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Wegwijs in zorg en welzijn

Evaluatie van de Korrelatie Gezondheidslijn

Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

Op 10 maart 1998 is de Korrelatie Ge zondheidslijn van start gegaan voor een experimen-
tele periode van drie jaar. Doel van de telefoonlijn was om burgers met vragen op het
gebied van gezondheid en welzijn op efficiënte en effectieve wijze de weg te wijzen naar
organisaties die de vragen kunnen beantwoorden. Achtergrond van dit initiatief was de
constatering dat vele burgers de sector van zorg en welzijn -inclusief de vele telefonische
informatielijnen- als een doo lhof ervaren.

Korrelatie is een landelijk centrum voor telefonische dienstverlening op het brede terrein van
gezondheid en welzijn. Korrelatie is bereikbaar op het telefoonnummer 0900-1450 (30 cent per
minuut) en is alle werkdagen open van 9.00 tot 22.00 uur. Bij de start van de Gezondheidslijn (maart
1998) heeft Korrelatie een strikte scheiding aangebracht -zowel ruimtelijk als inhoudelijk- tussen
de informatiefunctie van de Gezondheidslijn en de traditionele Hulplijn Alle telefoontjes komen -na
de voicerespons- in eerste instantie bij medewerkers van de Gezondheidslijn terecht, die beschikken
over een brede expertise inzake de gezondheidszorg. In een kort gesprek wordt antwoord gegeven
op de vraag van de beller. Dit gebeurt door toepassing van een geprotocolleerde gespreksmethodiek
en door het raadplegen van de beschikbare (elektronische) databestanden. Als de aard van de vraag
daartoe aanleiding geeft wordt de beller doorverbonden met een van de medewerkers van de
Hulplijn. Korrelatie hanteert en bewaakt hoge kwaliteitstandaarden, zowel inzake de inhoud als de
logistiek.
Het aantal telefoontjes per dag varieert sterk. In totaal hebben er in 1999 24.299 gesprekken
plaatsgevonden. De gemiddelde duur van de gesprekken met medewerkers van de Gezondheidslijn
is drie minuten. Ruim 80% van de telefoontjes vindt overdag plaats. Van alle oproeppogingen leidt
94% tot een gesprek. Over zeer verschillende onderwerpen worden zeer verschillende vragen
gesteld. Gespreksonderwerpen zijn: psychisch (50%), somatisch ( 25%), Korrelatie zelf (15%),
welzijn (5%) en organisatie van de zorg (5%). Er wordt gevraagd om inhoudelijke informatie over
ziekte of handicap (20%), hulp/advies (40%), adresinformatie (20%) en algemene informatie over
zorgvoorzieningen (15%). Van de bellers bestaat ruim 75% uit vrouwen. Het overgrote deel van de
mensen die Korrelatie bellen behoren tot het gewone publiek; 10% van de telefoontjes hangt samen
met de uitoefening van een beroep. In vrijwel alle gevallen ontvangt de beller (verwijs)informatie
over instellingen, die verder kunnen helpen. Er wordt verwezen naar onder meer patiënten-,
zelfhulp- en belangenorganisaties (35%) en naar instellingen en voorzieningen op het terrein van
de extramurale gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening (20%).
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De informatielijn  is ondergebracht b ij Korrelatie, een landelijk centrum voor publieksin-
formatie, advies en hulp op het brede terrein van gezondheid en w elzijn, dat vijfendertig
jaar ervaring heef t met telefon ische diens tverlening. Met de subsidiëring van de Korrela-
tie Gezond heidslijn beoogde het ministerie ook een bijdrage te leveren aan een vergro-
ting van de effectiviteit en de efficiency van de informa tieve dienstverlening door zorg-
en welzijnsinstellingen. 
Halverwege de looptijd van het experiment heeft het ministerie van VWS het ITS
verzocht om de voorlopige resultaten van de lijn te evalueren. Het onderzoek vond plaats
in de periode van november 1999 tot februari 2000. D oel van het onderzoek was na te
gaan in hoeverre de Korrelatie Gezondheidslijn de verwachtingen heeft waargemaak t.

De hoofdvraag van het onderzoek is: 
“Fungeert de Korrelatie Gezo ndheidslijn  als een effectieve wegwijzer voor hulpvragen
op het gebied van gezondheid en welzijn?”
Deze za l worden beantwoord aan de hand van de volgende vragen:
1 Is de interne organisatie van Korrelatie zodanig dat de vragen die via de Gezond-

heidslijn binnenkomen efficiënt en effectief worden beantwoord? (Intern onderzoek)
2 Hoe bekend is de Korrelatie Gezo ndheidslijn  en krijgen burgers die er gebruik van

maken een goed en samenhangend antwoord op het terrein van zorg en welzijn of
worden zij op de juiste manier doorv erwezen? (Gebru ikersonderzoek)

3 Wat is de bijdrage van de Gezondheidslijn aan de vergroting van de effectiviteit en de
efficiëntie van de informatieve dienstverlening in de sector van sector zorg en welzijn?
(Omgevingsonderzoek)

Vanwege de complexiteit van de vraagstelling is gekozen voor een meervoudige onder-
zoeksopzet. In het eerste deelonderzoek staat de interne organisatie  en efficiency van
Korrelatie centraal. Dit is gebeurd aan de hand van analyse van registratie- en ander
documentatiemater iaal, interviews met directie en staf en  groepsinte rviews met uitvoe-
rende medewerkers.
In het tweede deelon derzoek gaat het om  ervaringen van burgers met de lijn. Om de
bekendheid  en het gebruik bij het brede publiek vast te stellen zijn 500 mensen telefo-
nisch benaderd met een korte telefonische enquête. Tevens zijn 100 personen benaderd
die gebruik hebben  gemaak t van de dienstverlening van Korrelatie. Deze mensen zijn
door het ITS gebeld voor hun oordeel over de kwaliteit van de dienstverlening van de
Korrelatie Gezond heidslijn en om tevens na te gaan of het verwijsadvies tot de gewenste
resultaten heeft geleid. 
In het derde onderzoek is nagegaan in welke mate er wordt samengewerkt met andere
organisaties op het gebied van zorg en welzijn en wat de effecten daarvan zijn. Hie rbij
is gebruik gemaakt van registratiemateriaal, interviews met sleutelinformanten en analyse
van documentatiemateriaal. Bij een dertigtal organisaties heeft een telefonische quick
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scan plaatsgevonden. Het gaat daarbij zowel om organisaties met een brede informatie-
functie als om organisaties m et een spec ifieke doelgroe p (‘categorale organisaties’).
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Conclusies

Bezien we de resultaten van deze deelonderzoeken in onderlinge samenhang, dan
ontstaat het volgende beeld. Korrelatie is er in geslaagd om door een combinatie van een
goede bereikbaa rheid, een adequate gespreksmethodiek en het vaardig gebruik van
beschikbare databestanden, een professionele aanpak te ontwikkelen om burgers die
vragen hebben op het brede  terrein van gezondheidszorg en welzijn op een effectieve en
efficiënte wijze de weg te wijzen. De gekozen aanpak wordt door de gebruikers van de
lijn zeer positief gewaardeerd. Door een open en constructieve opstelling  ten opzich te
van partners in  het veld heeft Korrelatie ook nadrukkelijk een bijd rage geleverd aan het
vergroten van de effectiviteit en efficiency van de informatieve dienstverlening. Met
name categorale organisaties waarderen de wegwijsfunctie van Korrelatie. Beide aspec-
ten pleiten er voor om de ontwikkelde aanpak voort te zetten. 
Wel zijn er op een aantal punten verbeteringen mogelijk . Dit betreft in d e eerste plaa ts
de omvang van het gebruik van de lijn. Deze blijft - met bijna 25.000 telefoontjes per
jaar- achter bij de verwachtingen. Dit is voor een be langrijk dee l toe te schrijven aan de
onbekendheid  van de brede informatiefunctie van Korrelatie. In de tweede  plaats is
verbetering mogelijk van de positie van Korrelatie in het veld van de informatieve
dienstverlening. Verschillende organisaties verstrekken brede verwijsinformatie en dus
is er sprake van overlap. Bovendien zijn veel organisaties niet goed geïnformeerd over
de kennis en in formatie die  bij Korrelatie beschikbaar zijn en de professionele wijze
waarop deze verstrekt worden. Het zou de effectiviteit en de efficiency van de informa-
tievoorziening in het veld ten goede komen als  andere patiënten- en belangenorganisaties
meer gebruik gemaakt zouden maken van de bij Korrelatie beschikbare expertise.
Concluderend stellen wij dat de Korrelatie Gezondheidslijn er in twee jaar tijd in ge-
slaagd is een waardevolle aanvulling te leveren aan het veld van de informatieve dienst-
verlening in de brede sec tor van gezondheid, zorg en welzijn.

Aanbevelingen

1. Gezien de professionele wijze waarop de Korrelatie Gezondheidslijn in formatie
verstrekt over een breed scala van onderwerpen inzake gezondheid, zorg en welzijn
en gezien de waardering van gebru ikers voor deze aanpak, verdient het aanbeveling
om de ontwikkelde aanpak voort te zetten. 

2. Gezien de relatieve onbekendheid van de aard en de breedte van de informatiefunc tie
van de Korrelatie Gezondheidslijn, verdient het aanbeveling deze beter in de publici-
teit te brengen, zowel voor het grote publiek als voor relevante doelg roepen zo als
artsen, hulpverleners en andere intermediairs.
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3. Gezien de waardevolle bijdrage van de Korrelatie Gezondheidslijn aan het vergroten
van de toegankelijkheid van het com plexe veld van de informatieve dienstverlening
rond gezondheid, zorg en welzijn, verdient het aanbeveling om andere organisaties
beter te informeren over en te stimuleren om gebruik te maken van de expertise van
Korrelatie. 


