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SUMMARY

This thesis, entitled “Ethnic inequalities in patient safety in Dutch hospital care”, shows the 
first results of Dutch studies on the relation between ethnicity and patient safety. Studies 
from the United States and New Zealand have shown that ethnic inequalities in patient safety 
exist. Patients with minority backgrounds seem to have a higher risk for Adverse Events 
(AEs) compared to the majority population. However, ethnic inequalities in patient safety 
have never been investigated empirically in Europe. The Netherlands are characterized by 
universal healthcare access, which is not the case in the United States. Therefore, results of 
international studies so far are not easily generalized to the Dutch situation. The following 
research question was answered in this thesis: “Are there ethnic inequalities in patient 
safety in Dutch hospital care”? 
Before we head for the answer to this questions, we briefly explain the concepts ‘patient 
safety’ and ‘ethnicity’. Safe hospital care is care without adverse events (AEs), such as harm 
caused by misdiagnosis or adverse drug reactions. Patient safety risks are situations that 
potentially lead to AEs. When a patient safety risk has been eliminated before harming a 
patient, this is called a ‘near miss’; for example, a wrong medication dosage that has been 
noticed and corrected in time. An example of an AE is an allergic drug reaction. AEs can be 
preventable or non-preventable. When the drug allergy was noted in the patient record 
the allergic drug reaction was preventable. The most well-known definition of ethnicity 
is that of Weber (USA; 1968): ‘...We shall call ‘‘ethnic groups’’ those human groups that 
entertain a subjective belief in their common descent because of similarities of physical 
type or of custom or both, or because of memories of colonization and migration’. In this 
thesis, we operationalized ethnicity by country of birth, following the Dutch Statistics 
definitions. In this thesis we speak of ethnic minorities or ethnic minority patients by who 
we mean persons who were not born in the Netherlands or whose parents were not born 
in the Netherlands. The ethnic Dutch are those who (or whose parents) were born in the 
Netherlands. Dutch Statistics distinguishes western and non-western non-Dutch origins and 
we use this distinction in this thesis as well. Non-western countries are all African, South-
American and Asian (except Japan and Indonesia) countries. In some chapters we refer to 
specific ethnic groups like the Turkish or Antilleans.
In chapter 1 of this thesis we provide a general introduction. The concepts ‘quality of care’ 
and ‘patient safety’ are addressed and literature on the relation between ethnicity and 
patient safety as well as other domains of quality of care are summarized. In this chapter 
we explain that a higher risk of AEs is obviously not caused by someone’s country of birth, 
but by characteristics that often closely relate to ethnic origin. Language proficiency is an 
example of such a characteristic. Persons with a non-Dutch ethnic origin sometimes do not 
master the Dutch language adequately, which can cause an increased risk for AEs.
This thesis is split up in three parts. In part one we focus on the relation between ethnic origin 
and specific admission characteristics; readmissions, length of stay, and admission rates for 
total joint arthroplasty. (Chapters 2 and 3). In part two (chapters 4 and 5) we investigate the 
relation between ethnic origin and patient safety outcomes, and in part 3 (chapters 6 and 7) 
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we study the relation between ethnic origin and patient safety risks. Finally, in chapter 8, we 
present a discussion of all studies together. 

PART 1
In chapter 2 we analyzed unplanned readmissions and excess length of stay (LOS) across 
ethnic groups (i.e. Dutch, Turkish, Moroccan, Surinamese, Antillean, and ‘other non-
western’) in a large population of hospitalized patients over an 11-year period by linking 
information from the national hospital discharge register, the Dutch population register, 
and socio-economic data. Data were analyzed with stepwise logistic regression. We found 
significant ethnic variations in unplanned readmissions and excess LOS. We found that ethnic 
differences were most pronounced in older patients: all ethnic minority groups over 45 
years old had an increased risk for excess LOS compared to ethnic Dutch patients, with ORs 
(adjusted for case mix) varying from 1.05 (95% CI 1.02-1.08) for other non-western patients 
to 1.14 (95% CI 1.07–1.22) for Moroccan patients. The risk for unplanned readmission 
in patients over 45 years old was increased for Turkish (OR 1.24, 95% CI 1.18-1.30) and 
Surinamese patients (OR 1.11, 95% CI 1.07-1.16). These differences were explained partially, 
although not substantially, by differences in socio-economic status. These differences may 
be interpretable as shortcomings in the quality of hospital care delivered to ethnic minority 
patients, but alternative explanations such as differences in patient- and community-level 
factors which are outside the hospitals’ control cannot be excluded
In chapter 3 we estimated total hip arthroplasty (THA) and total knee arthroplasty (TKA) 
rates within the general population and within the hospitalized population of Dutch, Turkish, 
Surinamese and Antillean origin using the same record-linked dataset as described in chapter 
2. Stepwise logistic regression analysis was used to calculate the odds ratio (OR) of being 
admitted for THA or TKA for each ethnic group while adjusting for age, sex, comorbidity and 
socioeconomic status. We found contrasting rates for THA and TKA. Dutch patients were 
more likely to undergo THA than individuals of Turkish (OR 0.27), Surinamese (OR 0.20) 
or Antillean (OR 0.23) origin. Ethnic minority patients older than 65 were more likely to 
undergo TKA than the ethnic Dutch population (ORs 1.18-1.83). This result was in line with 
the supposed higher prevalence of OA among ethnic minority groups. However, THA rates 
were lower in ethnic minority patients despite a supposed higher prevalence of hip OA. 
Potential explanations for this discrepancy may include lower levels of healthcare seeking 
with OA symptoms, or less THA advised by orthopedic surgeons among ethnic minority 
groups. However, the contrasting patterns of TKA and THA rates remain unexplained and 
warrant further research.
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PART 2
in Chapter 4 we present a conceptual model for understanding the relationship between 
ethnic origin and AEs during hospitalization. Furthermore we describe the design of a 
prospective mixed methods study to investigate ethnic inequalities in patient safety in 
detail. This chapter is the foundation of the studies described in Ch5-7. It contains detailed 
method descriptions and the rationale for methodological and logistic choices we made. 
In chapter 5 we analyzed potential differences in incidence, type, nature, impact, and 
preventability of adverse events (AEs) during hospitalization between ethnic Dutch 
and ethnic minority patients, and the role of the patient-related determinants language 
proficiency, health literacy and educational level. We hypothesized an increased AE incidence 
for ethnic minority patients. We conducted a prospective cohort study in 4 urban hospitals. 
763 Dutch patients and 576 ethnic minority patients aged between 45 and 75 and admitted 
for at least one night were included in the study. All patients completed a questionnaire 
on patient-related determinants (e.g. language proficiency). Incidence, type (e.g. diagnostic 
AEs), impact, and nature of AEs were assessed with a two-stage medical record review by 
professional reviewers following an internationally validated instrument. Logistic regression 
analysis was used to adjust for patient and admission characteristics, and to investigate the 
contribution of patient-related determinants to AE risk. We found no significant difference 
in the incidence of AEs: 11% (95% CI 9-14) in Dutch patients and 10% (95% CI 7-12) in ethnic 
minority patients. Also, there was no significant difference in the incidence of preventable 
AEs: 3% (95% CI 1-4) in Dutch patients and 1% (95% CI 0-2) in ethnic minority patients. Low 
language proficiency, inadequate health literacy and low educational level did not increase 
the risk of an AE. Compared with Dutch patients, ethnic minority patients were not at 
increased risk of AEs while receiving care in Dutch hospitals. Healthcare providers seem to 
have responded effectively to specific patient care needs, but we do not know whether this 
occurred in an ad hoc or in a systematic way. 

PART 3
In chapter 6, the role of accompanying relatives of hospitalized ethnic minority patients 
was analyzed in relation to the safety of patients during hospital care. During hospital 
admission of ethnic minority patients, 20 cases were purposively sampled in which relatives 
were observed to play a role in the care process. We used a combination of documents 
and qualitative interviews with healthcare providers and with (relatives of) patients. An 
inductive approach followed by selective coding was used to analyze the data. We found 
that, apart from giving social support, family members took upon themselves the role of 
the interpreter, the role of the patient, and the role of care provider. We found that the 
taking over of these roles can have both a positive or negative effect on patient safety. 
When family members take over various roles during hospitalization of a relative, this can 
lead to both a safety risk and safety protection for the patient involved. Although healthcare 
providers should not hand over their responsibilities to the relatives of patients, optimizing 
collaboration with relatives who are willing to take part in the care process may improve 
patient safety. 
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In chapter 7, we answered the following research questions: 1. At which moments during 
hospitalization do language barriers constitute a risk for patient safety? 2.How are language 
barriers signaled and reported in hospital care? 3.How are language barriers bridged in 
hospital care? What is the policy and what happens in practice? We combined quantitative 
and qualitative methods in a sample of 576 ethnic minority patients who were hospitalized 
on 30 wards within four urban hospitals. To answer the first question, the nursing and 
medical records of 17 hospital admissions of patients with language barriers were 
qualitatively analyzed, and complemented by 12 in-depth interviews with care providers 
and patients and/or their relatives to identify patient safety risks during hospitalization. 
To answer the 2nd and 3rd research questions, all 576 medical records were screened 
for language barrier reports. The results were compared to patients’ self-reported Dutch 
language proficiency. The policies of wards to bridge language barriers were compared 
with the reported use of interpreters in the medical records. We found several situations in 
hospital care where a language barrier threatened patient safety, in daily nursing tasks (i.e. 
medication administration, pain management, fluid balance management) and in patient-
physician interaction concerning diagnosis, risk communication and acute situations. In 
30% of the patients who reported a low Dutch proficiency, a language barrier was not 
documented in the patient record. Relatives of patients were often used as interpreter and 
professional interpreters were hardly consulted. The study showed a wide variety of risky 
situations in hospital care for patients with language barriers. These risks can be reduced by 
adequately bridging the language barrier which, in the first place, asks for adequate signaling 
and reporting of a language barrier. This is currently not sufficiently done in most Dutch 
hospitals. Moreover, new solutions to bridge language barriers are needed for situations, 
such as routine safety checks performed by nurses, in which a professional or even informal 
interpreter is not feasible.
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GENERAL DISCUSSION

In chapter 8, we summarized our most important findings, discussed methodological 
considerations, reflected on our findings and proposed recommendations for practice, 
policy, and future research.
The general research question for this thesis was “Are there ethnic inequalities in patient 
safety?”. The answer to this research question is: Yes and No. We found no ethnic inequalities 
in patient safety outcomes, but yes, there are ethnic inequalities in patient safety risks. 
Furthermore, we found indications for ethnic inequalities in access to hospital care (i.e. 
access to TJA) and inequalities in excess LOS and readmission rates.
The equal patient safety outcomes but unequal patient safety risks are probably caused 
by custom fit care by care professionals in the urban hospitals where most studies were 
conducted. 
There are three main strengths in the studies described in this thesis. The first two are the 
use of multiple data sources and mixed methods, allowing both ‘counting possibilities’ and 
in-depth study of mechanisms underlying the things that were counted. The third one is the 
effort that was made to include ethnic minorities, which is often a challenge and therefore 
often not done. Three main limitations include the potential observer bias in record review, 
the lack of data on care need, and, despite the effort that we put, the miss of some patients 
with low Dutch proficiency.
Regarding generalizability, because the studies on patient safety (Ch4-7) were all carried out 
in urban hospitals with an ethnically diverse patient population, study results might not be 
representative for all Dutch hospitals. It could be that care providers who are used to caring 
for ethnic minority patients, eliminate patient safety risks like a language barrier. Although 
unsystematically and without adhering to professional guidelines, it might have been better 
than providers who are not used to care for ethnic minority patients.

Implications
Implications for clinical practice include systematic recording of language barriers in 
patient records, implementation of guidelines to bridge language barriers adequately, 
and the generation of knowledge and skills how to effectively bridge language barriers 
among (future) care providers. For care moments where a language barrier is a risk, but 
a (professional) interpreter is not feasible, other solutions must be developed, such as 
digital multiple-language explanations for usual nursing tasks like pain measurement and 
fluid-balance management. When relatives participate in the care process, we recommend 
a thorough intake and report of appointments with those participating relatives. For 
policy we recommend nationwide and hospital wide policies to make the above named 
recommendations for practice (technically) available.
Implications for future research include replication of studies investigating ethnic inequalities 
in AEs in other European countries to enlarge the body of scientific evidence on this topic 
and future studies to ethnic inequalities in healthcare adding data on ‘need’, and to include 
data on all other stages in the care pathway.
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CONCLUSION
Ethnic minority patients in Dutch hospital care…
…  have more readmissions and excess length of hospital stay than ethnic Dutch patients
…  have lower total hip arthroplasty but equal total knee arthroplasty rates compared to 

ethnic Dutch patients
…  have equal adverse event rates compared to ethnic Dutch patients
…  are often accompanied by relatives who take over the roles of patient, care provider and 

interpreter which can have both a positive and a negative influence on patient safety
… have increased patient safety risks when they have inadequate mastery of the Dutch 

language. The language barrier is often not adequately reported nor bridged.

We conclude by shortly answering our main research question: Are there ethnic inequalities 
in patient safety in Dutch hospital care? No, we did not find ethnic inequalities in patient 
safety outcomes (AEs) in Dutch hospitals with ethnically diverse populations. However, we 
did find increased patient safety risks for ethnic minorities and thus patient safety of ethnic 
minorities deserves a place on the healthcare agenda.
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SAMENVATTING

Dit proefschrift gaat over etnische verschillen in patiëntveiligheid in de Nederlandse 
ziekenhuiszorg. Onderzoek in de Verenigde Staten en Nieuw Zeeland heeft laten zien dat er 
etnische verschillen in patiëntveiligheid bestaan. Patiënten van niet-Nederlandse herkomst 
lijken een hoger risico te lopen op onbedoelde schade in de zorg. Ook een verlengde ligduur 
of complicaties komen vaker voor bij patiënten uit etnische minderheidsgroepen, wat kan 
wijzen op een verhoogde kans op onbedoelde schade. Echter, in Europa is de patiëntveiligheid 
in de zorg voor patiënten uit etnische minderheidsgroepen nooit onderzocht. In Nederland 
hebben we een basiszorgverzekering waaraan alle inwoners verplicht deelnemen en 
waarmee gelijke toegang tot de zorg is geborgd. In de Verenigde Staten is dat niet het 
geval. Daarom kunnen we niet zonder meer zeggen dat de in de Verenigde Staten gevonden 
etnische verschillen in patiëntveiligheid ook in ons zorgsysteem gevonden zullen worden. 
De onderzoeksvraag van dit proefschrift luidt daarom “Zijn er etnische verschillen in 
patiëntveiligheid in de Nederlandse ziekenhuiszorg”? We gaan eerst kort in op de begrippen 
patiëntveiligheid en etniciteit. Patiëntveiligheid is één van de domeinen van kwaliteit van 
zorg. Veilige zorg is zorg zonder onbedoelde schade. Onbedoelde schade is een onbedoelde 
uitkomst die is ontstaan door het (niet) handelen van een zorgverlener en/of door 
onvolkomenheden in het zorgsysteem waardoor er zodanige schade voor de patiënt ontstaat 
dat er sprake is van tijdelijke of permanente beperking, verlenging of verzwaring van de 
behandeling dan wel overlijden van de patiënt. Een voorbeeld van onbedoelde schade is 
een allergische reactie op een geneesmiddel waardoor de patiënt twee dagen langer in het 
ziekenhuis moet blijven. Onbedoelde schade kan vermijdbaar zijn. Bijvoorbeeld wanneer 
uitdrukkelijk in het patiëntendossier vermeld stond dat de patiënt allergisch was voor het 
geneesmiddel. Onbedoelde schade is een patiëntveiligheids-uitkomst. We kunnen ook 
spreken van patiëntveiligheidsrisico’s in het zorgproces die niet per se leiden tot onbedoelde 
schade. We spreken dan van ‘incidenten’ of ‘near misses’. Bijvoorbeeld wanneer het 
geneesmiddel aan de allergische patiënt werd voorgeschreven, maar de verpleegkundige er 
vlak voor het toedienen achter kwam dat de patiënt allergisch was. 
Etniciteit is een veelomvattend concept. Bhopal en collega’s definiëren het concept als 
volgt: “Een gedeelde herkomst of sociale achtergrond, gedeelde cultuur en tradities [..] 
die leiden tot een gevoel van identiteit en groepsgevoel én een gedeelde taal of religieuze 
traditie”. In dit proefschrift hebben wij etnische herkomst geoperationaliseerd aan de hand 
van geboorteland, waarbij we de classificaties van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
hebben gevolgd. Met mensen van niet-Nederlandse herkomst bedoelen wij in dit proefschrift 
alle personen die niet in Nederland geboren zijn of van wie tenminste één ouder niet in 
Nederland geboren is. Met mensen van Nederlandse herkomst bedoelen wij de mensen die 
in Nederland zijn geboren en wiens ouders ook in Nederland zijn geboren. Het CBS maakt 
onderscheid tussen westerse en niet-westerse herkomst. Dat hebben we in dit proefschrift 
ook gedaan. Niet-westerse landen zijn volgens het CBS: Alle landen in Afrika, Zuid-Amerika 
en Azië behalve Indonesië en Japan.
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Hoofdstuk 1 van dit proefschrift geeft een algemene inleiding op het onderwerp. De 
concepten kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid passeren de revue, en studies naar de 
relatie tussen etniciteit en patiëntveiligheid en andere aspecten van kwaliteit van zorg 
worden besproken. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd dat een hoger risico op onbedoelde 
schade uiteraard niet direct wordt veroorzaakt door het geboorteland van een persoon, 
maar door kenmerken die vaak nauw samenhangen met etnische herkomst. Een voorbeeld 
hiervan is beheersing van de Nederlandse taal. Personen van niet-Nederlandse herkomst 
beheersen de Nederlandse taal vaak minder goed of helemaal niet, en dat kan een verhoogd 
risico op onbedoelde schade in de zorg opleveren. 
In ons onderzoek hebben we allereerst gekeken naar een aantal specifieke 
opnamekenmerken, namelijk verlengde ligduur en heropname, en opnames voor totale 
gewrichtsprotheses (DEEL 1 - hoofdstuk 2 en 3). Daarna hebben we daadwerkelijk gekeken 
naar patientveiligheidsuitkomsten (DEEL 2 – hoofdstuk 4 en 5) en patientveiligheidsrisico’s 
(DEEL 3 – hoofdstuk 6 en 7). Tenslotte worden de resultaten van alle studies tezamen 
bediscussieerd in hoofdstuk 8.

DEEL 1
In hoofdstuk 2 hebben we onderzocht of er etnische verschillen zijn in heropname en 
verlengde ligduur. Hiervoor hebben we alle ziekenhuisopnames in Nederland van 1995 tot 
2005 uit de landelijke medische registratie (LMR) gekoppeld aan informatie over etnische 
herkomst uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA). We vonden dat patiënten van 
Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse/Arubaanse en andere niet-westerse 
achtergrond vaker werden heropgenomen dan Nederlandse patiënten en vaker een 
verlengde ligduur hadden dan Nederlandse patiënten. Verlengde ligduur en heropname 
zijn mogelijke indicatoren voor patiëntveiligheid, maar we kunnen niet uitsluiten dat de 
patiënten van niet-Nederlandse herkomst meer zorgbehoefte hadden en dáárom vaker 
heropgenomen werden of langer in het ziekenhuis lagen.

In hoofdstuk 3 hebben wij opnames voor een totale knieprotheses (TKP) of totale 
heupprotheses (THP) vergeleken tussen verschillende etnische groepen. Gewrichtsklachten 
komen vaker voor bij mensen van niet-Nederlandse herkomst. In verschillende landen is 
vastgesteld dat etnische minderheden een hogere artroseprevalentie hebben dan de 
autochtone populatie. Voor dit onderzoek gebruikten wij dezelfde dataset als in hoofdstuk 
2: alle ziekenhuisopnames in Nederland van 1995 tot en met 2005. Wij vonden dat de 
verschillende bevolkingsgroepen van niet-westerse herkomst even vaak of vaker een TKP 
kregen in vergelijking met de Nederlandse populatie. Echter, we vonden dat de verschillende 
bevolkingsgroepen van niet-westerse herkomst bijna 5 keer minder vaak werden 
opgenomen voor een THP in vergelijking met Nederlandse patiënten. Dit is opmerkelijk 
vanwege de vermoedelijk hogere artroseprevalentie bij Nederlanders van niet-westerse 
herkomst. De oorzaak van de gevonden verschillen in opnames voor THP zijn niet duidelijk. 
Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of er een verschil in toegankelijkheid is. Mogelijk 
worden mensen van niet-Nederlandse herkomst minder vaak doorverwezen door de 
huisarts of krijgen zij minder vaak THP advies van de orthopedisch chirurg. Andere mogelijke 
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verklaringen zijn een verschil in preferentie (bijv. liever geen operatie, beter kunnen leven 
met mobiliteitsbeperking), of ‘overconsumptie’ door patiënten van Nederlandse herkomst. 
M.a.w. we kunnen op grond van onze gegevens niet vaststellen of er een match is tussen 
behoefte en de daadwerkelijk verleende zorg.

DEEL 2
In hoofdstuk 4 beschrijven we de onderzoeksopzet voor onze cohortstudie naar etnische 
verschillen in patiëntveiligheid. Aan de hand van een conceptueel model leggen we uit dat 
zowel patiëntenfactoren (zoals taalbeheersing), als zorgfactoren (zoals de beschikbaarheid 
van een professionele tolk) van invloed zijn op de interactie tussen zorgverlener en patiënt. 
Als deze interactie niet vlekkeloos verloopt, bijvoorbeeld omdat de zorgverlener niet 
adequaat reageert op een slechte taalbeheersing door geen tolk in te schakelen, kan (het 
risico op) onbedoelde schade ontstaan. Bijvoorbeeld, als de zorgverlener de klachten van de 
patiënt niet goed uit kan vragen, kan dit leiden tot een verkeerde of vertraagde diagnose. 
Vervolgens beschrijven we onze werkwijze uitgebreid. In vier ziekenhuizen in de Randstad 
hebben wij op verschillende afdelingen patiënten geïncludeerd tijdens hun opname. Met 
behulp van vertaalde informatiebrieven, vragenlijsten, en toestemmingsformulieren en 
tweetalige student-assistenten, konden wij ook de patiënten bereiken die geen adequate 
Nederlandse taalbeheersing hadden. We vroegen elke patiënt om toestemming te geven 
voor inzage in hun dossier, en we namen bij elke patiënt een vragenlijst af over onderwerpen 
als taalbeheersing en sociaaleconomische status. Het doel was een etnisch-Nederlandse 
groep en groep van niet-westerse herkomst te includeren die wat betreft opname- en 
ziektekenmerken en leeftijd zo vergelijkbaar mogelijk waren. Ongeveer 4 maanden na 
ontslag werd het dossier van de patiënt onderzocht door een professionele beoordelaar. 
Ter verdieping hebben wij in elk ziekenhuis een aantal dossiers nog uitgebreider bekeken en 
hebben wij interviews gehouden met zorgverleners, patiënten, en naasten van patiënten. 

In hoofdstuk 5 bespreken we de resultaten van het dossieronderzoek. 763 Nederlandse 
patiënten en 575 niet-westerse patiënten werden geïncludeerd in het onderzoek. Hun 
dossiers werden door professionele beoordelaars onderzocht op de aanwezigheid van 
onbedoelde schade. Wanneer onbedoelde schade aanwezig was, werd bepaald of deze 
al dan niet potentieel vermijdbaar was. Bij patiënten van Nederlandse herkomst werd in 
11.4% van de dossiers onbedoelde zorggerelateerde schade gevonden, en bij patiënten van 
niet-westerse herkomst in 9.9% van de dossiers. De betrouwbaarheidsintervallen toonden 
een grote overlap wat betekent dat er geen significant verschil was tussen de twee groepen. 
In 2.6% van dossiers van patiënten van Nederlandse herkomst werd potentieel vermijdbare 
zorggerelateerde schade gevonden, tegenover 1% bij patiënten van niet-westerse herkomst. 
Ook dit verschil was niet significant. Hiermee concluderen we dat er geen etnische verschillen 
waren in patiëntveiligheidsuitkomsten. 
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DEEL 3
In hoofdstuk 6 hebben we gekeken naar de relatie tussen naasten (meestal familie) van 
patiënten en patiëntveiligheid. Naasten van patiënten van niet-Nederlandse herkomst 
zijn vaak erg betrokken bij het zorgproces van hun familielid. Wij deden een kwalitatief 
onderzoek door middel van documentanalyse en diepte-interviews. We vonden dat naasten 
verschillende rollen kunnen overnemen: die van tolk, van zorgverlener en van de patiënt. 
De (gedeeltelijke) overname van elk van de drie rollen kon de veiligheid van de patiënt 
zowel bevorderen als belemmeren. Een voorbeeld: sommige verpleegkundige handelingen, 
zoals bijvoorbeeld het wassen van de patiënt, werden overgenomen. Een familielid is 
in tegenstelling tot de verpleegkundige niet getraind om de patiënt te controleren op 
beginnende/dreigende doorligplekken waardoor een doorligwond mogelijk te laat wordt 
opgemerkt. Wanneer er een goede verstandhouding en goede afspraken waren tussen 
zorgverleners en naasten leek de kans op bescherming van de patiëntveiligheid het grootst. 
Om bij hetzelfde voorbeeld te blijven: goede instructie aan het familielid en een aantekening 
in het dossier dat familielid geïnstrueerd is om op doorligplekken te letten bij het wassen.

In hoofdstuk 7 hebben we bekeken hoe taalbarrières werden gerapporteerd en overbrugd 
in de vier deelnemende ziekenhuizen. Ook hebben we onderzocht welke specifieke 
patiëntveiligheidsrisico’s tijdens ziekenhuisopname het gevolg konden zijn van een 
taalbarrière. Hiervoor hebben we zowel kwantitatieve als kwalitatieve data gebruikt. 
Wij hebben de door de patiënten gerapporteerde taalbeheersing vergeleken met wat 
er in het dossier werd gevonden. We vonden dat taalbarrières vaak niet adequaat of 
soms helemaal niet werden gerapporteerd. Verder vonden we dat naasten vaak als tolk 
werden ingezet en dat er nauwelijks gebruik werd gemaakt van professionele tolken. We 
vonden met name patiëntveiligheidsrisico’s bij dagelijkse verpleegkundige handelingen 
zoals medicatietoediening, het bijhouden van de vochtbalans en het meten van pijn. Het 
inschakelen van een professionele tolk is logistiek vaak niet haalbaar in dergelijke situaties, 
dus hier zal een geschikte oplossing voor moeten worden gevonden. 
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ALGEMENE DISCUSSIE

Hoofdstuk 8 omvat de algemene discussie. Wij vonden geen verschillen in patiëntveiligheid 
van de Nederlandse ziekenhuiszorg tussen patiënten van Nederlandse en niet-Nederlandse 
herkomst. We vonden wel hogere patiëntveiligheidsrisico’s voor patiënten van niet-
Nederlandse herkomst. De resultaten suggereren dat de uitkomsten gelijk zijn omdat 
zorgverleners er alles aan hebben gedaan deze verhoogde risico’s niet te laten resulteren in 
onbedoelde schade. Echter, dit is op een niet-systematische en vaak niet-professionele manier 
gebeurd. Ook naasten van patiënten kunnen een rol hebben gespeeld bij het elimineren van 
risico’s. Onze aanbevelingen voor de klinische praktijk richten zich dan ook grotendeels op 
het elimineren van deze risico’s. Uiteraard zijn er ook kanttekeningen bij de beschreven 
onderzoeken. Allereerst zijn de meeste onderzoeken uit dit proefschrift uitgevoerd in grote 
stadsziekenhuizen met een etnisch-diverse patiëntenpopulatie. De zorgverleners die in 
deze ziekenhuizen werken zijn gewend aan etnische diversiteit in de patiëntenpopulatie 
en dat heeft mogelijk bijgedragen aan het elimineren van bepaalde risico’s. Wij weten 
niet of we dezelfde resultaten zouden krijgen als we het onderzoek zouden herhalen in 
ziekenhuizen met een hoofdzakelijk etnisch-Nederlandse patiëntenpopulatie. Bij de studies 
uit deel 1 (ligduur/heropname en totale gewrichtsprotheses) is het ontbreken van data over 
zorgbehoefte een manco. Als we data over zorgbehoefte tot onze beschikking hadden gehad, 
hadden we sterker bewijs gehad voor het al dan niet bestaan van etnische ongelijkheid in 
toegang tot en kwaliteit van de Nederlandse ziekenhuiszorg. Enkele voorbeelden van data 
die ontbraken zijn: of de patiënt met niet-westerse achtergrond in hoofdstuk 2 behoefte had 
aan een langere verpleegduur of juist niet, en of bij personen met heupartrose met niet-
westerse achtergrond de behoefte aan een gewrichtsprothese lager was.

Aanbevelingen
Uit dit proefschrift komt een aantal aanbevelingen naar voren. We splitsen ze op in 
aanbevelingen voor toekomstig onderzoek en aanbevelingen voor de klinische praktijk.
Voor toekomstig onderzoek bevelen we aan om data over professioneel gedefinieerde 
zorgbehoefte mee te nemen in studies naar etnische verschillen in toegang tot of kwaliteit van 
ziekenhuiszorg. Nieuwe studies naar etnische verschillen in patiëntveiligheid, vergelijkbaar 
met onze studie beschreven in hoofdstuk 4, in andere Nederlandse ziekenhuizen en andere 
Europese ziekenhuizen, zouden de kennis over dit onderwerp robuuster maken. Ook bevelen 
wij nader onderzoek aan naar hypotheses die werden  ‘geboren’ in dit onderzoek: 
1.  Een patiënt met een taalbarrière wordt vaker (her)opgenomen en krijgt meer/vaker 

diagnostische tests dan een patiënt zonder taalbarrière. 
2.  Het eenmalig inschakelen van een professionele tolk bij een consult, anamnesegesprek 

of intakegesprek voorkomt onnodige heropnames, SEH-bezoeken, en complicaties is 
kosteneffectief.
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Voor de klinische praktijk hebben wij de volgende aanbevelingen:
- Registreer Nederlandse taalbeheersing en de voorkeurstaal van iedere patiënt 

routinematig op gestandaardiseerde wijze op een vaste plek in het dossier.
- Train (toekomstige) artsen in het effectief overbruggen van een taalbarrière, onder 

andere door het gebruik van een professionele tolk. 
- Zorg als ziekenhuis/afdeling dat het inschakelen van een tolk technisch en logistiek 

mogelijk is, bijvoorbeeld door het beschikbaar maken van apparatuur en extra tijd voor 
een consult met tolk.

- Zoek oplossingen voor dagelijkse verpleegkundige handelingen waar taalbarrières een 
patiëntveiligheidsrisico vormen. Onder andere digitale hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld 
een tablet computer waarop in een vreemde taal met behulp van een filmpje uitleg 
wordt gegeven, kunnen hierbij een rol spelen.

- Streef naar optimale inzet van familieleden wanneer de familie erg betrokken is bij 
de ziekenhuiszorg. Duidelijke afspraken tussen zorgverleners en familie, vastgelegd 
in het patiëntendossier voor personeel en daarnaast voor de familie,  kunnen de 
patiëntveiligheid bevorderen.

CONCLUSIE
De ondergrens van goede kwaliteit van zorg, namelijk patiëntveiligheid, is (in de grote 
stadsziekenhuizen) gewaarborgd voor patiënten van niet-Nederlandse herkomst. Dit komt 
waarschijnlijk door geleverd ‘maatwerk’. Dit geleverde maatwerk moet op zijn minst blijven 
bestaan, maar wij pleiten voor verdere professionalisering van dit maatwerk.
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