiële respondenten bereiken. 

Opmerking De enquête is uiteindelijk op 39 plekken gedeeld, hiermee zijn 46.849 potentiële 
respondenten bereikt. (Zie bijlage III Aantal leden facebookgroepen.) 
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3 ANALYSE VAN ONDERZOEKSRESULTATEN 
 
3.1 INLEIDING 
 
In paragraaf “3.2 Analyse enquête” is de analyse opgenomen van de afgenomen enquête.  
In de laatste paragraaf “3.3 Analyse mystery mails” van dit hoofdstuk is de analyse opgenomen van de 
mystery mails die zijn verzonden aan huisartsen. Daarnaast zijn in de bijlage VI Persoonlijk 
facebookbericht en VII Reacties binnen (besloten) facebookpagina’s/groepen opgenomen. Hierop is geen 
analyse uitgevoerd omdat het om anekdotes gaat, desalniettemin is het voor de opdrachtgever 
interessant om door te nemen. 
 
3.2 ANALYSE ENQUÊTE 
 
De enquête is 328 keer ingevuld. (Zie bijlage VIII Ingevulde enquêtes.) 
 

 
Ingevuld door 328 respondenten. 
 

 
Ingevuld door 328 respondenten. 
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Ingevuld door 328 respondenten. 
 

Antwoord Aantal Aantal * 
Verwijzende huisarts 191 1 
Ik ben met de verwijsbrief zelf op zoek gegaan naar een dermatoloog 71 12 
Verwijzende specialist 44 9 
Via omgeving 8  
Meerdere verwijzingen 3  
Direct naar dermatoloog 4  
Via ziekenhuis 2  
Overig / onduidelijk / irrelevant 5  

* Deze aantallen zijn afkomstig van optie ‘anders’, maar zijn passend bij bijbehorende categorie. 
 

 
Ingevuld door 81 respondenten. 
 

Antwoord Aantal 
Ontevreden vorige behandeling(en) 19 
Vertrouwen op medepatiënten 15 
Specifieke hulpvraag 12 
Overig/onduidelijk/irrelevant 9 
Vertrouwen op eigen kennis 7 
Meerdere redenen 7 
Locatie 4 
Wachttijd 3 
Persoonlijke kwaliteiten 2 
Eerdere prettige ervaringen 2 
Aanraden huisarts 1 
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Ingevuld door 204 respondenten. 
 

Antwoord Aantal 
Irrelevant of benoemt ziekte 53 
Vertrouwen in huisarts of specialist 48 
Ontevreden/ineffectieve vorige behandeling 43 
Onwetendheid andere opties 22 
Snelste optie/spoed 16 
Gemak 12 
Verzekering 5 
Overig 4 
Meerdere redenen 1 

Vraag blijkt door gebrek aan exploratief onderzoek veelal verkeerd geïnterpreteerd. De vraag zoals 
bedoeld was waarom de arts de keuze maakte voor een behandelaar. Veel respondenten hebben 
beantwoord waarom er een doorverwijzing is geweest – zij gaven dan ook aan wat hun klachten waren. 
 

 
Ingevuld door 328 respondenten. 
 

Antwoord Aantal 
Telefonisch gesprek/e-consult 113 
Schuift in agenda 111 
Doorverwijzen naar collega 50 
Blijven wachten / n.v.t. 33 
Reservelijst of spoedafspraak 21 

NB: 'telefonisch gesprek/e-consult' en 'doorverwijzen naar collega' worden veelal benoemt als schuiven 
écht onmogelijk is. 
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Ingevuld door 328 respondenten. 
 

Antwoord Aantal Aantal * 
Ik heb hier geen moeite mee 241 2 
Ik ervaar dit als vervelend 55 9 
Dit is voor mij een reden om op zoek te gaan naar een andere behandelaar 19 2 
Geen duidelijke mening 8  
Afhankelijk van de reden 5  

* Deze aantallen zijn afkomstig van optie ‘anders’, maar zijn passend bij bijbehorende categorie. 
 

 
Ingevuld door 328 respondenten. 
 

Antwoord Aantal Aantal * 
Ik ervaar dit als vervelend 169 10 
Dit is voor mij een reden om op zoek te gaan naar een andere behandelaar 77  
Ik heb hier geen moeite mee 50 1 
Anders: afhankelijk van de context 17  
Anders: overig/geen ervaring mee 15  

* Deze aantallen zijn afkomstig van optie ‘anders’, maar zijn passend bij bijbehorende categorie. 
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Ingevuld door 328 respondenten. 
 

Antwoord Aantal Aantal * 
Ik ervaar dit als vervelend 157 2 
Ik heb hier geen moeite mee 126 10 
Anders 35 35 
Dit is voor mij een reden om op zoek te gaan naar een andere behandelaar 10 2 

* Deze aantallen zijn afkomstig van optie ‘anders’, maar zijn passend bij bijbehorende categorie. 
 
NB: houd rekening met mensen met bijvoorbeeld autisme bij verandering van de planning 
NB: mensen die 'anders' hebben aangevinkt benoemen dat de invaller goed op de hoogte moet zijn 
omdat dit anders frustratie opwekt. 
 

 
Ingevuld door 328 respondenten. 
 

Antwoord Aantal 
Heeft er geen moeite mee 159 
Zoekt andere behandelaar 104 
Heeft er moeite mee, maar kijkt het aan of maakt het bespreekbaar 60 
Overig/n.v.t. 5 

 
NB: spannend om aan te kaarten bij behandelaar: 'afhankelijkheidspositie' 
NB: mensen die er geen moeite mee hebben geven veelal aan dat goede communicatie onder 
professionaliteit valt. Zij gaan ervan uit dat die arts dit wel doet bij deze vraag, maar het is onduidelijk wat 
zij zouden doen als de arts dit niet doet. De prognose is dat het aantal respondenten dat er moeite mee 
heeft en/of een andere behandelaar zoekt hoger komt te liggen. 
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Welke kwaliteiten vind u nog meer belangrijk bij een dermatoloog? 
 
Ingevuld door 326 respondenten. 

Antwoord Toelichting Aantal* 
Professionaliteit Alle antwoorden die te herleiden zijn naar de definitie van professionaliteit. 

Een proactieve houding, aandacht voor preventie en de oorzaak van de 
problemen, op de hoogte van recent onderzoek, deskundig en rijk aan 
kennis, laagdrempelige communicatie (terugbellen na slecht 
nieuwsgesprek, nieuwtjes via social media), goede resultaten bieden, 
betrouwbaar, eerlijk, realistisch, goede uitleg, humor, positief en flexibel. 
Discreet bij spannende behandeling (e.g. geslachtsdelen). “Behandelaar 
als brug tussen wetenschap en patiënt.” 

239 

Aandacht Aandacht voor behandeling en controles, in het hier en nu met de 
aandacht bij de patiënt zijn, de tijd nemen en een luisterend oor bieden. 

128 

Open minded Een open houding waarbij de behandelaar ook buiten de gebaande 
paden treedt. Kennis van of open staan voor alternatieve geneeskunde. 
Zoeken naar effectiviteit met minder medicatie (e.g. hormoonzalf en 
antibiotica: “patiënt niet als proefkonijn”), open staan voor een andere 
leefstijl (e.g. veganistische producten). Het tonen van respect voor de 
zienswijze van de patiënt, meedenken met zijn/haar visie, niet opdringen 
van de eigen visie en bovenal denken zonder oordeel. 

72 

Meevoelen met 
de patiënt 

Verplaatsen in zorgen van de patiënt, empathie tonen, patiënt het gevoel 
geven dat deze welkom is met alle zorgen, de patiënt serieus nemen in 
alle zorgen, wezenlijke interesse tonen. “Behandelaar als bondgenoot in 
de strijd tegen de ziekte.” 

89 

Holistisch 
mensbeeld 

Het mens zien als geheel (samenwerking lichaam en geest), antwoorden 
die nadruk leggen op psychische aspect, de mens is meer dan zijn 
klacht, luisteren naar het individu, client centered behandelen 

48 

Adequate 
kennis van 
leefstijl 

Voeding als onderdeel van behandeling en oplossing, hulp inschakelen of 
in huis hebben van voedingskennis, weten wat de patiënt zelf kan doen. 

10 

Prettige 
omgeving 

De omgeving van de praktijk oogt niet steriel maar wel hygiënisch en 
verzorgd. De omgeving geeft in zijn geheel een veilig gevoel aan de 
patiënt. 

4 

* Het aantal keren dat een antwoord binnen een cluster is gegeven, een antwoord van een respondent 
kan tot meerdere categorieën behoren. 
 
De laatste vraag betreft overige opmerkingen. Hier is voornamelijk feedback gegeven over de enquête 
maar er zijn tevens nog uitspraken gedaan over wat men belangrijk vindt om toch te benoemen. De 
volgende punten worden het meest uitgebreid aangekaart: 

• Meer onderzoek gewenst naar THC en CBD-olie; 
• Meer open staan voor alternatieve geneeskunde; 
• Meer aandacht voor psychische gevolgen van ziekte; 
• Controleren lymfelieren moet standaard bij controles horen; 
• Plantaardige voeding als deel van de oplossing; 
• Meer aandacht naar hormoonzalfverslaving; 
• Meer aandacht naar dierproefvrije en dierlijke ingrediënt-vrije producten; 
• Minder snel voorschrijven van hormoonzalf en antibiotica; 
• Eerlijk zijn in advies: geen producten voorschrijven omdat ze gesponsord worden zoals L’Oreal 

en Vichy, echte zorg i.p.v. commerciële handel; 
• Dermatoloog is het voorbeeld: geen zonnebankhuid bij een dermatoloog in een 

huidkankercentrum; 
• Meer onderzoek naar diverse aandoeningen; 
• Sterke behoefte om gehoord te worden; 
• Huisartsen moeten eerder doorverwijzen.  
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3.3 ANALYSE MYSTERY MAILS 
 
Om te onderzoeken waarop huisartsen hun keuze voor een dermatoloog baseren is gebruik gemaakt van 
een mystery e-mail. In deze e-mail zijn een aantal vragen gesteld om meer duidelijkheid te kunnen 
scheppen in zijn/haar handelen. (Zie bijlage IV Mystery mail verzonden aan huisartsen.) Een samenvatting 
van de uitkomsten per kernvraag is hieronder opgenomen. Uiteindelijk hebben 10 huisartsen de e-mail 
dermate helder beantwoord dat de antwoorden geanalyseerd kunnen worden. (Zie bijlage V Reacties 
huisartsen.) 
 
Naar welke behandelaar wordt het meest verwezen en waarom? 
 
Volgens de huisartsen hebben grote praktijken, gezondheidscentra en ziekenhuizen als voordeel dat er 
meer voorzieningen aanwezig zijn, dit kan in het voordeel van de patiënt werken. Gezondheidscentra en 
ziekenhuizen hebben tevens als voordeel dat er meerdere specialismen aanwezig zijn. Omdat 
dermatologische klachten regelmatig het gevolg zijn van andere aandoeningen kan het als prettig worden 
ervaren dat de patiënt alle zorg onder één dak heeft, bovendien hebben grote zorginstellingen vaak een 
breder netwerk. Tot slot merken de huisartsen die verwijzen naar grote zorgondernemingen op dat de 
wachttijd vaak korter is en dat patiënten er veel vertrouwen in hebben (omdat ze er al van hebben 
gehoord). Nadelen die worden genoemd zijn dat alternatieve geneeswijzen vaker in kleine praktijken aan 
bod komen, en dat de behandeling als minder persoonlijk kan worden ervaren. Kleine praktijken vangen 
deze nadelen op, huisartsen zijn voornamelijk te spreken over de meer persoonlijke benadering maar niet 
over de veelal langere wachttijd. 
 
 7 van de 10 huisartsen geven de voorkeur te geven aan grotere zorginstellingen. Echter geven 3 van hen 
aan dat in overleg met de patiënt regelmatig voor een kleinere instelling gekozen wordt, eventueel in 
verband met alternatieve geneeswijzen. 2 huisartsen geven duidelijk aan dat ze bij voorkeur verwijzen 
naar kleinere praktijken.  1 huisarts heeft deze vraag niet beantwoord. Het Spaarne Ziekenhuis wordt 
door 4 van de 10 huisartsen genoemd. 
 
Ziet u de gebruikelijke procedure als regel of richtlijn, en waarom? 
 
2 huisartsen zien de procedure als harde regel en wijken hier naar eigen zeggen niet vanaf, omdat dit de 
kwaliteit van de zorg waar kan borgen en leidend is in het vinden van een goede behandelaar voor de 
patiënt. 4 huisartsen benoemen dat ze de gebruikelijke procedure aanhouden maar tegelijkertijd de 
patiënt in beeld proberen te houden. Zij adviseren op basis van de procedure. De overige 4 huisartsen 
geven aan dat zij de procedure als richtlijn zien. Zij verwijzen vanuit hun eigen intuïtie of werken ‘client 
centered’, waarbij de patiënt de criteria opstelt voor een behandelaar. 
 
Wat is de doorslaggevende reden om te kiezen voor en bepaalde behandelaar? 
 
Alle huisartsen, m.u.v. 1 huisarts die de vraag niet heeft beantwoord, zijn het erover eens dat de patiënt 
de doorslaggevende reden is. 4 huisartsen noemen daarnaast dat het prettige gevoel dat hun patiënten 
ervaren bij de gedachte aan een behandelaar een belangrijke rol speelt. 1 van de huisartsen geeft 
daarnaast aan dat het afhankelijk is van het ziektebeeld en de urgentie van de behandeling. 1 huisarts 
heeft de vraag niet beantwoord. 
 
 
CONCLUSIE 
 
De verdeling tussen grote en kleine zorginstellingen zijn klein maar de voorkeur ligt bij zorginstellingen met 
meerdere voorzieningen en een breder netwerk, mits de patiënt hier zelf achter staat (bijv. doordat zij via-
via van de behandelaar gehoord hebben). De procedures om door te verwijzen worden veelal gezien als 
belangrijke richtlijn. De ene huisarts wijkt hier meer vanaf dan de andere en degenen die dit doen 
verwijzen vanuit hun intuïtie en ervaring, en trachten hiermee maatwerk te kunnen leveren. De 
doorslaggevende reden is bij elke huisarts de wil van de patiënt. 
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4 CONCLUSIE 
 
In dit onderzoek is de volgende hoofdvraag beantwoord: “Wat zijn de beweegredenen van de patiënt om 
te kiezen voor Medisch Centrum Bloemendaal?” Om deze vraag te beantwoorden is er een 
surveyonderzoek gedaan naar mensen met dermatologische aandoeningen, en zijn er huisartsen 
benaderd via mystery mails.  
 
Middels het surveyonderzoek is onderzocht wie het initiatief neemt tot verwijzing naar een dermatoloog, 
en waarom patiënten voor een dermatoloog kiezen. Het merendeel van de respondenten (~85%) laat de 
huisarts het initiatief nemen om door te verwijzen. Ze doen dit meestal op basis van goed vertrouwen, of 
juist omdat ze ontevreden waren met de vorige behandeling. Een deel van de respondenten is niet op de 
hoogte van de mogelijkheid om zelf het initiatief te nemen. Tot slot zijn gemak en snelheid redenen die 
genoemd worden om de huisarts het initiatief te laten nemen. Respondenten die zelf het initiatief hebben 
genomen om zich door te laten verwijzen (~21%) doen dit omdat ze ontevreden zijn over vorige 
behandelingen en/of doorverwijzingen. Daarnaast laten ze zich vaak leiden door positieve geluiden uit hun 
omgeving, hun eigen intuïtie of omdat ze een hele specifieke hulpvraag hebben.  
 
Respondenten vinden, hoewel professionaliteit hoog in het vaandel staat, specifieke eigenschappen 
gericht op de persoonlijkheid of attitude van de behandelaar het meest belangrijk. De ‘ideale’ 
behandelaar slaat volgens respondenten een brug tussen wetenschap en patiënt, en tracht de oorzaak te 
achterhalen en oplossing te vinden. Hierbij is hij proactief, op de hoogte, eerlijk, realistisch en 
betrouwbaar. Bovendien is de dermatoloog aandachtig bezig met de patiënt en toont hij wezenlijk begrip 
voor de situatie van de patiënt. De behandelaar heeft een open houding en ziet hoe alternatieve 
geneeswijzen, voeding, interesse in de leefstijl en een holistisch mensbeeld bij kunnen dragen aan 
genezing. 
 
Tevens is er middels mystery mails contact gelegd met huisartsen. Hieruit blijkt dat 70% van de 
ondervraagde huisartsen kiest voor een dermatoloog op basis van de voorzieningen die ze bieden (in 
overleg met de patiënt): netwerkgrootte, een kortere wachttijd en meer mogelijkheden. Daarmee komen 
zij uit op grotere zorginstellingen waaronder het Spaarne Ziekenhuis. 20% geeft aan dat zij liever verwijzen 
naar een kleine praktijk voor een persoonlijkere behandeling of alternatieve geneeswijzen. De procedure 
die huisartsen gebruiken voor het doorverwijzen wordt door 80% van de huisartsen gezien als richtlijn: de 
patiënt is het meest belangrijk, want deze kent zichzelf het best, en ze vertrouwen op hun eigen ervaring. 
De overige 20% wijkt niet af van de procedures en moedigt de patiënt aan voor hun keuze voor een 
behandelaar te gaan. Tot slot geven alle huisartsen aan dat de patiënt uiteindelijk de doorslaggevende 
reden is om voor een behandelaar te kiezen. De huisartsen hebben veelal een adviserende en 
informerende rol bij de doorverwijzing. 
 
Kanttekeningen zijn dat de steekproefgrootte van het surveyonderzoek niet gehaald is, doordat de 
berekening van de potentiële respondentengroep gedateerd is. Bij vervolgonderzoek dient deze groep 
vele malen groter te zijn. Daarnaast hebben vrouwen de enquête veel vaker ingevuld, dit komt doordat 
mannen iets minder actief zijn (Frankwatching, 2015), (Juriaan Vergouw, 2012), (Marketingupdates, z.d.), 
(Brandwatch, 2015). Daarentegen is de enquête zonder bias, onafhankelijk en zo open mogelijk opgezet 
waardoor de respondenten eerlijk zijn geweest en zelf input konden leveren. 
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5 AANBEVELINGEN 
 
Middels het onderzoek is inzicht verkregen in de achtergrond van de verwijzing van een patiënt. De 
aanbevelingen zullen naar verwachting bijdragen aan het verbeteren van het prospectsbeleid en het 
versterken van de concurrentiepositie. 
 
Uit het onderzoek is gebleken dat zelfs de patiënten die het initiatief bij de doorverwijzend arts laten 
uiteindelijk de meeste inspraak hebben in de keuze voor een behandelaar. Op basis van deze informatie 
raadt de onderzoeker de opdrachtgever aan zich meer te richten op de prospects in plaats van de 
huisarts betreffende informatie, advies en marketing. Hierbij raadt de onderzoeker aan om in verregaande 
mate rekening te houden met de uitkomsten van het surveyonderzoek en de focus naast professionaliteit 
op aandacht, empathie en een open houding te leggen. Online marketing biedt goedkope en effectieve 
mogelijkheden, maar ook het echt in contact treden met de doelgroep via social media is volgens de 
respondenten effectief.  
 
Uit het onderzoek is ook gebleken dat naast de effectiviteit van een behandeling de attitude en het 
gedrag van de behandelaar tot een hogere tevredenheid leiden. De onderzoeker raadt aan hier bewust 
op in te zetten. Respondenten hebben benoemd dat ze wezenlijk begrip, communicatie en aandacht 
willen, dit kan de behandelaar doen door terug te bellen na een slecht nieuwsgesprek of nieuwtjes te 
delen via social media. Respondenten hechten waarde aan empathische behandelaars met een open 
blik, die ‘de patiënt niet als proefkonijn of nummer zien’ maar als individu. Om bij te dragen aan een 
positieve ervaring is het aan te raden om in het beleid op te nemen dat er altijd gevraagd moet worden 
naar de gevoelens, gedachten en wil van de patiënt.  
 
Respondenten hebben aangegeven dat zij willen dat behandelaars goed op de hoogte zijn van recent 
onderzoek, maar ook dat ze open staan voor de visie van de patiënt. Hierbij worden specifiek en met 
regelmaat benoemt dat patiënten verwachten dat hun visie gerespecteerd wordt (met name met 
betrekking tot hormoonzalf, antibiotica en commerciële zalven). Daarnaast benoemen respondenten dat 
ze veel kennis in huis belangrijk vinden, ook in de breedte. Ze vinden het belangrijk dat er gekeken wordt 
naar leefstijl en dat de behandelaar open staat voor alternatieve geneeswijzen. Derhalve raadt de 
onderzoeker aan om hoogwaardige kennis over voeding (diëtist) en alternatieve geneeswijzen 
(antroposofisch arts) in huis te halen.  
 
Tot slot enkele aanbevelingen die respondenten zelf hebben gedaan maar die reeds niet genoemd zijn: 
meer kennis over THC- en CBD-olie, meer aandacht voor psychische gevolgen van een ziekte, standaard 
controleren van lymfeklieren, (plantaardige) voeding als deel van de oplossing, aandacht naar 
hormoonzalfverslaving, eerlijk zijn in het advies en niet laten verleiden door commerciële producten (e.g. 
Vichy, L’Oreál), huisarts op het hart drukken eerder door te verwijzen naar de dermatoloog. 
 
Kortom, een client centered en focused, holistische benadering zorgt voor verbetering van het 
prospectsbeleid en de concurrentiepositie. 
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