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Bij binnenkomst in het ziekenhuis St. Charles Medical Center, in Bend (Oregon, VS),

ruik je versgebakken brood en koffie. Verder hoor je pianospel. De plaatselijke 

muziekschool oefent in de grote hal van dit ziekenhuis. En er is het geluid van water 

dat langs een muur naar beneden klettert. Op de vloeren ligt geen laminaat, maar vaste

vloerbedekking. Open haarden geven je het gevoel welkom te zijn. Het fenomenale 

uitzicht op de Rocky Mountains, ten slotte, is een cadeautje van de natuur.

Buitenland | Mariët Ebbinge

In een helende atmosfeer wil St. Charles Medical Center zijn pa-

tiënten verzorgen en genezen. De uitstraling van het zieken-

huis maakt deel uit van een totaalconcept waarin het creëren

van een ´healing environment in a spirit of love and compassi-

on´ centraal staat. Dit zal veel Nederlandse ziekenhuisdirecteu-

ren als soft in de oren klinken, maar het is een groot succes.

Ook financieel (zie kader).

Het is begonnen met de komst van voormalig CEO Jim Lussier

in 1989. Deze visionair heeft, op uitnodiging van Kwaliteitsin-

stituut CBO, op 14 februari in De Reehorst te Ede zijn inspire-

rende verhaal over de transformatie van het St. Charles Medical

Center verteld aan een zaal vol aandachtige luisteraars. In 1989

trof hij een ziekenhuis aan dat functioneerde, dat ´good´ was,

maar niet ´great´, en Lussier wilde daar iets aan veranderen. Hij

dacht aanvankelijk dat de transformatie die hij voor ogen had

zo´n half jaar zou duren, maar uiteindelijk is hij er meer dan

tien jaar mee bezig geweest. En nog steeds is het ziekenhuis in

verandering.

Waarom veranderen?
Lussier vond en vindt dat de Amerikaanse gezondheidszorg niet

is ingesteld op de toekomst. Uit de statistieken blijkt dat er vanaf

1 januari 2006 in de Verenigde Staten elke dag 8000 mensen zes-

tig worden. Vroeg of laat zullen deze mensen een beroep doen

op de gezondheidszorg die dit niet kan opvangen. Het is daarom

noodzakelijk om zaken anders aan te pakken. Er valt veel te ver-

beteren in de gezondheidszorg. Naar Lussiers mening vormen

veel ziekenhuizen eilandjes met nauwelijks relaties naar buiten

toe, patiënten worden behandeld als cases, er is een beperkte

toegang tot medische informatie over patiënten, ziekenhuizen

zijn niet ontworpen om patiënten zelfstandig te laten handelen

en de kosten voor medische zorg rijzen de pan uit. Om verande-

ringen in het ziekenhuis in Bend in gang te zetten heeft Lussier

zich daarom gericht op de wensen van de klanten. Waarbij hij

aantekent dat je nooit moet vragen aan patiënten of ze tevreden

zijn over bijvoorbeeld de wachttijden. ´Bijna niemand zou zijn

onvrede hierover uitspreken, omdat men denkt dat lange wacht-

tijden normaal zijn in zo´n omgeving!´, aldus de ex-CEO. Uit on-

derzoek blijkt dat patiënten van het St. Charles zich met name

stoorden aan drie zaken: de onpersoonlijke dienstverlening, de

gefragmentariseerde benadering waarbij er elke keer weer ie-

mand anders aan het bed staat en de beperkte service, die afhan-

kelijk is van iemands inkomen. Het antwoord van Lussier en zijn

medewerkers hierop is dat zij een omgeving hebben gecreëerd

die bijdraagt aan de genezing omdat mensen zich er prettig voe-

len, waarin de zorg door ieder lid van het personeel wordt gege-

ven en waarin de zorg ook voor iedereen (rijk of arm) is.

Aard van veranderingen
Iedereen die niet patiënt is, is caregiver. Zo hebben zelfs schoon-

makers een communicatiecursus gevolgd om zorg te kunnen

geven. `Want schoonmakers werken voornamelijk ´s nachts en

dat is juist het moment waarop mensen angstig zijn, omdat ze

voor hun leven vrezen of omdat ze bang zijn de rekening niet

te kunnen betalen. Dan is het belangrijk dat er iemand is die

naar je luistert´, aldus Lussier.

Daarnaast wordt het in het ziekenhuis in Bend belangrijk gevon-

den om zoveel mogelijk familie te betrekken bij de verzorging.

Patiëntgerichte
zorg in Amerikaans
ziekenhuis
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Zij helpen met wassen, aankleden, naar bed brengen, enzovoort.

En omdat die familie vaak van ver komt, is er een camping op

het terrein waar mensen gratis kunnen verblijven. Maar ook

mensen die in de omgeving van het ziekenhuis wonen, dragen

op vrijwillige basis hun steentje bij. Deze senior-citizens doen

hun werk met hart en ziel. Het ziekenhuis heeft een bijzondere

plek in de gemeenschap van Bend en veel mensen willen er wer-

ken. Ook omdat er concerten worden gegeven en het een restau-

rant heeft dat door mensen van buiten kan worden bezocht.

Een ander belangrijk punt van verandering is de communicatie

geweest. Tussen caregivers onderling, maar vooral ook tussen ca-

regiver en patiënt. Zo zal een caregiver als hij ´s ochtends een

patiënt bezoekt altijd even vragen of hij iets kan doen en zal hij

toelichting geven op wat hij met de patiënt van plan is. Verder

hangt er in het zicht van de patiënt (en niet achter hem) een

whiteboard, waarop staat  `Your roomnumber is …´. Ook staat

erop hoe laat er ingrepen worden verricht en wie er vandaag op

bezoek komt.

Heel belangrijk is de aandacht voor de patiënt als mens. Deze

wordt zoveel mogelijk in zijn waarde gelaten. Dat betekent dat

hij niet per se een pyjama aan moet en in bed hoeft te liggen.

Volgens Lussier is dat vooral gemakkelijk voor de ziekenhuisor-

ganisatie: `Want dan is de patiënt uit beeld.´ Maar het is niet

goed voor het welbevinden van de patiënt. Deze kan zich, in-

dien mogelijk, vrij bewegen en  gebruikmaken van de facilitei-

ten, waaronder een uitgebreide bibliotheek en een `sacred

place´, een kapelletje waar men tot rust kan komen. Ook is er

een whirlpool en kan men zich laten masseren. `Het is bewezen

dat dit ontspannend werkt vlak voor een operatie.´ En voor de

mensen die chemotherapie moeten ondergaan, is er een aparte

vleugel met prettige stoelen, een mooi uitzicht en veel planten.

Met hulp van hotelketen Ritz Carlton is in het ziekenhuis een

restaurant ingericht, waar à la carte gegeten kan worden. Pa-

tiënten kunnen ook eten op hun (eenpersoons) kamer bestel-

len. Op het tijdstip waarop zij dat willen. Dit heeft geleid tot het

reduceren van het aantal ondervoede mensen, een hoge klant-

tevredenheid en het terugdringen van de hoeveelheid eten die

moet worden weggegooid.

Hoe veranderen?
Het ziekenhuis is, zoals Lussier het uitdrukt, een cathedral of

care. Het leidende motto `Improve the health of our patients in

the spirit of love and compassion´ verwijst rechtstreeks naar

het klooster dat het St. Charles ooit was. Maar het heeft wel

St. Charles Medical Center

Resultaten
- 80% toename van directe zorg aan patiënten
- 60% afname van papieren rompslomp
- 50% afname van roosteren, plannen en controle
- 60% afname van het aantal zorgverleners per patiënt
- 14% afname van opnameduur
- 40% afname van managementtaken
- 50% afname van medicatie tegen pijn
- 0 ontslagen werknemers

Andere resultaten waar (nog) geen harde cijfers van
voorhanden zijn:
- reductie van aantal ligdagen
- spectaculaire toename patiënttevredenheid
- sterke positie in gemeenschap van Bend
- enorme betrokkenheid burgers van Bend bij ziekenhuis
- vele onderscheidingen

Gegevens
St. Charles Medical Center is een regionaal streekzieken-
huis in Oregon, Verenigde Staten. Het ziekenhuis bedient
een gebied van 6,5 miljoen hectare met 230.000 mensen.
Er werken meer dan 240 artsen (waarvan 40 soorten spe-
cialisten) in de 
medische staf en er zijn ongeveer 1800 zorgverleners. De
beddencapaciteit is rond de 331. Het ziekenhuis heeft een
jaarlijkse omzet van 250 miljoen euro.



Waterlandziekenhuis
Het Waterland Ziekenhuis in Pur-
merend is deels vergelijkbaar met
het St. Charles. Sinds enkele
maanden kunnen patiënten kiezen
wat ze eten. De inrichting van de
hal is patiëntgericht. Er staan luxe
fauteuils, grote leestafels en groe-
ne planten. In de poliklinieken
kunnen mensen in één oogopslag
zien hoe lang het duurt voordat
de specialist hun te woord kan
staan. Er is altijd een kopje koffie
of thee bij de hand om het wach-
ten te verzachten.
Jeltje Schraverus, bestuursvoorzit-
ter zegt in De Pers (woensdag 4
april) dat het geheim ‘gewoon
doen’ is. Voor haar geen stuur-
groepen en commissies. Wel praat
zij vaak met medewerkers over
hun visie op de zorg. De gesprek-
ken hebben geleid tot betrokken
medewerkers. Het ziekteverzuim
is zo’n 3% (normaal in de branche
is 5%). Schraverus wil alleen per-
soneel in haar ziekenhuis dat
graag mensen verzorgt. Als ie-
mand meerdere keren onbeleefd
doet tegen patiënten wordt hij
erop aangesproken, en in het erg-
ste geval verliest hij zijn baan.

Zeven ‘beliefs’ St. Charles
- Formuleren van een nieuwe en onderscheidende visie. In de visie staan hea-

ling environment, liefde en compassie centraal. In het St. Charles staan
deze begrippen op de voorgrond en niet zaken als indicatoren, geld en effi-
ciency.

- Behouden en aantrekken van de juiste medewerkers. Alleen mensen met een
persoonlijke drive om anderen te helpen worden aangenomen. De waarde
´healthcare is a calling for those who serve´ staat voorop. Als een mede-
werker niet actief bijdraagt aan deze visie, wordt een eervol vertrek nage-
streefd.

- Menselijke relatie is leidend. In het St. Charles doet men er alles aan om de
relaties die patiënten met hun dierbaren hebben te versterken. Er is een lo-
geerbed op de kamer van de patiënt en men kan verblijven op de camping.
Ook de relatie medewerker-patiënt is erg belangrijk.

- Afzien van hiërarchische verhoudingen en het aangaan van functionele rela-
ties. Centraal staan de relaties van de patiënten met familie, verwanten en
zorgverleners. De multidisciplinaire, zelfsturende teams op de verpleegeen-
heden vormen het hart van de organisatie. Alles daaromheen wordt gedefi-
nieerd als facilitator.

- Leren door benchmarken buiten de sector. St. Charles heeft samengewerkt
met onder meer Ritz Carlton, Disney Corporation, South and West Alaska
Airlines en Nordstrom´s. Er is gekeken naar betrokkenheid van zorgverle-
ners, bedrijfsvoering en gastvrijheid.

- Conditie opbouwen om de veranderingen door te zetten. Medewerkers kre-
gen de kans om na te denken over hun eigen angsten, motivatie, ambities,
frustraties, enzovoort onder leiding van experts. Tijdens onder meer oplei-
dingen en conferenties werden ze aangesproken op hun persoonlijke leider-
schap.

- Trektocht maken. Het verandertraject is ingezet als een proces. Het is een
soort trektocht geweest waarbij een aantal principes houvast bood, bij-
voorbeeld: `respecteer persoonlijke kracht van mensen en hun vermogen
tot zelfgenezing´, `laat persoonlijke verantwoordelijkheid intact´ en
`draag zorg voor liefdevolle relaties´.
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even geduurd voordat dat motto door iedereen, inclusief de

raad van toezicht, is geaccepteerd.

In 1990 is Lussier begonnen met het opstarten van discussies

onder het personeel. Met als centrale vraag: wat willen we zijn

als organisatie? Er werden zelfsturende teams geformeerd per

afdeling, bestaande uit verplegend personeel en specialisten. En

via trainingen en speciale performance standards is getracht de

juiste mensen op de juiste plaats te krijgen. Periodiek vindt er

een meting plaats van de competenties. Zijn die onvoldoende of

aan verandering toe, dan worden er ondersteunende trainingen

gegeven. Ook al kost dat geld. Want zoals Lussier dat zegt: `Het

kost meer om geen trainingen te geven.´

Dat met name medici niet allemaal willig waren om te verande-

ren, ziet Lussier niet als een groot probleem. `Je hebt vijftien

procent van de mensen nodig die in eerste instantie met je mee

willen. De rest komt vanzelf.´ Bovendien heeft hij met de speci-

alisten afgesproken dat de veranderingen worden stopgezet op

het moment dat de klinische kwaliteit in het geding zou

komen. Dat moment is nooit gekomen. Uiteindelijk heeft het

veranderingsproces geleid tot een code of conduct. Het transfor-

matieproces is aan de hand van zeven `beliefs´ tot stand geko-

men (zie kader hieronder).

Tot besluit
Volgens Lussier is de toekomst een plaats die we creëren. Wilt

u een kijkje nemen in een mogelijke toekomst, namelijk in het

St. Charles Medical, dan is het goed te weten dat het Kwaliteits-

instituut CBO van plan is om een reis te organiseren naar

Bend in het voorjaar van 2008. Voor meer informatie hierover

kunt u terecht bij het CBO, Tsjitske Binkhorst, mail:

t.binkhorst@cbo.nl. |

Zie voor meer informatie dossier management op www.Zorg-

markt.net.


