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Voorwoord
Drie jaar ben ik bezig geweest met mijn bachelor Geografie, Planologie en Milieu in Nijmegen. Tijdens
deze drie jaar heb ik ontzettend genoten van mijn studie, studievoortgang en alle aardige mensen die
ik ontmoet heb. In het derde jaar van mijn bachelor kwam het begrip dat tot die tijd nogal taboe was
ineens om de hoek kijken: “De bachelor thesis”. Elke bachelor student moet eraan geloven, en de vele
horrorverhalen over tijdsdruk, slechte begeleiding, resultaten die irrelevant zijn en de slapeloze
nachten die bij het schrijven van je bachelor thesis horen maakten me toch wel een beetje
zenuwachtig.
Begin februari ben ik vol goede moed begonnen aan deze bachelor thesis. Na een drukke start waarin
ik binnen één maand mijn onderzoeksvoorstel moest schrijven en nog twee andere vakken aan het
volgen was is gelukkig alles voorspoedig gelopen. Uiteindelijk ben ik dus ook heel trots op het
eindproduct dat nu voor u ligt.
Tijdens het schrijven van mijn thesis heb ik ontzettend veel gehad aan de uitgebreide feedback van
mijn scriptiebegeleider. Ik wil dr. Karel Martens daarom ook bedanken voor zijn uitgebreide feedback,
goeie tips en motiverende woorden.
Ook wil ik mijn studiegenoten bedanken waar ik veel mee samen heb gewerkt in de bibliotheek en
die altijd wel tijd hadden om een kopje koffie te drinken!
Nijmegen, 26 juni 2018
Wouter van ‘t Grunewold
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Samenvatting
Deze bachelor thesis richt zich op verschillen en overeenkomsten in openbaar vervoerbereikbaarheid
van ziekenhuizen tussen verschillende inkomensgroepen. Het onderzoek heeft als doelstelling om
mogelijke verschillen in openbaar vervoerbereikbaarheid tussen verschillende inkomensgroepen in
kaart te brengen. Dit wordt gedaan zonder een normatieve uitspraak over deze mogelijke verschillen
te geven. Wel wordt het onderzoek uitgevoerd tegen de achtergrond van toenemende interesse in
vervoer, mobiliteit en rechtvaardigheid. De bijbehorende hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt:
“In hoeverre zijn er verschillen tussen inkomensgroepen in de openbaar vervoerbereikbaarheid van
ziekenhuizen?”
Het onderzoek is een bureauonderzoek waarbij er gebruik gemaakt wordt van secundaire data die
herordend en geanalyseerd wordt. Omdat het niet mogelijk was om de openbaar
vervoerbereikbaarheid van alle ziekenhuizen in Nederland te analyseren zijn er alleen bereikbaarheidsanalyses uitgevoerd voor de Universitaire Medische Centra (UMC’s) in Nederland. De volgende acht
UMC’s zijn geanalyseerd: Academisch Medisch Centrum te Amsterdam (AMC Amsterdam), Erasmus
MC te Rotterdam, Leids Universitair Medisch Centrum te Leiden (LUMC Leiden), Maastricht UMC te
Maastricht, Universitair Medisch Centrum Groningen te Groningen (UMCG Groningen), Radboud
universitair medisch centrum te Nijmegen (Radboudumc Nijmegen), Universitair Medisch Centrum
Utrecht te Utrecht (UMC Utrecht) en het VU medisch centrum te Amsterdam (VuMC Amsterdam).
Het stadsgewest is aangehouden als verzorgingsgebied van de UMC’s.
Het operationaliseren van openbaar vervoerbereikbaarheid heeft geresulteerd in een benadering die
kijkt naar de openbaar vervoer reistijd in 2008 (OV reistijd in 2008). Deze benadering van openbaar
vervoerbereikbaarheid is gekozen omdat deze data beschikbaar was. Verkeers- en adviesbureau
Goudappel Coffeng heeft een dataset aangeleverd waarin modelmatig OV reistijden in 2008 gegeven
zijn vanuit herkomst postcode vier cijfers (PC4) gebieden naar bestemming PC4 gebieden. Per
stadsgewest zijn PC4 gebieden gebruikt om de OV reistijd in 2008 naar het PC4 gebied met de
hoofdingang van de patiëntenzorg van het UMC weer te geven. Het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) heeft een dataset beschikbaar die per PC4 het totaal aantal huishoudens opdeelt in zes
verschillende inkomensgroepen. In deze bachelor thesis heeft de focus vooral gelegen op de laagste
inkomensgroep (huishoudens met een bruto inkomen van €24.650,- of minder per jaar).
Naast de OV reistijd in 2008 is er ook gekeken naar de ‘Potential Mobility Index’ (PMI). Voor elk PC4
gebied is de PMI berekend. De PMI kan gezien worden als een quotiënt op een transportnetwerk van
herkomst naar bestemming, waarbij er gekeken wordt naar de hemelsbrede afstand en reistijd over
het netwerk van het transportsysteem. De PMI wordt gebruikt in combinatie met de OV reistijd in 2008
en kan zo de kwaliteit van het transportsysteem aangeven.
Er zijn enkele data-analyses uitgevoerd waarbij er een onderscheid is gemaakt tussen openbaar
vervoerbereikbaarheid van UMC’s zonder de verschillende inkomensgroepen mee te nemen en
openbaar vervoerbereikbaarheid van UMC’s waarbij de verschillende inkomensgroepen wel
meegenomen zijn.
Er bestaan daadwerkelijk verschillen in openbaar vervoerbereikbaarheid van de verschillend UMC’s.
UMC’s die in stadsgewesten met een grotere oppervlakte (in hectare) liggen ondervinden vaak een
hogere gemiddelde OV reistijd in 2008, hogere gemiddelde PMI en een hogere gemiddelde
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hemelsbrede afstand tot de hoofdingang van de patiëntenzorg van het UMC vanuit herkomst PC4
gebieden. Er kan geconcludeerd worden dat een hogere gemiddelde hemelsbrede afstand tot de
hoofdingang van de patiëntenzorg van de UMC’s (meestal) zorgt voor een hogere gemiddelde OV
reistijd in 2008 en een hogere gemiddelde PMI. Er moet echter wel rekening gehouden worden met
spreiding van de bereikbaarheidswaarden. Er bestaan verschillen in bereikbaarheidswaarden tussen
PC4 gebieden in stadsgewesten, waarbij er enkele PC4 gebieden zijn die een flinke afwijking
ondervinden van het de gemiddelde bereikbaarheidswaarden.
De kern van de data-analyse bestond uit het analyseren van openbaar vervoerbereikbaarheid van
UMC’s waarbij de verschillende inkomensgroepen meegenomen zijn in de data-analyse.
Het blijkt dat er een relatief groot aandeel huishoudens in de laagste inkomensgroep in PC4 gebieden
woont die rondom het UMC en in de centrale stad van het stadsgewest liggen. Hierdoor is de
gemiddelde hemelsbrede afstand tot de hoofdingang van de patiëntenzorg voor huishoudens in de
laagste inkomensgroep lager dan voor huishoudens in hogere inkomensgroepen.
Deze lagere gemiddelde hemelsbrede afstand voor huishoudens in Inkomensgroep 1 manifesteert zich
in een lagere gemiddelde OV reistijd in 2008 voor huishoudens in Inkomensgroep 1 vergeleken met
andere inkomensgroepen. De lagere gemiddelde hemelsbrede afstand tot de hoofdingang van de
patiëntenzorg van de verschillende UMC’s van Inkomensgroep 1 beïnvloedt ook de gemiddelde PMI
van Inkomensgroep 1. Huishoudens in Inkomensgroep 1 hebben een lagere gemiddelde PMI
vergeleken met huishoudens in andere inkomensgroepen. PC4 gebieden met een groter aandeel
huishoudens in Inkomensgroep 1 liggen dichter bij de UMC’s, waardoor zij een lagere gemiddelde
hemelsbrede afstand tot het UMC ervaren. Dit resulteert in een lagere gemiddelde OV reistijd in 2008
en een lagere gemiddelde PMI.
Ook hier moet er weer rekening worden gehouden met de spreiding van de bereikbaarheidswaarden.
Door de lagere gemiddelde bereikbaarheidswaarden ondervinden huishoudens in Inkomensgroep 1
ook een grotere spreiding van openbaar vervoerbereikbaarheid. Er zijn huishoudens in PC4 gebieden
die een hogere OV reistijd in 2008 ervaren vergeleken met het gemiddelde, deze huishoudens zijn
benadeeld. Toch zijn er ook huishoudens in PC4 gebieden die een hogere PMI vergeleken met het
gemiddelde ondervinden, dit duidt een efficiënter transportnetwerk aan.
Het berekenen van correlatiecoëfficiënten bevestigt bovengenoemde resultaten. Er is een algemene
trend van een negatieve correlatie te vinden wanneer er gekeken wordt naar de correlatie tussen de
absolute hoeveelheid huishoudens in inkomensgroep 1 en de hemelsbrede afstand tot de hoofdingang
van de patiëntenzorg van alle UMC’s samengepakt. Huishoudens in Inkomensgroep 1 wonen dus op
een minder lange hemelsbrede afstand van de UMC’s.
De eindconclusie en daarmee het antwoord op de hoofdvraag is dat er daadwerkelijk een verschil
bestaat in openbaar vervoersbereikbaarheid van ziekenhuizen tussen verschillende inkomensgroepen.
Dit verschil in openbaar vervoersbereikbaarheid is afhankelijk van de locatiepatronen van de
verschillende inkomensgroepen. Huishoudens in de laagste inkomensgroep ondervinden gemiddeld
een lagere hemelsbrede afstand tot de hoofdingang van de patiëntenzorg van het UMC waardoor zij
een lagere gemiddelde OV reistijd in 2008 en lagere gemiddelde PMI ervaren. Het verschil in
gemiddelde OV reistijd in 2008 tussen de verschillende inkomensgroepen is echter minimaal, en
bedraagt in het ergste geval (UMCG Groningen) maar maximaal 10 minuten tussen Inkomensgroep 1
en Inkomensgroep 6.
De lagere gemiddelde hemelsbrede afstand van huishoudens in Inkomensgroep 1 betekent niet dat er
geen huishoudens in Inkomensgroep 1 zijn die een relatief lange hemelsbrede afstand tot de
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hoofdingang van de patiëntenzorg ervaren. Deze huishoudens in Inkomensgroep 1 ondervinden dan
een OV reistijd in 2008 die flink afwijkt van het gemiddelde.
De rode draad die door dit onderzoek loopt is dat de OV reistijd in 2008 in de meeste gevallen langer
wordt naarmate de hemelsbrede afstand tot de hoofdingang van de patiëntenzorg van het UMC
toeneemt. En dat in de meeste gevallen de PMI toeneemt naarmate de OV reistijd toeneemt. Dit is
echter niet bij alle PC4 gebieden het geval. Er zijn enkele PC4 gebieden die een minder efficiënt
vervoersnetwerk ervaren wanneer er naar het UMC gereisd moet worden. Huishoudens in
Inkomensgroep 1 wonen relatief dichter bij de UMC’s, waardoor zij vaak een lagere OV reistijd in 2008
ondervinden. Er kan dus gesteld worden dat UMC’s relatief beter bereikbaar zijn met het openbaar
vervoer voor huishoudens in de laagste inkomensgroep vergeleken met huishoudens in andere
inkomensgroepen, wel ligt de efficiëntie van het transportnetwerk gemiddeld lager voor huishoudens
in Inkomensgroep 1
Dit onderzoek heeft zich echter alleen gericht op UMC’s, en heeft als verzorgingsgebied alleen
stadsgewesten meegenomen. Voor vervolgonderzoek zou het beter zijn om de focus niet alleen te
leggen op UMC’s maar ook op andere ziekenhuizen. Verder zou het nuttig zijn om de
verzorgingsgebieden van de ziekenhuizen beter af te bakenen omdat UMC’s en ziekenhuizen vaak
meer dan alleen het stadsgewest verzorgen.
Omdat de locatiepatronen van arm en rijk in Nederland niet eenzijdig zijn, zou het nuttig zijn om
vervolgonderzoek uit te voeren in een land waar een duidelijk verschil bestaat tussen arm en rijk.
Uiteindelijk is het ook aan te raden om recentere data te gebruiken. De dataset van verkeers- en
adviesbureau Goudappel Coffeng is van 2008. Het is aannemelijk dat er tussen 2008 en nu enkele
ruimtelijke ontwikkelingen plaats hebben gevonden die de OV reistijden beïnvloed hebben. Dit zou
mogelijk opgelost kunnen worden door daadwerkelijke OV reistijden te gebruiken op basis van
‘General Transit Feed Specification’ (GTFS) data. Een laatste aanbeveling voor mogelijk
vervolgonderzoek is dat er gewerkt kan worden met een genormaliseerde bereikbaarheidswaarden.
Dit zou het mogelijk maken om inkomensgroepen en regio’s beter met elkaar te vergelijken. Hierdoor
zou er een beter inzicht gecreëerd kunnen worden in openbaar vervoerbereikbaarheid van
inkomensgroepen waarbij variabelen zoals locatiepatronen en omvang van stadsgewesten een minder
grote rol zouden spelen.
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1. Inleiding
Het eerste hoofdstuk van deze bachelor thesis beschrijft de inleiding tot het onderzoek dat uitgevoerd
gaat worden. Er zal allereerst een projectader geschetst worden, waarin de aanleiding en de relevantie
van het onderzoek besproken wordt. Hierna zal de doelstelling en de vraagstelling van het onderzoek
gegeven worden. Hierna zal er een weergave van het onderzoeksmodel gegeven worden. Het
hoofdstuk sluit af met een leeswijzer voor de rest van het verslag.

1.1.

Projectkader

Bereikbaarheid is een begrip dat steeds vaker voorkomt in beleidsdocumenten van provincies en
gemeentes. Zo ziet de provincie Gelderland bereikbaarheid als een van de zeven ambities in de nieuwe
omgevingsvisie (Provincie Gelderland, 2018):
“Bereikbaarheid is een kritische succesfactor voor een verbonden samenleving en een krachtige,
duurzame Gelderse economie. De samenleving heeft behoefte aan flexibele en efficiënte netwerken die
voor iedereen open staan en beschikbaar zijn. Mensen willen snel en veilig op hun werk kunnen komen,
elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen delen, de vele Gelderse evenementen kunnen bezoeken,
grenzen kunnen verleggen. Een sterk netwerk zorgt daarvoor.” (Provincie Gelderland, 2018, p. 38)
Bereikbaarheid is een complex begrip waar een veelvoud aan definities van bestaan en waarover veel
wetenschappelijk onderzoek is gedaan. Zo stellen Benenson et al. (2011) dat bereikbaarheid gebruikt
kan worden als een indicator voor sociale groepen om de mate waarin zij mee kunnen draaien met
activiteiten die als ‘normaal’ beschouwd worden in hun samenleving, zoals werkgelegenheid en
essentiële diensten, te meten (Benenson, Martens, Rofé, & Kwartler, 2011).
Dit wordt ook in het citaat van de Provincie Gelderland aangehaald, waar er wordt gesteld dat mensen
snel en veilig op hun werk kunnen komen.
Het citaat van de Provincie Gelderland kijkt onder andere naar “flexibele en efficiënte netwerken die
voor iedereen open staan en beschikbaar zijn” (Provincie Gelderland, 2018). Dit kan betekenen dat
iedereen in een samenleving gebruik zou moeten kunnen maken van deze netwerken. Omdat het hier
om een toekomstvisie gaat, zou het kunnen dat dit nog niet het geval is in Gelderland.
Er is steeds meer wetenschappelijk onderzoek naar de bereikbaarheid voor verschillende groepen in
de samenleving, waarbij verdelingsvraagstukken steeds meer aandacht krijgen (Di Ciommo & Shiftan,
2017; Litman, 2002; Martens, 2012, 2017). Uit eerder onderzoek blijkt dat er vaak een ongelijke
verdeling bestaat van vervoersmiddelen, toegang tot vervoersmiddelen, en daarmee ook toegang tot
activiteiten. Zo heeft Hess (2005) aangetoond dat volwassenen die in armoede leven in de BuffaloNiagara regio in de Verenigde Staten verder weg van het centrum wonen waar betere banen
beschikbaar zijn vergeleken met rijkere volwassenen. Ook blijkt het dat deze armere volwassen vaak
geen toegang hebben tot een goede vorm van vervoer, en zo ook moeilijker beter banen kunnen
bereiken (Hess, 2005). In een onderzoek laat Cho-yam Lau (2011) zien dat armere delen van de
bevolking in Singapore vaker ver weg wonen van beschikbare banen vergeleken met rijkere delen van
de bevolking en zo soms wel tot 13% van hun maandelijks inkomen kwijt zijn aan
openbaarvervoerskosten (Cho-yam Lau, 2011). Er is dus vaak een ongelijke verdeling te vinden in
bereikbaarheid tussen verschillende inkomensgroepen. Deze ongelijke verdeling is van bereikbaarheid
is onvermijdelijk. Di Ciommo en Shiftan (2017) haken hierop in. Het onderzoek van Di Ciommo en
Shiftan (2017) stelt dat ‘key activities’ goed bereikbaar moeten zijn voor iedereen in de samenleving.
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Key activities zijn activiteiten zoals onderwijs, werk en gezondheidszorg. Het belang van een goede
bereikbaarheid van key activities wordt betoogd in een groot aantal studies (Di Ciommo & Shiftan,
2017; Vanoutrive & Cooper, 2019), waarvan het boek ‘Transport Justice: Desinging fair transportation
systems’ van Martens (2017) vooralsnog als enige een systematische benadering van een
rechtvaardige verdeling van bereikbaarheid beargumenteert (Martens, 2017)
Gezondheidszorg is een van deze key activities. Toch heeft verschillend onderzoek aangetoond dat de
bereikbaarheid van gezondheidszorg kan verschillen tussen mensen in de samenleving. Zo hebben
verschillende onderzoeken aangetoond dat mensen met een auto of toegang tot een auto vaker naar
een ziekenhuis gaan voor een behandeling voor een chronische ziekte dan mensen zonder auto en zo
dus minder vaak hun afspraak mistten (Arcury, Preisser, Gesler, & Powers, 2005; Salloum, Smith,
Jensen, & Lafata, 2012; Yang, Zarr, Kass-Hout, Kourosh, & Kelly, 2006). Een hoger inkomen gaat vaak
gepaard met autobezit (Paulley et al., 2006). Mensen met een lager inkomen zijn dus vaker afhankelijk
van andere vormen van vervoer, ook wanneer het aankomt op de bereikbaarheid van gezondheidszorg
en ziekenhuizen (Syed, Gerber, & Sharp, 2013). Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat
mensen die afhankelijk zijn van openbaar vervoer vaak langer moeten reizen naar een ziekenhuis dan
mensen die met een auto kunnen reizen (Martin, Jordan, & Roderick, 2008; Wang, Luo, & McLafferty,
2010).
Ook in Nederland speelt openbaar vervoer een grotere rol voor mensen met lage inkomens vergeleken
met mensen met hogere inkomens, mensen met een lager inkomen gebruiken de bus/tram/metro
meer dan mensen met een hoger inkomen (Zwaneveld & Berveling, 2009).
Het blijkt dus dat er nog veel verschillen bestaan in bereikbaarheid van verschillende diensten tussen
verschillende bevolkingsgroepen. Dit is ook de aanleiding geweest voor het onderzoek dat uitgevoerd
zal gaan worden, waarbij er specifiek gekeken zal worden naar de bereikbaarheid van gezondheidszorg
en waarbij er geprobeerd zal worden om verschillen in bereikbaarheid tussen verschillende
bevolkingsgroepen in kaart te brengen.
Er is echter amper onderzoek beschikbaar dat kijkt naar de bereikbaarheid van ziekenhuizen met het
openbaar vervoer, zonder het te vergelijken met de bereikbaarheid van ziekenhuizen met de auto
(Pearce, Witten, & Bartie, 2006). Toch blijkt het openbaar vervoer belangrijker te worden, en wordt
het vaak gezien als een duurzaam alternatief voor autogebruik. Het blijkt echter lastig om
autogebruikers over te halen om openbaar vervoer te gebruiken, terwijl sommige lokale overheden
dit wel proberen te stimuleren (Redman, Friman, Gärling, & Hartig, 2013). Ook de Nederlandse
overheden proberen het gebruik van openbaar vervoer te stimuleren, of proberen het belang van
openbaar vervoer te laten zien. In verschillende toekomstvisies wordt er gesproken over een toekomst
die meer bestaat uit binnenstedelijk openbaar vervoer, en vaak minder uit autogebruik (Ministerie van
Infrastructuur en Milieu, 2017; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2019; Provincie
Gelderland, 2018) Dit valt ook terug te zien in de maatschappij, waar jongvolwassenen (18-30 jaar)
steeds minder vaak een auto bezitten in het stedelijk gebied en steeds meer gebruik maken van de
fiets of het openbaar vervoer (Jorritsma, Berveling, & van der Waard, 2013; Kampert, Molnár-in ‘t Veld,
Nijenhuis, & Spoel, 2018). Vanuit deze gedachtegang is het interessant om de bereikbaarheid van
ziekenhuizen met het openbaar vervoer in kaart te brengen. Het in kaart brengen van bereikbaarheid
van ziekenhuizen met het openbaar vervoer waarbij er gekeken wordt naar inkomensgroepen is echter
nog niet gedaan. Veel onderzoek richt zich op de verschillen in bereikbaarheid met de auto en met het
openbaar vervoer, waarbij autobezit juist gebruikt wordt als een indicator van rijkdom (Pearce et al.,
2006).
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Het onderzoeken van de bereikbaarheid van ziekenhuizen door puur naar het openbaar vervoer te
kijken draagt bij aan het inzicht creëren in verschillen in bereikbaarheid tussen verschillende
inkomensgroepen en kan mogelijk gebruikt worden door overheden om beleid op aan te passen.

1.2.

Doel- en vraagstelling

Het onderzoek dat uitgevoerd gaat worden zal zich richten op het in kaart brengen van openbaar
vervoerbereikbaarheid van ziekenhuizen in relatie tot inkomen. Dit is dus ook de doelstelling van het
onderzoek.
Het onderzoek zal verder geen normatieve uitspraken doen over de verschillen in openbaar
vervoerbereikbaarheid die mogelijk gevonden worden. Wel wordt het onderzoek uitgevoerd tegen de
achtergrond van toenemende interesse in vervoer, mobiliteit en rechtvaardigheid.
In het theoretisch kader zal er aandacht besteed worden aan het verschil tussen een positieve en
normatieve analyse, en zal de notie van rechtvaardigheid verder toegelicht worden.
Gezien de doelstelling, en wanneer de toenemende interesse in vervoer, mobiliteit en
rechtvaardigheid in acht wordt genomen, kan de volgende centrale hoofvraag worden opgesteld:
“In hoeverre zijn er verschillen tussen inkomensgroepen in de openbaar vervoerbereikbaarheid van
ziekenhuizen?”

1.3.

Onderzoeksmodel

Het is mogelijk om een onderzoekmodel op te stellen. Het onderzoeksmodel dat bij het onderzoek
hoort is weergeven in figuur 1.1.

Figuur 1.1: Het onderzoekmodel dat bij het onderzoek hoort.

In het theoretisch kader zullen verschillende theorieën over bereikbaarheid, openbaar
vervoerbereikbaarheid, inkomen en bereikbaarheid en bereikbaarheid en gezondheidszorg besproken
worden (A). Hieruit zal een conceptueel model opgesteld worden dat de denkrichting van het
onderzoek weergeeft (B). Dit conceptueel model hangt sterk samen met keuzes die gemaakt zijn over
de geselecteerde onderdelen van de verschillende theorieën in het methodologisch hoofdstuk. Het
conceptueel model geeft richting aan de analyse op de empirische gegevens die uitgevoerd zal worden.
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Deze empirische gegevens komen uit een database met bereikbaarheidsgegevens (zoals bijvoorbeeld
de reistijd en de hemelsbrede afstand) en gegevens over inkomen (C). Uiteindelijk zal deze analyse
inzicht geven in de verschillen in bereikbaarheid van ziekenhuizen tussen inkomensgroepen (D).

1.4.

Leeswijzer

Het volgende hoofdstuk (H2) beschrijft de theoretische achtergrond van het onderzoek. Er zullen in dit
hoofdstuk verschillende theorieën aangehaald worden over bereikbaarheid, openbaar
vervoerbereikbaarheid, inkomen en mobiliteit en de bereikbaarheid van gezondheidszorg. Dit
hoofdstuk sluit af met een conceptueel model. In hoofdstuk 3 zal de methodologie van het onderzoek
beschreven worden. In dit hoofdstuk zal de onderzoeksstrategie toegelicht worden, en zal de keuze
voor de onderzoeksobjecten en onderzoeksgebieden verder toegelicht worden. Het tweede deel van
dit hoofdstuk richt zich op de dataverzameling, datapreparatie en data-analyse. Er zal een uitleg
worden gegeven over de gebruikte data en hoe deze geanalyseerd zal worden.
Hoofdstuk 4 beschrijft de resultaten van de uitgevoerde analyse. Er zal eerst aandacht worden besteed
aan een wat algemenere beschrijving van de openbaar vervoerbereikbaarheid van ziekenhuizen,
waarna er een beschrijving gegeven wordt van de analyse van de openbaar vervoerbereikbaarheid van
ziekenhuizen en inkomensgroepen.
In het vijfde hoofdstuk (H5) zal de conclusie van het onderzoek toegelicht worden. Ook zal er in dit
hoofdstuk een aanbeveling voor mogelijk vervolgonderzoek gegeven worden en zal er een reflectie
gegeven worden op het onderzoek. Dit verslag sluit af met een literatuurlijst (H6) en met een bijlage
waarin toevoegend materiaal gegeven wordt (H7).
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2. Theoretisch Kader
Dit hoofdstuk beschrijft de achterliggende theorie van het onderzoek. Paragraaf 2.1 geeft een uitleg
over het begrip ‘bereikbaarheid’. Hierna zal er in paragraaf 2.2 aandacht besteed worden aan de
bereikbaarheid van gezondheidszorg. Paragraaf 2.3 richt zich op het meten van bereikbaarheid. Hierna
zal er in paragraaf 2.4 aandacht worden besteed aan inkomen en mobiliteit. Paragraaf 2.5 besteed
aandacht aan een normatieve en positieve analyse van bereikbaarheid. Het hoofdstuk sluit af met het
conceptueel model.

2.1.

Bereikbaarheid en openbaar vervoerbereikbaarheid

Er bestaan verschillende invalshoeken op het begrip bereikbaarheid. Het is een begrip dat vaak lastig
te definiëren is en waarvan verschillende definities en operationalisaties bestaan.
Een onderzoek dat vaak aangehaald wordt wanneer er gekeken wordt naar een operationalisatie van
bereikbaarheid is het onderzoek van Geurs en van Wee (2004). In hun onderzoek definiëren zij
bereikbaarheid als volgt:
“We define accessibility as the extent to which land-use and transport systems enable (groups of)
individuals to reach activities or destinations by means of a (combination of) transport mode(s)” (Geurs
& van Wee, 2004, p. 128)
In hun onderzoek geven zij aan dat bereikbaarheid uit vier verschillende componenten bestaat, welke
in een bepaalde relatie tot elkaar staan. Toch komt het in de praktijk vaak voor dat er maar gefocust
wordt op één of meer componenten, en dat zelden alle vier worden meegenomen in een analyse van
bereikbaarheid (Geurs & van Wee, 2004)
Geurs en van Wee (2004) identificeren de volgende vier componenten van bereikbaarheid:
− De ‘land-use’ component: Deze component beschrijft het patroon van het landgebruik. Ten
eerste gaat het hier om de hoeveelheid en kwaliteit van ruimtelijke kansen en de distributie van
deze kansen zoals bijvoorbeeld banen, winkels en sociale voorzieningen. Ten tweede gaat het
ook om de vraag naar deze ruimtelijke kansen. Uiteindelijk bestaat deze component ook nog uit
het samenkomen van vraag en aanbod, en de concurrentie die hieruit voortvloeit.
− De ‘transportation’ component: Deze component beschrijft het negatief nut van een individu om
vanuit een herkomstgebied naar een ander gebied te bewegen met een bepaalde vorm van
transport. Dit negatief nut wordt uitgedrukt in de vorm van tijd, kosten en moeite en beschrijft
vooral het transportnetwerk.
− De ‘temporal’ component: Met deze component wordt de beschikbaar tijd van mogelijkheden
weergegeven. Dit geldt ook op individueel niveau. Transportdiensten zijn bijvoorbeeld niet s
’nachts beschikbaar, winkels zijn maar op bepaalde tijden geopend en individuen hebben niet
altijd tijd om een dienst of voorziening te bereiken.
− De ‘individual’ component: De laatste component van het begrip bereikbaarheid geeft aan in
welke mate individuen deel kunnen of willen nemen aan bepaalde activiteiten. Het gaat hier om
de individuele vraag, mogelijkheden en kansen van individuen.
Deze verschillende componenten moeten niet los van elkaar worden gezien, maar hebben een relatie
tot elkaar. Figuur 2.1. op de volgende pagina geeft de relatie tussen de verschillende componenten
weer.

13

Figuur 2.1: De relatie tussen de verschillende componenten van bereikbaarheid (Geurs & van Wee, 2004)

Het onderzoek van Geurs en van Wee (2004) richt zich op de mogelijkheid om een bepaalde
hoeveelheid aan activiteit te bereiken, en wordt bereikbaarheid niet bekeken vanuit een perspectief
waarbij de bereikbaarheid van een specifieke bestemming wordt geanalyseerd.
Een onderzoek dat is uitgevoerd voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in 1999 waarin
werd getracht om het begrip ‘bereikbaarheid’ te operationaliseren richt zich meer op de
bereikbaarheid van een specifieke bestemming (Hagoort, 1999).
Een algemene definitie van ‘bereikbaarheid’ die uit dit onderzoek van Hagoort (1999) voortvloeit luidt
dan ook als volgt:
“Bereikbaarheid is de benodigde hoeveelheid tijd, geld, en moeite voor personen of goederen, om
vanuit hun herkomstgebied(en) de afstand tot een of meerdere lokaties, waar zich een bepaalde
(hoeveelheid) activiteit bevindt, te overbruggen.” (Hagoort, 1999, p. 16)
Hagoort (1999) geeft dit schematisch weer, deze schematische weergave is weergeven in figuur 2.2.

Figuur 2.2: Bereikbaarheid als een samenstelling van tijd, geld en moeite (Hagoort, 1999).
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Hagoort (1999) stelt dat het begrip bereikbaarheid inhoudelijk pas duidelijk wordt wanneer er een
keuze is gemaakt voor de verschillende aspecten van bereikbaarheid. Aspecten van bereikbaarheid zijn
bijvoorbeeld het gehanteerde perspectief op bereikbaarheid, de activiteit, het verplaatsingsmotief, de
doelgroep, het vervoersmiddel en het schaalniveau.
Zo kunnen de drie hoofdcomponenten (tijd, geld en moeite) van bereikbaarheid verder worden
onderverdeeld in sub-componenten. Geld kan bijvoorbeeld worden onderverdeeld in benzinekosten
en parkeerkosten. De onderverdeling van de drie hoofdcomponenten is afhankelijk van het
vervoersmiddel.
Het onderzoek van Hagoort (1999) geeft verschillende mogelijkheden aan hoe verschillende
vervoersmiddelen andere sub-componenten van bereikbaarheid kunnen hebben. Het opdelen van de
hoofdcomponenten in sub-componenten is weergeven in tabel 2.1. voor het openbaar vervoer
(Hagoort, 1999).
Hoofdcomponenten en sub-componenten van bereikbaarheid voor het openbaar vervoer
Tijd:

Verborgen wachttijd
Voortransport
Wachttijd overstap
Looptijd overstap
Reistijd
Natransport
Geld:
Reistarieven
Moeite:
(Dis)Comfort
Fysieke inspanning
Betrouwbaarheid
Informatie
Sociale veiligheid
Imago
Toegankelijkheid invaliden
Tabel 2.1: De hoofcomponenten van bereikbaarheid voor het openbaar vervoer (Hagoort, 1999)

Hagoort stelt dat moeite gezien kan worden als een soort van restcategorie. Volgens Hagoort
beïnvloeden sommige sub-componenten van moeite de verplaatsingsweerstand direct, terwijl andere
meer ingaan op de keuze tussen vervoersmiddelen. Ook stelt Hagoort dat moeite vaak lastig te
kwantificeren is (Hagoort, 1999).
In dit onderzoek zal deze vorm van bereikbaarheid gehanteerd worden. Bereikbaarheid kan gezien
worden als de weerstand om een bepaalde afstand te overbruggen voor personen om een locatie te
bereiken. Deze weerstand is vervolgens weer afhankelijk van geld, tijd en moeite. In hoofdstuk 3 wordt
er verder op de operationalisatie en meetbaarheid van bereikbaarheid ingegaan.

2.2.

Bereikbaarheid van de gezondheidszorg

Luo en Wang (2003) stellen dat de bereikbaarheid van gezondheidszorg verschillend is over de
geografische ruimte. Dit komt doordat de verdeling van de samenleving niet uniform is en de
bereikbaarheid van gezondheidszorg enerzijds afhankelijk is van de aanwezigheid van dokters,
ziekenhuizen en klinieken (aanbod) en anderzijds afhankelijk is van de plek waar mensen wonen
(vraag) (Luo & Wang, 2003). In het onderzoek van Luo en Wang (2003) wordt er een onderscheid
gemaakt tussen verschillende vormen van bereikbaarheid van gezondheidszorg. Deze vormen zijn
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gebaseerd op het onderzoek van Khan (1992). Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een ‘spatial
(geographic)’ en ‘aspatial (social)’ dimensie. Waarbij de ‘spatial’ dimensie zich vooral richt op
ruimtelijke factoren zoals afstand en de ‘aspatial’ dimensie zich richt op sociale factoren zoals sociale
klasse of inkomen (Khan, 1992; Luo & Wang, 2003).
Verder is er in de onderzoeken van Khan (1992) en Luo en Wang (2003) nog een verdeling te vinden
tussen ‘potential’ en ‘realized’ vormen van bereikbaarheid van gezondheidszorg, waarbij er bij de
analyse van ‘potential’ bereikbaarheid een nadruk ligt op het in beeld brengen van de (fysieke en
ruimtelijke) toegang tot gezondheidszorg, zonder daarbij de werkelijke benutting van de
gezondheidszorg in acht te nemen (Khan, 1992; Luo & Wang, 2003).
Khan (1992) stelt dat de ‘realized accessibility’ (de werkelijke benutting) pas bereikt wordt wanneer
zogenoemde ‘facilitators’ groter zijn dan de ‘barriers’. Hiermee bedoelt Khan (1992) dat een werkelijke
toegang tot een dienst of plek pas bereikt wordt wanneer de kansen om deze dienst of dit object te
bereiken groter zijn dan de barrières (Khan, 1992; Luo & Wang, 2003).
Onderzoek van Guagliardo (2004) stelt dat er vijf verschillende barrières te onderscheiden zijn voor
toegang tot gezondheidszorg: ‘availability’, ‘accessibility’, ‘affordability’, ‘acceptability’ en
‘accommodation’. De laatste drie barrières richten zich meer op het sociale aspect van de toegang tot
gezondheidszorg, en omvatten financiële en culturele aspecten voor de sociale toegang tot
gezondheidszorg. De eerste twee barrières richten zich op de ruimtelijke toegang tot gezondheidszorg
waarbij ‘availability’ verwijst naar de hoeveelheid locaties waar een patiënt terecht kan, en
‘accessibility’ verwijst naar de reisbelemmering (in afstand en tijd) tussen de patiënt en locatie van de
gezondheidszorg. Guagliardo (2004) stelt wel dat zeker in stedelijke gebieden deze eerste twee
barrières tegelijkertijd werken, en dat deze barrières ook samen kunnen worden gevat onder de term
‘spatial accessibility’ (ruimtelijke bereikbaarheid in het Nederlands) (Guagliardo, 2004).
Het onderzoek van Luo en Wang (2003) gebruikt reistijd als een barrière voor de bereikbaarheid van
gezondheidszorg. In hun onderzoek proberen zij reistijden te modelleren, maar kijken zij alleen maar
naar reistijden met de auto. In hun aanbeveling stellen zij dus ook dat het zinvol is om ook naar
openbaar vervoer te kijken (Luo & Wang, 2003). Mao en Nekorchuk (2013) hebben met hun onderzoek
modelmatig bereikbaarheid van gezondheidszorg geanalyseerd door verschillende vervoersmiddelen
te combineren en te vergelijken. In hun onderzoek zien zij het belang van openbaar vervoer voor lagere
inkomensgroepen en stellen dus dat het openbaar vervoer meegenomen moet worden in het
berekenen van de bereikbaarheid van gezondheidszorg (Mao & Nekorchuk, 2013). Toch toont
onderzoek van Madill et al. (2018) aan dat in Melbourne (Australië) gezondheidszorg lastiger te
bereiken is voor mensen die in de buitenwijken van de stad wonen, vooral wanneer zij
gezondheidszorg met het openbaar vervoer willen bereiken (Madill, Badland, Mavoa, & Giles-Corti,
2018).

2.3.

Het meten van bereikbaarheid

Zowel Hagoort (1999) en Geurs en van Wee (2004) stellen dat er verschillende methodes zijn om
bereikbaarheid te meten.
Het onderzoek van Geurs en van Wee (2004) geeft aan dat een goede meting van bereikbaarheid
idealiter alle vier de componenten van bereikbaarheid (zoals genoemd in paragraaf 2.1.) mee moet
nemen. Toch is dit vaak niet het geval en hangt dit af van het gebruikte perspectief op het meten van
bereikbaarheid. Geurs en van Wee (2004) onderscheiden de volgende vier verschillende perspectieven
die gebruikt kunnen worden wanneer met bereikbaarheid wilt meten:
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−

‘Infrastructure-based measures’: dit perspectief analyseert de infrastructuur van het vervoer.
Het kijkt bijvoorbeeld naar opstoppingen of gemiddelde snelheid op het
infrastructuurnetwerk.
− ‘Location-based measures’: Deze meetmethode bekijkt bereikbaarheid vanuit het perspectief
van de locatie. Deze methode kijkt naar de bereikbaarheid van een bepaalde activiteit die over
de ruimte verspreid is, zoals bijvoorbeeld het aantal banen binnen een bepaalde
herkomstlocatie.
− ‘Person-based measures’: Bij dit perspectief wordt er een analyse uitgevoerd op het
individueel niveau. Er wordt gekeken naar activiteiten die bereikbaar zijn voor individuen en
wordt er rekening gehouden met aspecten zoals inkomen, leeftijd en activiteitenpatronen van
individuen.
− ‘Utility-based measures’: Deze laatste vorm kijkt vooral naar het ‘nut’ dat mensen halen uit
bereikbaarheid van activiteiten. De kosten van vervoer (‘disnut’) worden in deze
bereikbaarheidsmaat in verband gebracht met de baten (het ‘nut’) van het bezoeken van
bepaalde activiteiten.
Per perspectief zijn er verschillende manieren mogelijk om bereikbaarheid te meten. Volgens Hagoort
(1999) en Geurs en van Wee (2004) hangt het kiezen van een methode volledig af van de
operationalisatie van bereikbaarheid. Er moet eerst duidelijk gemaakt worden wat er gemeten gaat
worden, en hoe dit gemeten gaat worden (Hagoort, 1999). Ook Geurs en van Wee (2004) stellen dat
het cruciaal is om eerst duidelijk te maken wat er gemeten gaat worden, alvorens een meetmethode
te selecteren. Toch is het niet makkelijk om bereikbaarheid te meten. Martens (2017) stelt dat het
simpelweg niet mogelijk is om één juiste methode te kiezen om bereikbaarheid te meten, en dat het
daarom verstandig is om de vele dimensies van bereikbaarheid te erkennen en bereikbaarheid op
verschillende manieren te meten (Martens, 2017).
Een methode die aangehaald wordt door Martens (2017) om, in combinatie met andere methoden,
inzicht te krijgen in de bereikbaarheid is de methode van de ‘Potential Mobility Index’ (PMI). Met deze
methode wordt bereikbaarheid uitgerafeld in zowel het ‘land-use’ als ‘transportation’ component en
kan de kwaliteit van een vervoerssysteem beschreven worden. De PMI heeft als voordeel dat het zowel
de invloed van de ruimtelijke structuur van een transportnetwerk als de snelheid op de verschillende
connecties van het netwerk meeneemt (Martens, 2015, 2017). In zijn onderzoek definieert Martens
(2015) de PMI als volgt:
“The PMI is defined as the quotient of the aerial distance (as the crow flies) and the travel time on the
transport network between that origin and destination.” (Martens, 2015, p. 19).
De PMI kan dus gebruikt worden om het verschil in reistijd te laten zien tussen de werkelijke reistijd
en de hemelsbrede reistijd. Martens (2017) stelt dat de PMI niet gezien moet worden als een
vervanging van traditionele methodes om bereikbaarheid te meten, maar dat het gezien kan worden
als een aanvulling op andere methoden. Zo kan er met behulp van de PMI een visuele representatie
opgesteld worden waarin de PMI op de horizontale as, en een andere bereikbaarheidsmaat op de
verticale as tegen elkaar afgezet worden. Dit raamwerk visualiseert de mate waarin het
transportnetwerk bijdraagt aan de bereikbaarheid (Martens, 2017). Een voorbeeld hiervan wordt
gegeven door Martens (2017) in het boek ‘Transport Justice: Designing fair transportation systems’.
Door middel van een onderzoek in de stedelijke regio van Amsterdam laat Martens (2017) het verschil
in bereikbaarheid (gemeten in het aantal bereikbare banen binnen een reistijd van 30 minuten) zien
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tussen de auto en het openbaar vervoer en zet dit vervolgens uit tegen de PMI. Dit is weergeven in
figuur 2.3. Vervolgens koppelt Martens (2017) inkomenskwintielen aan autobezit om vervolgens een
uitspraak te doen de mate waarin het patroon van bereikbaarheid rechtvaardig is.

Figuur 2.3. De visuele representatie gegeven door Martens (2017) van de bereikbaarheid (gemeten in het aantal
bereikbare banen binnen een reistijd van 30 minuten) en de PMI. Met deze grafiek illustreert Martens (2017) het
verschil in bereikbaarheid tussen de auto en het openbaar vervoer, en koppelt hij dit aan de PMI.

2.4.

Inkomen en mobiliteit

Hagoort (1999) stelt dat bereikbaarheid gezien kan worden als de weerstand (uitgedrukt in tijd, geld
en moeite) om een afstand te overbruggen. Deze weerstand is vaak afhankelijk van de toegang tot
vervoersmiddelen (Hagoort, 1999). Zo heeft onderzoek aangetoond dat mensen met toegang tot een
auto vaker voor een behandeling van een chronische ziekte naar het ziekenhuis gaan vergeleken met
mensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer (Arcury et al., 2005; Salloum et al., 2012; Yang
et al., 2006). Het in bezit zijn van een auto verhoogt vaak de potentiële mobiliteit van mensen,
waardoor reistijd afneemt en hun bereikbaarheid tot verschillende locaties vaak beter wordt (Currie &
Delbosc, 2011). Het hebben van een auto is tegelijkertijd verbonden aan hoge kosten, waardoor
mensen met een lager inkomen vaak aangewezen zijn op openbaar vervoer, waardoor zij vaak langer
onderweg zijn naar een ziekenhuis (Martin et al., 2008; Wang et al., 2010).
Een onderzoek van Schafer en Victor (2000) dat zich richt op de toekomst van mobiliteit geeft enkele
factoren waar rekening mee gehouden moet worden wanneer er naar inkomen en mobiliteit gekeken
gaat worden (Schafer & Victor, 2000).
− Travel time budget (TTB): De TTB geeft aan hoe veel tijd mensen gemiddeld per dag besteden
aan reizen. Volgens het onderzoek van Schafer en Victor (2000) neemt de TTB per reiziger
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(waarbij een reiziger gezien kan worden als iemand die ten minste een gemotoriseerde reis
per dag maakt) toe wanneer het inkomen afneemt.
− Travel money budget (TMB): De TMB geeft aan hoe veel een individu uitgeeft aan reizen met
vervoer. Dit wordt gezien als een percentage van het totale inkomen. Mensen zonder een auto
geven gemiddeld 3-5% uit aan reizen, terwijl mensen met een auto ongeveer 10-15% van hun
inkomen aan reizen uitgeven.
Hetzelfde onderzoek van Schafer en Victor (2000) laat zien dat wanneer het inkomen stijgt, de vraag
naar mobiliteit toeneemt. De TTB neemt af wanneer het inkomen stijgt, omdat mensen vaak naar
snellere methodes van vervoer wisselen (Schafer & Victor, 2000).
Onderzoek van Zhou et al. (2012) heeft aangetoond dat de woonplaats van de verschillende
inkomensgroepen ook invloed heeft op de mobiliteit. Het onderzoek richt zich op de stedelijke regio
van Guangzhou (China) en toont aan dat armere bevolkingsgroepen vaak op plekken wonen waar een
afwezigheid van goed openbaar vervoer is, waardoor hun mobiliteit veel lager is vergeleken met rijkere
bevolkingsgroepen die vaak ook nog eens toegang hebben tot een auto (Zhou, Wu, & Cheng, 2012).
Ook stelt het onderzoek van Zhou et al. (2012) dat publieke diensten zoals openbaar vervoer en
scholen in gebieden met een lager inkomen vaak slechter zijn dan in gebieden met een hoger inkomen.
De vraag is of dit in Nederland ook zo is. Toch hebben mensen met een laag inkomen vaak geen andere
keuze, omdat er een tekort aan betaalbare woningen is, wonen zij vaak op plekken die hun toegewezen
worden (Desmond, 2012).

2.5.

Normatieve en positieve analyse

Wanneer bereikbaarheid geanalyseerd wordt kan een normatieve analyse van een positieve analyse
worden onderscheiden. Páez et al. (2012) stellen dat er bij een normatieve analyse wordt gekeken
naar de afstand die mensen zouden ‘moeten ’reizen en of dit redelijk is, terwijl een positieve analyse
alleen maar de werkelijke afstand probeert te beschrijven (Páez, Scott, & Morency, 2012).
Het onderzoek dat uitgevoerd gaat worden tracht geen normatieve uitspraken te doen over
inkomensverschillen, mobiliteit en bereikbaarheid maar probeert uitspraken te doen over
bereikbaarheid en inkomensgroepen. Toch zal er kort aandacht besteed worden aan rechtvaardigheid
en vervoer omdat het onderzoek uitgevoerd wordt tegen een achtergrond van rechtvaardigheid en
vervoer.
Rechtvaardigheid is een complex begrip waar nog veel onduidelijkheid over bestaat, zeker op het
gebied van vervoer. Er zijn enkele wetenschappelijke publicaties die zich richten op sociale uitsluiting,
onrechtvaardigheid en vervoer, toch ontbreekt er in veel literatuur een systematische argumentatie.
Een systematische en doordachte argumentatie over de rechtvaardigheid van een vervoersysteem
wordt vooralsnog alleen gegeven in het boek ‘Transport Justice: Designing fair transportation systems’
van Martens (2017). In dit boek verdedigt Martens aan de hand van een complex
gedachtenexperiment een specifiek principe van rechtvaardigheid in verkeer en vervoer.
Dat principe luidt:
“a transportation system is fair if, and only if, it provides a sufficient level of accessibility to all under
most circumstances.” (Martens, 2017, p. 215).
De systematische toepassing van dit rechtvaardigheidsprincipe in mobiliteitsbeleid zou het fenomeen
van vervoersgerelateerde sociale uitsluiting kunnen voorkomen. Sociale uitsluiting van mensen wordt
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algemeen gezien als onrechtvaardig. Kenyon, Lyons en Rafferty (2002) combineren mobiliteit met
social exclusion en definiëren dit als volgt:
“[Transport-related social exclusion is] [t]he process by which people are prevented from participating
in the economic, political and social life of the community because of reduced accessibility to
opportunities, services and social networks, due in whole or in part to insufficient mobility in a society
and environment built around the assumption of high mobility” (Kenyon, Lyons, & Rafferty, 2002, pp.
210-211).
Huishoudens met lagere inkomens hebben een grotere kans op transport-related social exclusion. Zij
hebben, zoals al aangegeven, minder vaak de beschikking over een auto terwijl de hedendaagse
maatschappij vaak ingericht is op de ideologie van autobezit waardoor activiteiten zoals werk,
winkelen en gezondheidszorg vaak lastiger met openbaar vervoer te bereiken zijn (Kenyon et al., 2002;
Schafer & Victor, 2000).
Toch stelt het onderzoek van Kenyon et al. (2002) dat social exclusion gerelateerd aan mobiliteit niet
altijd voorkomt in arme buurten, of onder arme mensen. Deze social exclusion kan ook voorkomen
onder individuen zoals bijvoorbeeld alleenstaande ouders, ouderen of mensen met een handicap.
Het onderzoek van Kenyon et al. (2002) toont aan dat mensen zonder een auto vaak meer tijd, moeite
en hogere marginale kosten hebben om dezelfde locatie te bereiken vergeleken met mensen die wel
een auto hebben. Dit is ook het geval voor mensen die een ziekenhuis willen bereiken (Martin et al.,
2008; Wang et al., 2010) .

2.6.

Conceptueel model

Het conceptueel model dat richting geeft aan dit onderzoek is weergeven in figuur 2.4. Het gebruikt
vooral de theorie van Hagoort (1999) omdat er in dit onderzoek gekeken gaat worden naar de
bereikbaarheid van een specifieke locatie, en niet naar de bereikbaarheid van een hoeveelheid aan
activiteit zoals in het onderzoek van Geurs en van Wee (2004) gedaan wordt.

Figuur 2.4: Het conceptueel model dat richting geeft aan dit onderzoek.
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Het onderzoek dat uitgevoerd gaat worden zal proberen verschillen in openbaar
vervoerbereikbaarheid van ziekenhuizen tussen inkomensgroepen weer te geven. Hierbij gaat het
onderzoek niet op zoek naar verklarende factoren, maar zal de bereikbaarheid van een specifieke
bestemming (in dit geval ziekenhuizen) gemeten worden aan de hand van bereikbaarheidsmaten. Het
conceptueel model dat opgesteld is aan de hand van de theorie geeft aan dat bereikbaarheidsmaten
die de openbaar vervoerbereikbaarheid van ziekenhuizen beïnvloedt tijd, geld en moeite kunnen zijn.
Het kiezen van bereikbaarheidsmaten is afhankelijk van de beschikbare data. In dit onderzoek zal er
gebruik gemaakt worden van de reistijd en van de PMI, deze data is beschikbaar en is ook niet lastig
om te verkrijgen. Dit zal verder toe worden gelicht in het methodologisch hoofdstuk.
In dit onderzoek zullen dus niet alle factoren meegenomen worden die weergegeven zijn in het
conceptueel model. Geld (reistarieven) en moeite zullen niet mee worden genomen. Dit wordt gedaan
omdat dataverzameling van deze variabelen lastig is. Toch zijn geld en moeite interessante variabelen
die mogelijk in vervolgonderzoek meegenomen kunnen worden. Reistarieven zouden bijvoorbeeld
vooral de openbaar vervoersbereikbaarheid van ziekenhuizen van lagere inkomensgroepen kunnen
beïnvloeden, dit omdat het gebruik van openbaar vervoer relatief duurder is voor lagere
inkomensgroepen vergeleken met hogere inkomensgroepen.
Verder is moeite ook interessant, toch geeft Hagoort (1999) aan dat moeite vaak lastig te meten is, en
dat dit per individu flink kan verschillen, hierom is er besloten om moeite niet mee te nemen in dit
onderzoek.
In het conceptueel model is aangegeven dat de reistijd beïnvloed wordt door de locatie ten opzichte
van de bestemming. Bij een grotere afstand zal de reistijd immers toenemen mits alle andere
variabelen gelijk blijven. Zoals in de literatuur vermeld, is de verwachting dat mensen met een lager
inkomen verder van publieke activiteiten (zoals scholen en ziekenhuizen) wonen. Het onderzoek dat
uitgevoerd gaat worden zal trachten te achterhalen of dit inderdaad het geval is en of er daadwerkelijk
verschillen te vinden zijn in openbaar vervoerbereikbaarheid van ziekenhuizen tussen
inkomensgroepen.
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3. Methodologie
Dit hoofdstuk bespreekt de methodologie van het onderzoek. Allereerst zal de onderzoeksstrategie
van het onderzoek besproken worden. Hierna wordt er aandacht besteed aan het
onderzoeksmateriaal en de variabelen die gebruikt zullen worden. Paragraaf 3.3. zal zich richten op de
onderzoeksgebieden. Hierna zal er verdere toelichting gegeven worden over de manier van
datapreparatie. Het hoofdstuk sluit af met een toelichting van de data-analyse en een conclusie die uit
de methodologie getrokken kan worden.

3.1.

Onderzoeksstrategie

De doelstelling van het onderzoek dat uitgevoerd gaat worden is het in beeld brengen van de
bereikbaarheid van ziekenhuizen in Nederland tussen verschillende inkomensgroepen. Om deze
doelstelling te bereiken moet er een keuze gemaakt worden voor een onderzoeksstrategie.
In het boek ‘Het ontwerpen van een Onderzoek’ beschrijven Verschuren en Doorewaard (2015) vijf
verschillende onderzoeksstrategieën, waaronder: survey, casestudy, experiment, gefundeerde
theoriebenadering en het bureauonderzoek. De databestanden die de bereikbaarheid van
ziekenhuizen weergeven zullen zelf geproduceerd worden, of opgesteld moeten worden uit een
secundair databestand. Onderzoek dat gebruik maakt van secundaire databestanden is volgens
Verschuren en Doorewaard (2015) bureauonderzoek. Er zal dus een bureauonderzoek uitgevoerd gaan
worden, waarbij er gebruik gemaakt gaat worden van bestaande data die herordend wordt, en
vervolgens geanalyseerd wordt vanuit een nieuw perspectief (Verschuren & Doorewaard, 2015). Een
belangrijk voordeel van een bureauonderzoek is dat er snel, mits dit beschikbaar is, over een groot
aantal gegevens beschikt kan worden. Data is al beschikbaar en het tijdrovend proces van
dataverzameling hoeft dan niet meer doorlopen te worden. Het is met deze onderzoeksstrategie dus
mogelijk om in een korte tijd voor een groot aantal onderzoeksgebieden te onderzoeken wat de
bereikbaarheid van ziekenhuizen is. Dit past ideaal bij de doelstelling van dit onderzoek (Verschuren &
Doorewaard, 2015).
Omdat het een tijdrovend proces is om zelf data te gaan verzamelen in de verschillende
onderzoeksgebieden en omdat er een databestand met bereikbaarheidsgegevens van verkeers- en
adviesbureau Goudappel Coffeng gebruikt kan worden, is de keuze voor een bureauonderzoek
gemaakt.

3.2.

Onderzoeksmateriaal

Het onderzoek richt zich op de bereikbaarheid van een specifieke locatie (ziekenhuis) door personen
van een bepaalde inkomensgroep. In dit onderzoek is er gebruik gemaakt van verschillende datasets,
om zo één grote dataset te maken. Allereerst zullen de beschikbare datasets verder toegelicht worden
en zal er gekeken worden naar de variabelen die gebruikt gaan worden in dit onderzoek.
3.2.1. Dataset reistijden
In dit onderzoek zal er gebruik gemaakt worden van de dataset die is geleverd door verkeers- en
adviesbureau Goudappel Coffeng. Deze dataset bevat reistijden in minuten op het niveau van
‘postcode vier cijfers’ (PC4) en berekent modelmatig de reistijd tussen een PC4 herkomst (h) en een
PC4 bestemming (b). Met behulp van deze dataset is het mogelijk om de reistijd tussen
herkomstgebieden en de hoofdingang van de patiëntenzorg van ziekenhuizen te bepalen.
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Vervoerswijze
Auto

Reisperiode en Jaar
Ochtendspits (2008/2020)
Daluren (2008/2020)
Openbaar vervoer
Ochtendspits (2008/2020)
Tabel 3.1. De verschillende reistijden die het databestand van Goudappel Coffeng bevat.

Het onderzoek dat uitgevoerd gaat worden gaat zich richten op de bereikbaarheid met het openbaar
vervoer. Uit het databestand van Goudappel Coffeng zullen alleen de OV reistijden van 2008
meegenomen worden, en zal er verder geen aandacht besteed worden aan de autoreistijden of de
reistijden uit 2020.
3.2.2. Dataset Centraal Bureau voor de Statistiek
De onderzoeksobjecten van dit onderzoek zijn personen behorende tot verschillende
inkomensgroepen. Er is een verdere specificatie nodig over hoe deze onderzoeksobjecten geselecteerd
gaan worden.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geeft gegevens vrij op PC4 niveau over onderwerpen zoals
demografie, wonen en inkomen. Het CBS heeft data beschikbaar en toegankelijk vanaf 2015. Er zal in
dit onderzoek ook gebruikt gemaakt worden van het databestand uit 2015, omdat dit databestand het
oudste beschikbare databestand is en dit dus het beste aansluit bij het databestand van Goudappel
Coffeng en de indeling van PC4 gebieden in 2008.
Het CBS levert een databestand uit 2015 dat per PC4 gebied particuliere huishoudens indeelt in
inkomensgroepen naar hun bruto-inkomen. Tabel 3.2. geeft de gebruikte definities van het CBS weer.
Begrip
Particulier huishouden

Definitie
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf nietbedrijfsmatig voorzien van de dagelijkse behoeften. Het gaat om de
populatie particuliere huishoudens op 1 januari 2015.
Bruto-inkomen
Het primair inkomen (inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming
en
inkomen
uit
vermogen)
verhoogd
met
uitkeringen
(inkomensverzekeringen en sociale verzekeringen) subsidies en ontvangen
inkomensoverdrachten
Tabel 3.2. De gebruikte definities in het databestand van het CBS (Centraal Bureau voor de statistiek, 2015).

Dit databestand van het CBS is opgesteld naar de wensen van een opdrachtgever, en deelt de
huishoudens in inkomensgroepen in. In dit onderzoek zal deze verdeling ook aangehouden worden.
Toch kan het nuttig zijn om te weten of een inkomen gezien kan worden als laag, midden of hoog. Deze
labels zijn toebedeeld met behulp van de toeslaggrens en de belastingschijven van 2015
(Belastingdienst, 2015, 2019). De labels zullen niet gebruikt worden in de data-analyse, maar kunnen
duidelijkheid geven over de verschillende inkomensgroepen.
De verschillende inkomensgroepen met de labels zijn weergeven in tabel 3.3. op de volgende pagina.
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Inkomensgroep in CBS-databestand
Label
€24.650,- of minder per jaar
Laag
€24.651,- t/m €41.084,Midden
€41.085,- t/m €57.518,Midden
€57.519,- t/m €73.952,Midden
€73.953,- t/m €90.386,Hoog
€90.387,- of meer per jaar
Hoog
Tabel 3.3. De verschillende inkomensgroepen in het CBS-databestand en de gehanteerde labels opgesteld met
behulp van de toeslaggrens en belastingschijven.

3.2.3. De ‘Potential Mobility Index’ (PMI)
Zoals al eerder aangehaald in het theoretisch kader kan de ‘Potential Mobility Index’ (PMI) gebruikt
worden als een maat om, naast de OV reistijd in 2008, bereikbaarheid te meten. De PMI zegt iets over
de kwaliteit van de verbinding van het transport (Martens, 2015). Het is mogelijk om met behulp van
ArcGIS de hemelsbrede afstand tussen twee PC4 gebieden te berekenen. Deze hemelsbrede afstand
kan vervolgens in combinatie met data over de OV reistijd in 2008 gebruikt worden om de PMI te
berekenen. Het berekenen van de PMI wordt als volgt gedaan:
𝑛

1
𝑑(𝑖, 𝑗, … 𝑛)
𝑃𝑀𝐼 (𝑖) = ∙ ∑
𝑛
𝑇(𝑖, 𝑗, … 𝑛)
𝑖=1

Waarbij:
𝑃𝑀𝐼(𝑖) = 𝑔𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑐ℎ𝑡𝑠𝑛𝑒𝑙ℎ𝑒𝑖𝑑 𝑣𝑎𝑛 𝑧𝑜𝑛𝑒 𝑖
𝑑(𝑖, 𝑗, … 𝑛) = 𝑔𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑑𝑒 ℎ𝑒𝑚𝑒𝑙𝑠𝑏𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 𝑡𝑢𝑠𝑠𝑒𝑛 𝑧𝑜𝑛𝑒 𝑖 𝑒𝑛 𝑧𝑜𝑛𝑒 𝑗
𝑇(𝑖, 𝑗, … 𝑛) = 𝑟𝑒𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗𝑑 𝑜𝑝 ℎ𝑒𝑡 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑛𝑒𝑡𝑤𝑒𝑟𝑘 𝑡𝑢𝑠𝑠𝑒𝑛 𝑧𝑜𝑛𝑒 𝑖 𝑒𝑛 𝑧𝑜𝑛𝑒 𝑗
De PMI kan gezien worden als een quotiënt op een transportnetwerk van herkomst naar bestemming,
waarbij er gekeken wordt naar de hemelsbrede afstand en reistijd over het netwerk van het
transportsysteem (Martens, 2017).
Martens (2017) ontwikkelt met behulp van de PMI een raamwerk dat de bijdrage van het
transportnetwerk aan de bereikbaarheid weergeeft.
De dataset van Goudappel Coffeng, van het CBS en gegevens over de PMI worden met behulp van
ArcGIS en SPSS samengevoegd. Dit wordt verder toegelicht in paragraaf 3.4.

3.3.

Onderzoeksobjecten en Onderzoeksgebieden

Omdat het een tijdrovend proces is om voor elk ziekenhuis in Nederland een bereikbaarheidsanalyse
uit te voeren, zal er eerst uitgelegd worden welke ziekenhuizen er geselecteerd gaan worden.
Het onderzoek zal zich gaan richten op Universitaire Medische Centra (UMC’s). Deze ziekenhuizen zijn
gekozen omdat UMC’s vaak een speciale functie hebben binnen de gezondheidszorg. UMC’s faciliteren
niet alleen opleidingen en wetenschap, maar faciliteren ook zogenoemde topreferente zorg.
Topreferente zorg kan gezien worden als zorg die niet mogelijk is in andere ziekenhuizen, en vereist
specialisten en interdisciplinaire samenwerking. Topreferente zorg is vaak essentieel voor patiënten
die in normale ziekenhuizen al zijn ‘uitbehandeld’ (Ministerie van Volksgezondheid, 2007). Omdat
UMC’s een belangrijke rol spelen in de gezondheidszorg is er besloten om naar de openbaar
vervoerbereikbaarheid van UMC’s te kijken. In de tabel 3.4. zijn deze ziekenhuizen genoemd met het
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PC4 gebied waar de hoofdingang van de patiëntenzorg van de ziekenhuizen liggen (NFU, 2018). De PC4
gebieden van de hoofdingang van de patiëntenzorg zijn gevonden op de websites van de UMC’s.
UMC
PC4 (van hoofdingang patiëntenzorg)
AMC, Academisch Medisch Centrum te Amsterdam 1105
Erasmus MC, Erasmus MC te Rotterdam
3015
LUMC, Leids Universitair Medisch Centrum te 2333
Leiden
Maastricht UMC, Maastricht UMC te Maastricht
6229
UMCG, Universitair Medisch Centrum Groningen te 9713
Groningen
Radboudumc, Radboud universitair medisch 6525
centrum te Nijmegen
UMC Utrecht, Universitair Medisch Centrum 3584
Utrecht te Utrecht
VUmc, VU medisch centrum te Amsterdam
1081
Tabel 3.4. De UMC’s met bijbehorende PC4 gebieden (Eigen analyse op basis van websites van de UMC’s).

Om de openbaar vervoerbereikbaarheid van deze UMC’s te bepalen zal er ook een herkomstgebied
met bijbehorende PC4 niveaus gekozen moeten worden. Het is namelijk niet logisch om de
bereikbaarheid van de UMC’s vanuit alle PC4 gebieden in Nederland te analyseren.
Er is gekozen om de bereikbaarheidsanalyse uit te voeren op het niveau van stadsgewesten. Het gaat
hierbij om regio’s die onder invloed van suburbanisatie zijn ontstaan, waarin inwoners en
ondernemingen zich wel primair op de stad georiënteerd hebben. Vliegen (2005) stelt het volgende:
“In zijn ideaaltypische vorm kan het stadsgewest daarom worden beschouwd als een combinatie van
een regionaal arbeidsmarkt-, woningmarkt- en verzorgingsgebied met de grote stad als centrum.”
(Vliegen, 2005, p. 3)
Er is dus gekozen om stadsgewesten te kiezen, omdat dit vaak het gehele verzorgingsgebied van een
centrale stad omvat (Centraal Bureau voor de statistiek, 2008; Vliegen, 2005). Toch wordt er rekening
gehouden met het feit dat UMC’s vaak grotere gebieden bedienen, en dat een bereikbaarheidsanalyse
op het niveau van stadsgewesten niet optimaal is.
Omdat de dataset van bureau Goudappel Coffeng uit 2008 komt, zal er ook gebruik gemaakt worden
van de indeling van het stadsgewest uit 2008. Met behulp van data van het CBS uit 2008 kunnen de
bijbehorende gemeentes in 2008 van elk stadsgewest gevonden worden. Ook is het mogelijk om de
bijbehorende PC4 gebieden te selecteren, dit wordt verder toegelicht in paragraaf 3.4. De
Stadsgewesten met bijbehorende gemeentes kunnen in de bijlage gevonden worden.
In totaal zullen de volgende zeven stadsgewesten onderzocht worden: Amsterdam, Rotterdam,
Utrecht, Leiden, Maastricht, Groningen en Nijmegen. In tabel 3.5. wordt de omvang van deze
stadsgewesten weergeven in inwonersaantallen en oppervlakte (in hectare).
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Stadsgewest
Inwonersaantal (2008)
Oppervlakte (ha)
Amsterdam
1.482.287
117.223
Rotterdam
1.169.866
80.099
Leiden
333.578
21.632
Maastricht
179.603
20.314
Nijmegen
279.245
31.762
Groningen
344.049
93.812
Utrecht
592.458
38.977
Tabel 3.5. De hoeveelheid inwoners per stadsgewest (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2009)

3.4.

Datapreparatie

Omdat er verschillende databestanden uit verschillende jaren gebruikt worden moeten er keuzes
gemaakt worden bij het opstellen van het uiteindelijke databestand. Het uitgangspunt dat gehanteerd
is tijdens het opstellen van het uiteindelijke databestand is dat er gebruik gemaakt gaat worden van
de regionale indeling van stadsgewesten van 2008 omdat het databestand van Goudappel Coffeng ook
de OV reistijd uit 2008 bevat.
Uit een databestand van het CBS van 2008 met gemeentegrenzen zijn met ArcGIS de stadsgewesten
geselecteerd, zodat er, met een databestand van het CBS uit 2015 van PC4 gebieden, een selectie
gemaakt kan worden van PC4 gebieden die binnen de gemeentegrenzen en dus binnen de
stadsgewestgrenzen van 2008 vallen. Omdat het onmogelijk was om PC4 gebieden samen te voegen
met gemeentes zonder een gemeenschappelijke factor, en er geen koppeltabel beschikbaar was van
PC4 gebieden en gemeentes van 2008, is er besloten om de naam van de gemeentes niet mee te
nemen in het databestand.
Het uiteindelijke product van deze stap is een databestand dat per stadsgewest de verschillende PC4
gebieden weergeeft (met de bijbehorende demografische, economische en sociale data van het CBS
uit 2015).
Vervolgens is het gevormde databestand gekoppeld aan het databestand van het CBS uit 2015 met de
huishoudens in de verschillende inkomensgroepen met behulp van SPSS. Na deze stap is de
hemelsbrede afstand tussen de verschillende PC4 gebieden en het PC4 gebied van het UMC berekend
met behulp van ArcGIS om zo later de PMI uit te kunnen rekenen.
Hierna is het databestand van Goudappel Coffeng gebruikt. Er is een selectie gemaakt van de PC4
herkomstgebieden die binnen de stadsgewesten vallen, en is er als bestemming per stadsgewest
steeds de hoofdingang van de patiëntenzorg van het bijbehorende UMC gekozen.
Het uiteindelijke product van alle bovengenoemde stappen is een databestand dat een regionale
indeling van stadsgewesten uit 2008 hanteert, met gegevens over het aantal huishoudens, de verdeling
van inkomensgroepen, de hemelsbrede afstand tussen een PC4 gebied en het UMC en de OV reistijd
in 2008 naar de hoofdingang van de patiëntenzorg.
Omdat er een veelvoud aan databestanden gebruikt is, worden de links naar deze databestanden
weergeven in de bijlage en zal er een korte toelichting van elk databestand gegeven worden.
Dit uiteindelijke databestand is tijdens het analyseren van de data nog verder aangepast door
bijvoorbeeld minuten om te zetten naar uren, om zo berekeningen en analyses uit te voeren. Een tabel
met alle variabelen van het uiteindelijke databestand is weergegeven in de bijlage.

3.5.

Data-analyse

In deze paragraaf zal er aandacht besteed worden aan de methode van data-analyse die toegepast is.
Er zal eerst aandacht besteed worden aan beschrijvende statistiek en de verschillende statistische
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maten die gebruikt gaan worden in het onderzoek. Vervolgens wordt er aandacht besteed aan het
vergelijken van bereikbaarheid in de stadsgewesten. Deze paragraaf sluit af met het beschrijven van
de data-analyse die inkomensverschillen meeneemt.
3.5.1. Beschrijvende statistiek
De analyses die uitgevoerd zijn vallen onder de term beschrijvende statistiek. Het boek ‘Statistiek, een
inleiding’ van McClave, Benson, Sincich en Knypstra (2011) stelt dat beschrijvende statistiek numerieke
en grafische methoden gebruikt om patronen in een gegevensverzameling te ontdekken, om de
informatie in een gegevensverzameling samen te vatten en om deze informatie op een overzichtelijke
manier te presenteren. In tegenstelling tot verklarende statistiek wordt de data niet gebruikt om
schattingen te maken, om beslissingen te nemen of om te voorspellen, maar gaat het puur om het
beschrijven van een dataset (Mcclave T., Benson P., Sincich T., & Knypstra S., 2015b).
Verschillende statistische maten kunnen gebruikt worden bij beschrijvende statistiek. Field (2016)
beschrijft in zijn boek verschillende maten die de verdeling van de data beschrijven.
Zo onderscheidt hij de mediaan (het middelste getal wanneer alle getallen bij elkaar op worden geteld),
de modus (het getal dat het vaakst voorkomt) en het gemiddelde (Field, 2016). In dit onderzoek zal de
PMI en de OV reistijd in 2008 gebruikt worden als een maat om bereikbaarheid weer te geven.
Bovengenoemde maten kunnen worden toegepast op de PMI en de OV reistijd in 2008 per
stadsgewest.
Hiernaast kan ook nog de spreiding van de data beschreven worden. Dit wordt vaak gedaan door het
bereik van data aan te geven. Hierbij wordt simpelweg gekeken naar het laagste getal, en het hoogste
getal in de dataset (Field, 2016). Het gebruiken van het bereik kan gemakkelijk verschillen in
bereikbaarheid van inkomensgroepen weergeven (in sub-paragraaf 3.5.3. wordt toegelicht hoe
bereikbaarheid per inkomensgroep wordt berekend), en deze vergelijken met de gemiddelde
bereikbaarheid in het stadsgewest en tussen stadsgewesten. Het weergeven van deze verschillen in
bereikbaarheid kan gedaan worden met behulp van de variantie, standaardafwijking en de
variatiecoëfficiënt. Waarbij de variatiecoëfficiënt de afwijking van de bereikbaarheid van een PC4
gebied weergeeft ten opzichte van de gemiddelde bereikbaarheid in een stadsgewest en het dus
mogelijk wordt om spreiding tussen verschillende variabelen te vergelijken (Field, 2016).
Een andere analyse die uitgevoerd gaat worden in dit onderzoek is het bereken van correlatie.
Correlatie geeft het (lineaire) verband weer tussen twee verschillende variabelen. Een belangrijke
opmerking die gemaakt moet worden bij het gebruiken van een correlatieanalyse is dat correlatie geen
oorzakelijk verband aangeeft. De enige veilige conclusie die uit een positieve of negatieve correlatie
getrokken kan worden is dat er waarschijnlijk een samenhang bestaat tussen twee variabelen, maar
dat deze samenhang mogelijk veroorzaakt kan worden door een andere variabele (Mcclave T., Benson
P., Sincich T., & Knypstra S., 2015a). Toch is het nuttig om correlatie tussen verschillende variabelen te
berekenen om inzicht te krijgen in de waarschijnlijke samenhang.
Field (2016) beschrijft verschillende methoden die gebruikt kunnen worden om correlatie te bepalen.
Het kiezen van een methode hangt af van de gehanteerde meetniveaus van de variabelen.
In navolging van vele anderen, onderscheidt Vennix (2016) de volgende vier meetniveau ’s (Vennix,
2016):
- Nominaal: Het nominale meetniveau geeft een onderscheid aan tussen verschillende
categorieën. Numerieke symbolen worden gebruikt om een categorie aan te duiden. Deze
numerieke symbolen hebben dus zelf geen waarde.
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-

-

Ordinaal: Het ordinale meetniveau geeft een rangorde aan. Deze rangorde bestaat niet uit
numerieke data, maar beschrijft een verdeling bijvoorbeeld in termen van ‘hoog-midden-laag’.
Interval: Het interval meetniveau maakt gebruik van een rangvolgorde, en een gelijke afstand
tussen de verschillende getallen. Data op het interval niveau heeft geen absoluut nulpunt, dit
betekent dat deze data ook negatieve getallen kan aannemen. Een voorbeeld hiervan is
temperatuur (in graden Celsius).
Ratio: Het rationiveau kent naast een rangvolgorde en een gelijke afstand tussen de
verschillende getallen een absoluut nulpunt. Er zijn dus geen negatieve getallen mogelijk bij
het ratio interval. Een voorbeeld hiervan is leeftijd.

Omdat de data waarvan de correlatie bepaald zal worden op interval-en rationiveau zijn (aantal
huishoudens in de verschillende inkomensgroepen en de bereikbaarheid in OV reistijd in 2008 en PMI),
is het toegestaan om Pearson’s correlatiecoëfficiënt toe te passen (Field, 2016).
De correlatiecoëfficiënt (r) kan zowel een positieve als negatieve samenhang aangeven, de waarde van
het coëfficiënt ligt dus tussen -1 en +1, waarbij -1 een zeer sterke negatieve correlatie is en +1 een zeer
sterke positieve correlatie is. Het interpreteren van de correlatiecoëfficiënt kan op verschillende
manieren gedaan worden. In dit onderzoek wordt de interpretatie gebruikt die aangehaald wordt in
het boek van Evans (1996). Evans stelt het volgende over de labels die toegedeeld kunnen worden over
de kracht van de absolute waarde van de correlatie (Evans, 1996):
0.00 < r < 0.19:
0.20 < r < 0.39:
0.40 < r < 0.59:
0.60 < r < 0.79:
0.80 < r< 1.00:

Zeer zwak
Zwak
Matig
Sterk
Zeer Sterk

Wanneer er een uitspraak gedaan wordt over de correlatie, is het van belang om de significantie van
de correlatie mee te nemen. Het heeft immers geen nut om een uitspraak te doen over correlatie
wanneer deze niet significant is (Taylor, 1990)
3.5.2. Bereikbaarheid van de UMC’s
Voordat de daadwerkelijke kern van het onderzoek, waarbij inkomensgroepen meegenomen worden,
uitgevoerd gaat worden zal er eerst een beschrijving gegeven worden van de stadsgewesten en hun
bereikbaarheid.
Met behulp van SPSS wordt per stadsgewest de gemiddelde OV reistijd in 2008 naar het UMC en de
gemiddelde PMI berekend. Vervolgens zal er gekeken worden of er verschillen bestaan tussen de
stadsgewesten en de gevonden gemiddelden. Omdat er verwacht wordt dat de hemelsbrede afstand
naar het UMC vanuit herkomst PC4 gebieden de OV reistijd in 2008 beïnvloedt zullen de gemiddelde
hemelsbrede afstanden per UMC ook weergeven worden.
Omdat er gewerkt wordt met een populatie en geen steekproef (alle PC4 gebieden van de
stadsgewesten worden meegenomen) is het mogelijk om gelijk een uitspraak te doen over verschillen
of overeenkomsten. De zogenoemde ‘toevalsfout’ valt weg waardoor het mogelijk is om statistisch
betrouwbare uitspraken te doen over verschillen in gemiddelden zonder dat er statistische analyses
uitgevoerd hoeven te worden (Field, 2016).
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Verder wordt de spreiding van de OV reistijd in 2008 en de PMI berekend, en worden de
standaardafwijking en variatiecoëfficiënt gegeven.
De standaardafwijking geeft aan hoe dicht alle OV reistijden in 2008 en PMI’s van de PC4 gebieden per
stadsgewest bij het gemiddelde liggen en wordt berekend met SPSS. Hoe lager deze
standaardafwijking, hoe dichter alle waarden bij het gemiddelde liggen (Field, 2016).
Het is interessant om de spreiding van de OV reistijd in 2008 te kunnen vergelijken met de spreiding
van de PMI. Om deze vergelijking uit te voeren wordt de variatiecoëfficiënt berekend. De
variatiecoëfficiënt is dimensieloos, waardoor het mogelijk wordt om twee verschillende variabelen (OV
reistijd in 2008 en PMI) te kunnen vergelijken.
De variatiecoëfficiënt (van een populatie) wordt als volgt uitgerekend (Field, 2016):
𝐶𝑣 =

𝜎
|𝜇|

Waarbij:
𝜎 = 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑎𝑟𝑑𝑎𝑓𝑤𝑖𝑗𝑘𝑖𝑛𝑔
|𝜇| = 𝐺𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑑𝑒
Het berekenen van de variantiecoëfficiënt zal gedaan worden met Excel, waarbij per stadsgewest het
gemiddelde en de standaardafwijking gebruikt worden die door SPSS berekend zijn.
Uiteindelijk zullen alle waarden van de PMI en de OV reistijd in 2008 van de verschillende PC4 gebieden
nog tegen elkaar uitgezet worden, om zo een grafische weergave van de bijdrage van het
vervoerssysteem (PMI) aan de bereikbaarheid (reistijd) te geven zoals beschreven in het werk van
Martens (2017).
3.5.3. Inkomensgroepen en bereikbaarheid
De kern van de data-analyse bestaat uit het identificeren van mogelijke verschillen in bereikbaarheid
tussen verschillende inkomensgroepen.
Voordat er gekeken gaat worden naar de bereikbaarheid is het interessant om een idee te krijgen van
de locatie van de verschillende inkomensgroepen binnen het stadsgewest.
De locatie van inkomensgroepen
Allereerst worden er met ArcGIS kaarten gemaakt die de locatie van de het aantal huishoudens in de
laagste inkomensgroep (met een bruto inkomen van €24.650,- of minder per jaar) in het stadsgewest
weergeven. Dit is in relatie gezet tot het totale aantal huishoudens in een PC4 gebied. Door dit te doen
krijgt men een idee over de locatiepatronen van huishoudens in de laagste inkomensgroep.
Het is ook interessant om de locatiepatronen van de verschillende inkomensgroepen ten opzichte van
de UMC’s weer te geven. Dit kan gedaan worden door een gemiddelde hemelsbrede afstand tot de
hoofdingang van de patiëntenzorg te nemen per inkomensgroep. Het berekenen van deze gemiddelde
hemelsbrede afstand wordt met behulp van de formule op de volgende pagina gedaan.
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De gemiddelde hemelsbrede afstand tot het UMC van inkomensgroep IG wordt als volgt uitgerekend:
𝜇̅ (𝐼𝐺) =

𝐻(𝐼𝐺)𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙
1
∙∑
( 𝐻(𝐼𝐺)𝑃𝐶4𝑖 ∙ 𝐻𝐴𝑃𝐶4𝑖 )
𝐻(𝐼𝐺)𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙
𝑖

Waarbij:
𝜇̅ (𝐼𝐺) = 𝐺𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑑𝑒 ℎ𝑒𝑚𝑒𝑙𝑠𝑏𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 𝑡𝑜𝑡 ℎ𝑒𝑡 𝑈𝑀𝐶 𝑣𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑠𝑔𝑟𝑜𝑒𝑝 𝐼𝐺
𝐻(𝐼𝐺)𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑢𝑖𝑠ℎ𝑜𝑢𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑖𝑛 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑠𝑔𝑟𝑜𝑒𝑝 𝐼𝐺 𝑖𝑛 ℎ𝑒𝑡 𝑠𝑡𝑎𝑑𝑠𝑔𝑒𝑤𝑒𝑠𝑡
𝐻(𝐼𝐺)𝑃𝐶4𝑖 = 𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑢𝑖𝑠ℎ𝑜𝑢𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑖𝑛 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑠𝑔𝑟𝑜𝑒𝑝 𝐼𝐺 𝑖𝑛 𝑃𝐶4 𝑔𝑒𝑏𝑖𝑒𝑑 𝑖
𝐻𝐴𝑃𝐶4𝑖 = 𝐻𝑒𝑚𝑒𝑙𝑠𝑏𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 𝑡𝑜𝑡 ℎ𝑒𝑡 𝑈𝑀𝐶 𝑖𝑛 𝑃𝐶4 𝑔𝑒𝑏𝑖𝑒𝑑 𝑖
De gemiddelde hemelsbrede afstand tot de hoofdingang van de patiëntenzorg van de verschillende
UMC’s van de verschillende inkomensgroepen kunnen vervolgens grafisch weergegeven worden.
Gemiddelde OV reistijd in 2008 en PMI per inkomensgroep
Per UMC wordt er vervolgens per inkomensgroep de gemiddelde bereikbaarheid, uitgedrukt in OV
reistijd in 2008 en de PMI, berekend waarbij de volgende formule gehanteerd is:

𝜇̅ (𝐼𝐺) =

𝐻(𝐼𝐺)𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙
1
∙∑
( 𝐻(𝐼𝐺)𝑃𝐶4𝑖 ∙ 𝐵𝑊𝑃𝐶4𝑖 )
𝐻(𝐼𝐺)𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙
𝑖

Waarbij:
𝜇̅ (𝐼𝐺) = 𝐺𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑑𝑒 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑖𝑘𝑏𝑎𝑎𝑟ℎ𝑒𝑖𝑑 𝑣𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑠𝑔𝑟𝑜𝑒𝑝 𝐼𝐺
𝐻(𝐼𝐺)𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑢𝑖𝑠ℎ𝑜𝑢𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑖𝑛 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑠𝑔𝑟𝑜𝑒𝑝 𝐼𝐺 𝑖𝑛 ℎ𝑒𝑡 𝑠𝑡𝑎𝑑𝑠𝑔𝑒𝑤𝑒𝑠𝑡
𝐻(𝐼𝐺)𝑃𝐶4𝑖 = 𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑢𝑖𝑠ℎ𝑜𝑢𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑖𝑛 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑠𝑔𝑟𝑜𝑒𝑝 𝐼𝐺 𝑖𝑛 𝑃𝐶4 𝑔𝑒𝑏𝑖𝑒𝑑 𝑖
𝐵𝑊𝑃𝐶4𝑖 = 𝐵𝑒𝑟𝑒𝑖𝑘𝑏𝑎𝑎𝑟ℎ𝑒𝑖𝑑𝑠𝑤𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒 (𝑂𝑉 𝑟𝑒𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗𝑑 𝑖𝑛 2008 𝑜𝑓 𝑃𝑀𝐼) 𝑖𝑛 𝑃𝐶4 𝑔𝑒𝑏𝑖𝑒𝑑 𝑖
Voor elk van de zes verschillende inkomensgroepen worden de bereikbaarheidswaarden per PC4
gebied vermenigvuldigd met het aantal huishoudens in een bepaalde inkomensgroep van het
bijbehorende PC4 gebied. Dit wordt vervolgens opgeteld en gedeeld door het totaal aantal
huishoudens in een inkomensgroep van het stadsgewest.
Het resultaat hiervan is een waarde voor de gemiddelde bereikbaarheid per huishouden per
inkomensgroep per UMC. Vervolgens zullen deze gemiddelde waardes met elkaar vergeleken worden.
De vergelijking zal zowel binnen het stadsgewest en tussen de stadsgewesten uitgevoerd worden.
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Standaardafwijking en variatiecoëfficiënten van OV Reistijd in 2008 en PMI van de inkomensgroepen
Er zal voor de verschillende UMC’s per inkomensgroep berekeningen van de standaardafwijking van
zowel de OV Reistijd in 2008 en de PMI gemaakt worden. Omdat er met een gegeven gemiddelde per
inkomensgroep gewerkt wordt (wat in de vorige stap berekend is), is het lastig om de
standaardafwijking door SPSS te laten bereken en zal dit met behulp van Excel gedaan worden, waarbij
de formule voor de standaardafwijking handmatig ingevuld moet worden. Field (2016) geeft de
volgende formule voor het berekenen van de standaardafwijking (van een populatie).

𝜎𝐼𝐺

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙
∑𝐻(𝐼𝐺)
(𝑥𝑖 − 𝜇)2
𝑖=1
√
=
𝐻(𝐼𝐺)𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙

Waarbij
𝜎𝑛 = 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑎𝑟𝑑𝑎𝑓𝑤𝑖𝑗𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑎𝑛 𝐼𝑛𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑠𝑔𝑟𝑜𝑒𝑝 𝐼𝐺
𝑥𝑖 = 𝐵𝑒𝑟𝑒𝑖𝑘𝑏𝑎𝑎𝑟ℎ𝑒𝑖𝑑𝑠𝑤𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒 𝑖𝑛 𝑃𝐶4 𝑔𝑒𝑏𝑖𝑒𝑑 𝑖 𝑣𝑎𝑛 𝐼𝑛𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑠𝑔𝑟𝑜𝑒𝑝 𝐼𝐺
𝜇 = 𝐺𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑑𝑒 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑖𝑘𝑏𝑎𝑎𝑟ℎ𝑒𝑖𝑑𝑠𝑤𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑛 𝐼𝑛𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑠𝑔𝑟𝑜𝑒𝑝 𝐼𝐺
𝐻(𝐼𝐺)𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑢𝑖𝑠ℎ𝑜𝑢𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑖𝑛 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑠𝑔𝑟𝑜𝑒𝑝 𝐼𝐺 𝑖𝑛 ℎ𝑒𝑡 𝑠𝑡𝑎𝑑𝑠𝑔𝑒𝑤𝑒𝑠𝑡
Per inkomensgroep zal dus de gemiddelde bereikbaarheidswaarde gebruikt worden, en zal deze in
verhouding gezet worden tot de geobserveerde waarde voor een specifiek PC4 gebied.
Ook zal voor de verschillende UMC’s per inkomensgroep een berekening gemaakt worden van de
variatiecoëfficiënt van de OV reistijd in 2008 en de PMI. Het berekenen van de variatiecoëfficiënt
maakt het mogelijk om de standaardafwijking tussen de verschillende inkomensgroepen en tussen de
OV reistijd in 2008 en de PMI te vergelijken.
De variatiecoëfficiënt (van een populatie) wordt als volgt uitgerekend (Field, 2016):
𝐶𝑣 =

𝜎
|𝜇|

Waarbij:
𝜎 = 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑎𝑟𝑑𝑎𝑓𝑤𝑖𝑗𝑘𝑖𝑛𝑔
|𝜇| = 𝐺𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑑𝑒
Bij het berekenen van de variatiecoëfficiënt zal er gebruik gemaakt worden van de
standaardafwijkingen voor de verschillende inkomensgroepen die berekend zijn.
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Correlatie
De laatste stap van de data-analyse die de verschillende inkomensgroepen meeneemt richt zich op
mogelijke correlatie die gevonden kan worden. Het analyseren van de correlatie is een belangrijke
stap, en helpt in het weergeven van mogelijke verschillen tussen inkomensgroepen in bereikbaarheid
van ziekenhuizen.
Er zal gewerkt worden met Pearson’s correlatiecoëfficiënt zoals beschreven in paragraaf 3.5.1. Ook zal
de interpretatie van Evans (1996) van dit correlatiecoëfficiënt gehanteerd worden wat ook beschreven
is in paragraaf 3.5.1.
Het is mogelijk om voor een flink aantal variabelen de correlatie te berekenen. In dit onderzoek zal er
gekeken worden naar de correlatie voor de volgende variabelen:
- Aantal huishoudens in elk van de zes inkomensgroepen met OV reistijd in 2008.
- Aantal huishoudens in elk van de zes inkomensgroepen met PMI.
- Aantal huishoudens in elk van de zes inkomensgroepen met de hemelsbrede afstand tot de
hoofdingang van de patiëntenzorg van het UMC.
- OV reistijd in 2008 met de PMI
- OV reistijd in 2008 met de hemelsbrede afstand tot de hoofdingang van de patiëntenzorg van
het UMC.
- De PMI met de hemelsbrede afstand tot de hoofdingang van de patiëntenzorg van het UMC.
De correlatiecoëfficiënten zullen berekend worden voor elk UMC, ook zullen de correlatiecoëfficiënten
van het totale databestand berekend worden.
Omdat ervan uitgegaan wordt dat de locatie ten opzichte van een ziekenhuis de reistijd beïnvloedt zal
er allereerst gekeken worden naar de correlatie van het aantal huishoudens in elk van de zes
inkomensgroepen met de hemelsbrede afstand tot de hoofdingang van de patiëntenzorg van het UMC.
De analyse van deze correlatie is essentieel om mogelijke verschillen in bereikbaarheid van
ziekenhuizen tussen inkomensgroepen te verklaren.

3.6.

Conclusie

De werkwijze die toegepast gaat worden om de onderzoeksvraag van dit onderzoek te beantwoorden
is op basis van de beschreven methodologie aangescherpt. Er zal een bureauonderzoek uitgevoerd
gaan worden waarbij bestaande datasets van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over
inkomensgroepen en van verkeers- en adviesbureau Goudappel Coffeng over reistijden gecombineerd
gaan worden tot één databestand. De bereikbaarheidswaarden die geselecteerd zijn om de
bereikbaarheid van de ziekenhuizen aan te geven zijn de OV reistijd in 2008 en de ‘Potential Mobility
Index’ (PMI).
Omdat het niet mogelijk is om voor alle ziekenhuizen in Nederland een bereikbaarheidsanalyse uit te
voeren is er besloten om het onderzoek op Universitair Medische Centra (UMC’s) te richten.
Het onderzoek zal zich gaan richten op de volgende acht verschillende UMC’s:
- Academisch Medisch Centrum te Amsterdam
- Erasmus MC te Rotterdam
- Leids Universitair Medisch Centrum te Leiden
- Maastricht UMC te Maastricht
- Universitair Medisch Centrum Groningen te Groningen
- Radboud universitair medisch centrum te Nijmegen
- Universitair Medisch Centrum Utrecht te Utrecht
- VU medisch centrum te Amsterdam.
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Er is besloten om voor het verzorgingsgebied van deze UMC’s stadsgewesten aan te houden. Wel
wordt er rekening mee gehouden dat UMC’s vaak grotere gebieden verzorgen, maar dat dit vrij lastig
af te bakenen is.
De data die beschikbaar is kan op veel verschillende manieren worden vergeleken en geanalyseerd.
Allereerst zal er naar de bereikbaarheid van de UMC’s gekeken worden zonder de verschillende
inkomensgroepen mee te nemen. Het gemiddelde van de OV reistijd in 2008 en de PMI zal berekend
worden. Ook zullen de standaardafwijking en de variatiecoëfficiënt berekend worden.
Vervolgens zullen de zes verschillende inkomensgroepen uit het databestand van het CBS ook
meegenomen worden in de analyse. Allereerst zal er gekeken worden naar de locatie van de
verschillende inkomensgroepen in het stadsgewest door per PC4 gebied te kijken naar het percentage
huishoudens in de laagste inkomensgroep. Ook zal er gekeken worden naar de locatie van
inkomensgroepen ten opzichte van de UMC’s door te werken met een gemiddelde hemelsbrede
afstand tot de hoofdingang van de patiëntenzorg van de verschillende inkomensgroepen. Er zal een
gemiddelde bereikbaarheid (in OV reistijd in 2008 en in PMI) per inkomensgroep per UMC berekend
worden die vervolgens vergeleken kan worden. Ook hier zal er gewerkt worden met de
standaardafwijking en de variatiecoëfficiënt.
De laatste stap van de data-analyse richt zich op correlatie en zal gebruik maken van Pearson’s
correlatiecoëfficiënt. Het is van essentieel belang om de correlatie tussen het aantal huishoudens in
een bepaalde inkomensgroep en de bereikbaarheidswaarden, maar ook naar correlatie tussen de
verschillende bereikbaarheidswaarden te analyseren om zo inzicht te krijgen in mogelijke verschillen
in bereikbaarheid van ziekenhuizen tussen verschillende inkomensgroepen.
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4. Resultaten
In dit hoofdstuk zullen de resultaten van de data-analyse besproken worden. In paragraaf 4.1. zal eerst
een algemenere analyse van de bereikbaarheid van de UMC’s beschreven worden, waarbij de
inkomensgroepen nog niet meegenomen zullen worden. Paragraaf 4.2. richt zich op inkomensgroepen
en bereikbaarheid van UMC’s. Paragraaf 4.3. geeft de conclusie die uit de resultaten getrokken kan
worden. Dit hoofdstuk sluit af met een situatieschets van het Erasmus MC Rotterdam om de resultaten
iets te verduidelijken.
De analyses zijn uitgevoerd met behulp van SPSS, ArcGIS en Excel. Voor toevoegende grafieken en
tabellen wordt er verwezen naar de bijlage.

4.1.

Bereikbaarheid van de UMC’s

Allereerst zullen er enkele analyses uitgevoerd worden die niet direct betrekking hebben op de
onderzoeksvraag van dit onderzoek, en die niet gelijk de inkomensgroepen meenemen.
Deze analyses zullen uitgevoerd worden omdat het nuttig is om uiteindelijk een verband te kunnen
leggen tussen de ‘algemene’ situatie en de situatie waarbij de inkomensverschillen wel meegenomen
worden. Allereerst zullen de gemiddelde hemelsbrede afstand naar de hoofdingang van de
patiëntenzorg, de OV Reistijden en PMI van de UMC’s geanalyseerd worden. De analyses van de
bereikbaarheid van de UMC’s neemt het aantal huishoudens per PC4 gebied niet mee, en richt zich
puur op het beschrijven van gemiddelden in bereikbaarheid per UMC.
4.1.1. Gemiddelde Hemelsbrede afstand, OV Reistijden in 2008 en PMI van de UMC’s
Voordat er gekeken gaat worden naar de gemiddelde OV Reistijden in 2008 en de PMI van de
verschillende UMC’s is het logisch om naar de gemiddelde hemelsbrede afstand (in kilometers) tot de
hoofdingang van de patiëntenzorg van de UMC’s te kijken. Wanneer deze gemiddelde hemelsbrede
afstand hoog ligt wordt er namelijk ook verwacht dat de OV reistijd in 2008 hoog ligt. Grafiek 4.1.
illustreert de gemiddelde hemelsbrede afstand (in Km) tot de hoofdingang van de patiëntenzorg van
de verschillende UMC vanuit herkomst PC4 gebieden binnen het stadsgewest.

Grafiek 4.1. De gemiddelde hemelsbrede afstand (in Km) naar de hoofdingang van de patiëntenzorg van de
verschillende UMC’s met de standaardafwijking (opgesteld met Excel).
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Het is interessant om deze gemiddelde hemelsbrede afstand naar de hoofdingang van de
patiëntenzorg van de verschillende UMC’s te koppelen met de gemiddelde OV reistijden in 2008 en de
gemiddelde PMI. Er wordt immers verwacht dat een stadsgewest waarin een lage gemiddelde
hemelsbrede afstand tot de hoofdingang van de patiëntenzorg te vinden is ook een lagere gemiddelde
OV reistijd heeft.
Grafiek 4.2. illustreert per UMC de gemiddelde OV reistijd in 2008 (in minuten) uitgezet tegen de PMI
(in Km/h). Bij het berekenen van de gemiddelde OV reistijd in 2008 en de PMI zijn alle PC4 gebieden
meegenomen en is er geen steekproef getrokken. Hierdoor valt de zogenoemde ‘toevalsfout’ weg en
is het mogelijk om statistisch betrouwbare uitspraken te doen over verschillen in gemiddelden zonder
dat er statistische analyses uitgevoerd hoeven te worden (Field, 2016).

Grafiek 4.2. De OV reistijd in 2008 uitgezet tegen de PMI (opgesteld met Excel).

Uit de grafiek kan dus geconcludeerd worden dat er duidelijk verschillen in bereikbaarheid, gemeten
in gemiddelde OV reistijd in 2008 en de gemiddelde PMI, tussen de verschillende UMC’s zijn.
Het valt op dat de gemiddelde OV reistijd in 2008 (in minuten) hoger ligt bij het AMC Amsterdam,
VuMC Amsterdam en het UMCG Groningen vergeleken met de andere UMC’s. De reistijd ligt hier
gemiddeld tussen de 40 minuten en 50 minuten. Ook valt het op dat de PMI bij deze UMC’s ook hoger
ligt vergeleken met de andere UMC’s. Dit kan betekenen dat de afstand die overbrugd moet worden
groter is waardoor de OV reistijd in 2008 langer is, maar dat dit gemiddeld op een efficiëntere manier
gedaan wordt.
Bij de andere UMC’s zijn de verschillen in gemiddelde OV reistijd in 2008 niet heel groot, en ligt de
gemiddelde OV reistijd in 2008 van het Maastricht UMC, Radboudumc Nijmegen, Erasmus MC
Rotterdam en het UMC Utrecht rond de 30 minuten. Alleen de gemiddelde OV reistijd van het LUMC
Leiden verschilt opvallend, deze reistijd ligt rond de 25 minuten. Het LUMC Leiden heeft ook de laagste
PMI, wat kan duiden op het minst efficiënte transportnetwerk.
Deze gemiddelden zijn overeenkomstig met de gemiddelde hemelsbrede afstand tot de hoofdingang
van de patiëntenzorg. Het AMC Amsterdam, VuMC Amsterdam en het UMCG Groningen zijn de drie
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UMC’s met de hoogste hemelsbrede afstand. Deze UMC’s hebben ook de hoogste OV reistijd in 2008
en de hoogste PMI. Hetzelfde geldt voor het stadsgewest Leiden, waar de gemiddelde hemelsbrede
afstand naar het LUMC Leiden het laagst is. Er kan dus gesteld worden dat de gemiddelde OV reistijd
in 2008 naar de UMC’s afhankelijk is van de gemiddelde hemelsbrede afstand naar deze UMC’s.
Omdat deze absolute gemiddelden niet veelzeggend zijn, is het nuttig om de gemiddelden in
verhouding te zetten. In grafiek 4.3. zijn de gemiddelden in verhouding gezet tot het oppervlakte (in
hectare) van het stadsgewest.

Grafiek 4.3. De oppervlakte van de stadsgewesten uitgezet tegen de twee maten van bereikbaarheid van de
UMC’s (Opgesteld met Excel).

De visuele weergave van deze resultaten maakt het zichtbaar dat de verschillen in gemiddelde PMI en
gemiddelde OV reistijd in 2008 tussen het Erasmus MC Rotterdam en UMC’s die in kleinere
stadsgewesten liggen minimaal zijn. Het Erasmus MC Rotterdam heeft zelfs een lagere gemiddelde OV
reistijd in 2008 vergeleken met het UMCG Groningen, dat in een kleiner stadsgewest ligt. Voordat er
iets gezegd kan worden over een mogelijke oorzaak hiervan is het nuttig om de oppervlakte van het
stadsgewest in verhouding te zetten tot de gemiddelde (hemelsbrede) afstand van de herkomst PC4
gebieden en het PC4 gebied van de hoofdingang van de patiëntenzorg van de UMC’s en de PMI. Grafiek
4.4. op de volgende pagina geeft de gemiddelde (hemelsbrede) afstand tussen de PC4 gebieden en het
PC4 gebied met de hoofdingang van de patiëntenzorg van de UMC’s weer en zet dit in verhouding tot
de PMI en de oppervlakte van het stadsgewest.
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Grafiek 4.4. De gemiddelde hemelsbrede afstand (in Km) tussen de herkomst PC4 gebieden en het PC4 gebied met
de hoofdingang van de patiëntenzorg uitgezet tegen de oppervlakte (in ha) van het stadsgewest en de PMI (in
Km/h) (opgesteld met Excel).

Er kan gesteld worden dat een gemiddeld hogere hemelsbrede afstand zorgt voor een hogere OV
reistijd in 2008. Ook neemt de gemiddelde PMI toe naarmate de gemiddelde OV reistijd in 2008
toeneemt. Dit kan mogelijk komen door de aanwezigheid van betere vormen van transport zoals een
metro, tram of zelfs trein die enkele PC4 gebieden beter verbindt met het UMC. Ook zou dit kunnen
komen door een groter deel van de OV reistijd die daadwerkelijk besteed wordt in het openbaar
vervoer in plaats van wachttijd of voortransport.
Toch is het verstandig om de invloed van de locaties van de UMC’s in gedachte te houden.
Een gemiddelde hoge OV reistijd in 2008 in een stadsgewest met een klein oppervlak kan aanduiden
dat de het UMC niet op een centrale plek ligt.
De gemiddelde bereikbaarheid van het Erasmus Mc Rotterdam blijft opvallend. Het stadsgewest
Rotterdam is veel groter dan bijvoorbeeld het stadsgewest Utrecht. Toch valt het op dat de gemiddelde
OV reistijd in 2008, en de PMI amper verschillen tussen beide UMC’s. De gemiddelde hemelsbrede
afstand naar de hoofdingang van de patiëntenzorg is zelfs hoger bij het Erasmus UMC Rotterdam
vergeleken met het Utrecht UMC.
Wanneer er gekeken wordt naar de ruimtelijke structuur van het stadsgewest Rotterdam zou er zelfs
verwacht worden dat de PMI laag zou horen te liggen omdat de Nieuwe Maas dwars door de stad
loopt. Dit zou kunnen zorgen voor een lange afstand over de weg terwijl de hemelsbrede afstand laag
is.
Figuur 4.1. op de volgende pagina geeft dit weer. Het blijkt dus dat het stadsgewest Rotterdam een
relatief efficiënt vervoersnetwerk heeft waar de metro, tram en bussen goed functioneren.
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Figuur 4.1. De ruimtelijke structuur van het stadsgewest Rotterdam met de bijbehorende PC4 gebieden. Het valt
op dat het stadsgewest een rechthoekige vorm heeft. De zwarte stip geeft het Erasmus MC Rotterdam aan.
(Opgesteld met ArcGIS en OpenStreetMap).

4.1.2. Spreiding van OV reistijd in 2008 en PMI met standaardafwijking en variatiecoëfficiënt
Omdat elk PC4 gebied natuurlijk niet een gelijke OV reistijd in 2008 heeft en per PC4 gebieden de PMI
verschillend is, is het interessant om naar de spreiding van deze waarden te kijken om zo inzicht te
krijgen in mogelijke uitschieters binnen een stadsgewest.
Een manier om deze relatieve verschillen in kaart te brengen is met behulp van de standaardafwijking.
De standaardafwijking geeft de afwijking per PC4 gebied aan ten opzichte van het gemiddelde van het
stadsgewest. Hoe lager deze standaardafwijking is, hoe dichter bij de OV reistijden in 2008 per PC4
gebied bij de gemiddelde OV reistijd in 2008 van het stadsgewest liggen (Field, 2016).
Ook wordt de variatiecoëfficiënt berekend. De variatiecoëfficiënt wordt berekend door de
standaardafwijking te delen door de absolute gemiddelde waarde. Hierdoor is de variatiecoëfficiënt
dimensieloos en is het mogelijk om de spreiding van de reistijd te vergelijken met de spreiding van de
PMI Voor de variatiecoëfficiënt geldt hetzelfde als voor de standaardafwijking. Hoe lager de
variatiecoëfficiënt, hoe lager de spreiding van de waarde is. Dit is weergeven in tabel 4.1. (OV reistijd
in 2008) en tabel 4.2. (PMI).
UMC

Gemiddelde OV
Minimum
Maximum
StandaardReistijd 2008 (min)
afwijking
AMC Amsterdam
49,37
0
80
15,22
VuMC Amsterdam
47,77
0
92
16,46
UMCG Groningen
40,59
0
91
15,37
LUMC Leiden
24,07
0
46
7,09
Maastricht UMC
28,68
0
58
9,39
Radboudumc Nijmegen
29,22
0
53
10,08
Erasmus MC Rotterdam
32,05
0
86
13,21
UMC Utrecht
30,45
0
48
8,29
Totaal
39,49
0
92
16,33
Tabel 4.1. De spreidingsmaten van de OV Reistijd in 2008 van de verschillende UMC’s.
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Variatiecoëfficiënt
31%
34%
38%
29%
33%
34%
41%
27%
41%

UMC

Gemiddelde PMI
Minimum
Maximum
(Km/h)
AMC Amsterdam
18,60
4,43
27,46
VuMC Amsterdam
16,52
2,62
36,98
UMCG Groningen
16,56
2,50
30,98
LUMC Leiden
10,97
3,64
26,68
Maastricht UMC
12,63
4,21
21,83
Radboudumc Nijmegen
12,60
4,20
23,71
Erasmus MC Rotterdam 14,69
2,17
29,91
UMC Utrecht
13,04
4,23
27,89
Totaal
15,63
2,17
36,98
Tabel 4.2. De spreidingsmaten van de PMI van de verschillende UMC’s.

Standaardafwijking
4,92
7,99
6,66
4,57
4,91
4,54
5,74
3,80
6,36

Variatiecoëfficiënt
26%
48%
40%
42%
39%
36%
39%
29%
41%

Het is mogelijk om de variatiecoëfficiënten van de OV reistijd in 2008 te vergelijken met de
variatiecoëfficiënten van de PMI. Het blijkt dat de variatiecoëfficiënten van de OV reistijd in 2008 en
de PMI per UMC vrij overeenkomstig zijn en dat het maximale verschil ongeveer rond de 5% zit. Toch
zijn er enkele opmerkelijke verschillen te constateren.
Het VuMC Amsterdam heeft bij de OV reistijd in 2008 een variatiecoëfficiënt van 34%, terwijl de
variatiecoëfficiënt van de PMI 48% is.
Bij het LUMC Leiden is ook een groot verschil op te merken. De variatiecoëfficiënt van de OV reistijd in
2008 bedraagt 29%, terwijl de variatiecoëfficiënt van de PMI 42% bedraagt.
Dit kan betekenen dat het transportnetwerk niet op een effectieve manier opereert wanneer er naar
het VuMC Amsterdam of het LUMC Leiden gereisd moet worden vanuit specifieke PC4 gebieden. Dit
kan een veelvoud aan redenen hebben. Om te achterhalen waar deze relatief hoge spreiding vandaan
komt is het interessant om de spreiding van de hemelsbrede afstand van herkomst PC4 gebieden naar
de hoofdingang van de patiëntenzorg weer te geven. Dit weergegeven in tabel 4.3.
UMC

Gemiddelde
Minimum
Maximum
Standaardhemelsbrede afstand
afwijking
(Km)
AMC Amsterdam
15,95
0
33,55
7,28
VuMC Amsterdam
13,65
0
32,55
8,46
UMCG Groningen
11,94
0
24,74
6,71
LUMC Leiden
4,73
0
16,01
3,20
Maastricht UMC
6,13
0
12,40
3,22
Radboudumc Nijmegen
6,47
0
16,11
3,80
Erasmus MC Rotterdam 8,58
0
29,27
5,94
UMC Utrecht
6,75
0
12,96
2,92
Totaal
11,12
0
33,55
7,46
Tabel 4.3. De spreidingsmaten van de hemelsbrede afstand van de verschillende UMC’s.

Variatiecoëfficiënt
46%
62%
56%
68%
53%
59%
69%
43%
67%

Deze spreiding van de gemiddelde hemelsbrede afstand tot de hoofdingang van de patiëntenzorg is in
lijn met eerdere resultaten. Het blijkt dat UMC’s die een relatief hogere spreiding in PMI ook een
relatief hogere spreiding in gemiddelde hemelsbrede afstand ervaren.
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4.1.3. PMI uitgezet tegen OV reistijd in 2008
Uit eerdere resultaten blijkt het dat er bij sommige UMC’s een relatief grote spreiding te vinden is in
de bereikbaarheidswaarden. Zoals al eerder aangehaald kan de ‘Potential Mobility Index’ (PMI)
gebruikt worden om de kwaliteit van een transportnetwerk aan te geven. De bijdrage van het
vervoerssysteem (PMI) aan de bereikbaarheid (OV reistijd in 2008) kan grafisch weergegeven worden.
Het is mogelijk om dit op veel verschillende manieren weer te geven, waarbij het vooral interessant is
om te kijken hoe één UMC zich verhoudt tegenover alle andere UMC’s. In de bijlage zijn grafieken te
vinden die weergeven hoe elk UMC zich verhoudt tegenover alle andere UMC’s.
Wanneer de PMI uitgezet wordt tegen de OV reistijd in 2008 wordt het mogelijk om de spreiding te
visualiseren, er zijn enkele dingen die opvallen.
De relatie tussen de OV reistijden in 2008 en de PMI is bij geen enkele UMC volledig lineair. Toch kan
er gesteld worden dat de algemene trend lineaire eigenschappen vertoont. Het is dus niet in alle
gevallen zo dat een toename in OV reistijd in 2008 gekoppeld kan worden aan een toename in PMI.
Het is juist vaak het geval dat de PMI tot een bepaald punt lineair toeneemt met de OV reistijd in 2008.
Hierna stokt de PMI en blijft de waarde voor de PMI vrijwel gelijk terwijl de OV reistijd in 2008 alsnog
toeneemt. Dit is weergegeven in grafiek 4.5. voor de bereikbaarheidswaarden van het Erasmus MC
Rotterdam.

Grafiek 4.5. Een visuele representatie van de Potential Mobility Index (PMI) uitgezet tegen de bereikbaarheid (in
OV reistijden 2008) van het Erasmus MC Rotterdam tegen de overige UMC’s (Opgesteld met Excel).

Het valt in grafiek 4.5. op dat de PMI rond de 20 Km/h blijft steken, terwijl de OV reistijd in 2008 tussen
50 minuten tot en met 85 minuten ligt. Er zijn enkele PC4 gebieden waar de OV reistijd in 2008 flink
verschilt, terwijl de PMI gelijk is. Het blijkt dus uit deze grafiek dat sommige PC4 gebieden een efficiënt
transportnetwerk met UMC hebben, terwijl andere PC4 gebieden juist een minder efficiënte
verbinding met het UMC hebben. Het blijkt dus dat lagere hemelsbrede afstanden niet altijd leiden tot
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een hogere PMI. Dit is weergeven in grafiek 4.6. Waar de hemelsbrede afstand naar de hoofdingang
van de patiëntenzorg van het Erasmus MC uitgezet is tegen de PMI. Er kunnen enkele PC4 gebieden
waargenomen worden waar de hemelsbrede afstand relatief laag is vergeleken met PC4 gebieden met
een vergelijkbare PMI. Dit kan mogelijk komen door verschillende vormen van openbaar vervoer in
Rotterdam waardoor enkele PC4 gebieden een efficiëntere verbinding met het PC4 gebied met de
hoofdingang van de patiëntenzorg van het Erasmus MC Rotterdam hebben.

Grafiek 4.6. Een visuele representatie van de Potential Mobility Index (PMI) uitgezet tegen de hemelsbrede
afstand van het herkomst PC4 gebied tot de hoofdingang van de patiëntenzorg van het Erasmus MC Rotterdam
tegen de overige UMC’s (Opgesteld met Excel).

Bij het VuMC Amsterdam is er ook iets opmerkelijks op te merken. Grafiek 4.7. op de volgende pagina
laat zien dat er twee verschillende trendlijnen te onderscheiden zijn. Het valt op dat er een groot aantal
PC4 gebieden is dat een lange OV reistijd in 2008 ondervindt, terwijl PMI vrij laag blijft. Er zijn
verschillende PC4 gebieden waar de OV reistijd in 2008 rond de 70 minuten zit, terwijl de PMI rond de
17 Km/h blijft steken. Dit kan betekenen dat het transportnetwerk in bepaalde delen van het
stadsgewest Amsterdam niet optimaal functioneert wanneer het gaat om de bereikbaarheid van het
VuMC Amsterdam.
Ook is er een trend op te merken waarbij enkele PC4 gebieden een hoge PMI hebben, met een
bijbehorende lage OV Reistijd in 2008. Dit zou kunnen duiden op een goed transportnetwerk in
bepaalde delen van het stadsgewest Amsterdam wanneer het gaat om de bereikbaarheid van het
VuMC Amsterdam. Dit zou bijvoorbeeld kunnen komen door directe tram- en metroverbindingen
vanuit verschillende delen van Amsterdam naar het VuMC Amsterdam.
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Grafiek 4.7. Een visuele representatie van de Potential Mobility Index (PMI) uitgezet tegen de bereikbaarheid (in
OV reistijden 2008) van het VuMC Amsterdam tegen de overige UMC’a (Opgesteld met Excel).

4.2.

Inkomensgroepen en bereikbaarheid van de UMC’s

De kern van de data-analyse bestaat uit het identificeren van mogelijke verschillen in bereikbaarheid
van UMC’s tussen verschillende inkomensgroepen. Zoals al eerder aangehaald bestaat het gemaakte
databestand uit zes verschillende inkomensgroepen, ingedeeld op bruto inkomen per huishouden.
Allereerst zal de locatie van deze inkomensgroepen besproken worden.
4.2.1. De locatie van inkomensgroepen
Vorige analyses hebben aangetoond dat de OV reistijd in 2008 onderandere afhankelijk is van de
hemelsbrede afstand van een herkomst PC4 gebied tot het PC4 gebied met de hoofdingang van de
patiëntenzorg van het UMC. Het is daarom ook een verstandige stap om eerst te kijken naar de locatie
binnen het stadsgewest van de verschillende inkomensgroepen om zo een beeld te krijgen waar zij ten
opzichte van het UMC wonen.
Het in kaart brengen van de locatie van de verschillende inkomensgroepen is gedaan met behulp van
ArcGIS. Per stadsgewest zijn het aantal huishoudens in de laagste inkomensgroep (met een bruto
inkomen van €24.650,- of minder per jaar) in relatie gezet tot de totale aantal huishoudens per PC4
gebied. Omdat de beschikbare data van de hoeveelheid huishoudens per inkomensgroep gegeven is
in honderdtallen, zijn er enkele PC4 gebieden waarvoor geen data beschikbaar zijn omdat hier minder
dan 100 huishoudens wonen. Voor de kaarten van de stadsgewesten wordt er verwezen naar de
bijlage.
Het is opvallend dat de locaties van de UMC’s, behalve in het stadsgewest Maastricht en het
stadsgewest Amsterdam, in PC4 gebieden liggen waar het relatieve aandeel van huishoudens in de
laagste inkomensgroep hoog is.
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Het databestand van het CBS gebruikt ook het inkomen van studenten, wat mogelijk een verklaring
kan zijn voor het hoge aandeel van huishoudens in de laagste inkomensgroep rondom het UMC. UMC’s
zijn immers verbonden aan universiteiten. Figuur 4.2. op de volgende pagina geeft de locatie van het
relatieve aandeel van huishoudens in het stadsgewest Utrecht weer.

Figuur 4.2. Het aantal huishoudens in de laagste inkomensgroep als percentage van het totaal aantal
huishoudens per PC4 gebied in het stadsgewest Utrecht. De witte stip geeft het PC4 gebied met het UMC Utrecht
weer (Opgesteld met ArcGIS).

Het valt in figuur 4.2. op dat er een hoger aandeel huishoudens in de laagste inkomensgroep te vinden
is in de centrale stad van het stadsgewest vergeleken met PC4 gebieden die rondom deze stad liggen
en zelfs in andere steden in het stadsgewest liggen. Dit zou mogelijk kunnen komen door de
beschikbaarheid van goedkopere (sociale huur) woningen in de centrale stad. Deze trend toont zich
ook in de andere stadsgewesten.
Bovengenoemde beschrijving van de locatie van de inkomensgroepen is niet volledig, er wonen
immers ook veel huishoudens met lagere inkomens buiten de centrale stad van het stadsgewest. Deze
huishoudens ervaren een langere (hemelsbrede) afstand tot het UMC. Het is mogelijk om per
inkomensgroep de gemiddelde hemelsbrede afstand tot de hoofdingang van de patiëntenzorg van de
verschillende UMC’s te berekenen. In de bijlage zijn staafdiagrammen opgenomen die per UMC de
gemiddelde hemelsbrede afstand van de verschillende inkomensgroepen weergen.
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De gemiddelde hemelsbrede afstand tot de hoofdingang van de patiëntenzorg is voor alle UMC’s het
laagste bij inkomensgroep 1 (huishoudens met een bruto inkomen van €24.651,- of minder per jaar).
Dit betekent dat een relatief groot aandeel huishoudens in de laagste inkomensgroep dichter bij het
UMC woont vergeleken met de andere inkomensgroepen. Inkomensgroep 2 tot en met
inkomensgroep 6 hebben vrijwel allemaal een gelijke gemiddelde hemelsbrede afstand tot de
hoofdingang van de patiëntenzorg van de UMC’s. Het verschil tussen deze vijf hogere
inkomensgroepen bedraagt maximaal 1,5 kilometer. Het maximale verschil tussen de gemiddelde
hemelsbrede afstand tot de hoofdingang van de patiëntenzorg van de verschillende UMC’s tussen
Inkomensgroep 1 en de andere inkomensgroepen bedraagt ongeveer 3 kilometer.
Dit verschil van 3 kilometer tussen Inkomensgroep 1 en de andere inkomensgroepen kan gevonden
worden bij het UMCG Groningen en is weergeven in grafiek 4.8.

Grafiek 4.8. De gemiddelde hemelsbrede afstand tot de hoofdingang van de patiëntenzorg van het UMCG
Groningen per inkomensgroep (opgesteld met Excel).

In kleinere stadsgewesten (gekeken naar oppervlakte) is het verschil in gemiddelde hemelsbrede
afstand tot de hoofdingang van de patiëntenzorg van het UMC tussen Inkomensgroep 1 en de andere
inkomensgroepen ook kleiner. In Leiden is het verschil maar 0,9 kilometer, terwijl dit verschil in
Amsterdam bij het VuMC Amsterdam 1,8 kilometer bedraagt.
De gemiddelde hemelsbrede afstand vanuit herkomst PC4 gebieden naar het PC4 gebied met de
hoofdingang van de patiëntenzorg van alle UMC’s is dus significant lager voor huishoudens in
Inkomensgroep 1. In de situatie waarin inkomensgroepen niet mee zijn genomen bij de bereikbaarheid
van de UMC’s valt het al op dat de OV reistijd in 2008 lager is wanneer de gemiddelde hemelsbrede
afstand tot de hoofdingang van de patiëntenzorg van de UMC’s ook lager is. Om te testen of dit ook
het geval is wanneer de verschillende inkomensgroepen meegenomen worden in de berekening zal er
per inkomensgroep een gemiddelde voor de OV reistijd in 2008 en de PMI berekend worden. Dit wordt
verder toegelicht in de volgende sub-paragraaf.
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4.2.2. Gemiddelde OV reistijd in 2008 en PMI per inkomensgroep
Zoals beschreven in de methodologie is er per inkomensgroep een gemiddelde waarde voor de OV
reistijd in 2008 en voor de PMI berekend. De tabellen met deze gemiddelden per inkomensgroep en
per UMC zijn opgenomen in de bijlage. Ook zijn er per UMC staafdiagrammen te vinden die deze
gemiddelden per inkomensgroep weergeven.
Uit deze gemiddelden valt het op dat huishoudens in Inkomensgroep 1 (een bruto inkomen van
€24.651,- of minder per jaar) gemiddeld een lagere OV reistijd in 2008 hebben vergeleken met
huishoudens in andere inkomensgroepen. Vooral in Groningen is dit verschil opmerkelijk. Tussen de
gemiddelde OV reistijd in 2008 van huishoudens in Inkomensgroep 1 en huishoudens in
inkomensgroep 6 (een bruto inkomen van €90.387,- of meer per jaar) zit ongeveer 10 minuten verschil.
Dit is weergeven in grafiek 4.9. In deze grafiek is ook te zien dat de PMI voor de verschillende inkomens
nagenoeg gelijk is in Groningen. Wanneer er gekeken wordt naar andere grafieken en naar tabel 7.3.
in de bijlage blijkt dit eigenlijk alleen het geval te zijn voor het UMCG Groningen en het Maastricht
UMC. De gemiddelde PMI blijkt juist lager te zijn voor Inkomensgroep 1 bij de andere UMC’s
vergeleken met de andere inkomensgroepen. Het grootste verschil is te vinden bij het Erasmus MC
Rotterdam. Inkomensgroep 1 heeft hier een gemiddelde PMI van 12,15 Km/h terwijl Inkomensgroep
6 een gemiddelde PMI van 15,06 Km/h heeft. Dit is een verschil van bijna 3 Km/h (~20%).
Dit kan betekenen dat het transport over het netwerk minder goed functioneert in de PC4 gebieden
waar een relatief hoger aandeel huishoudens in de laagste inkomensgroep te vinden is vergeleken met
PC4 gebieden waar een hoger aandeel huishoudens in hogere inkomensgroepen te vinden is wanneer
er naar het UMC gereisd moet worden.

Grafiek 4.9. De gemiddelde OV Reistijd in 2008 en de gemiddelde PMI voor de verschillende inkomensgroepen
voor het UMCG Groningen (Opgesteld met Excel).
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Het verschil in OV reistijd in 2008 dat gevonden kan worden tussen de verschillende inkomensgroepen
kan verklaard worden door het te vergelijken met de locatie van huishoudens in de laagste
inkomensgroep en de gemiddelde hemelsbrede afstand tot het UMC van de laagste inkomensgroep
zoals dit weergeven is in paragraaf 4.2.1. Het valt op dat UMC’s vaak in de omgeving van PC4 gebieden
liggen waar het relatieve aandeel van huishoudens in de laagste inkomensgroep het hoogst is. Dit
betekent dat de lagere reistijd OV reistijd in 2008 van deze PC4 gebieden zwaarder mee weegt
vergeleken de OV reistijd in 2008 van PC4 gebieden die verder van het UMC afliggen en waar een
relatief lager aandeel huishoudens in Inkomensgroep 1 te vinden zijn.
4.2.3.

Standaardafwijking en variatiecoëfficiënten van OV Reistijd in 2008 en PMI van de
inkomensgroepen.
Het valt dus op dat de gemiddelde OV reistijd in 2008 voor huishoudens in Inkomensgroep 1 lager
uitvalt vergeleken met de gemiddelde OV reistijd in 2008 voor huishoudens in de andere
inkomensgroepen. Dit is ook het geval voor de gemiddelde PMI, waarbij een hogere PMI bij een hogere
OV reistijd in 2008 wenselijk is. Omdat er gewerkt wordt met gemiddelde waarden zijn er huishoudens
in Inkomensgroep 1 in verschillende PC4 gebieden die een OV reistijd in 2008 of PMI ervaren die anders
is dan het gemiddelde. Om inzicht te krijgen in het verschil tussen geobserveerde waardes en het
gemiddelde kan er gebruik gemaakt worden van de spreiding.
Zoals beschreven in de methodologie en in paragraaf 4.1.2. kunnen de standaardafwijking en de
variatiecoëfficiënt gebruikt worden om de spreiding van de OV reistijd in 2008 en de PMI weer te
geven. De standaardafwijking en de variatiecoëfficiënt zijn berekend voor de gemiddelde OV reistijd
in 2008 en de gemiddelde PMI van de verschillende inkomensgroepen en zijn in de bijlage in vier
tabellen weergegeven. Wanneer er naar de spreiding van de OV reistijd in 2008 en de PMI van de
verschillende inkomensgroepen wordt gekeken moet er onthouden worden dat Inkomensgroep 1 een
lagere gemiddelde OV reistijd in 2008 en lagere gemiddelde PMI heeft.
Wanneer er naar de standaardafwijkingen en variatiecoëfficiënten gekeken wordt zijn er enkele dingen
die opvallen. Allereerst valt het op dat de spreiding in OV reistijd in 2008 voor Inkomensgroep 1 voor
alle UMC’s hoger ligt dan voor de andere inkomensgroepen. Dit wordt weergegeven in de vorm van
een hoger variatiecoëfficiënt van Inkomensgroep 1 vergeleken met de andere inkomensgroepen.
Een hogere spreiding van de OV reistijd in 2008 voor Inkomensgroep 1 vergeleken met de andere
inkomensgroepen geeft aan dat er PC4 gebieden zijn waarin het verschil tussen de geobserveerde en
gemiddelde OV reistijd in 2008 voor Inkomensgroep 1 groter is vergeleken met het verschil tussen de
geobserveerde en gemiddelde waarde van de OV reistijd in 2008 voor de andere inkomensgroepen.
De hogere spreiding van de OV reistijd in 2008 van Inkomensgroep 1 kan verklaard worden door het
lagere gemiddelde van deze OV reistijd in 2008 voor Inkomensgroep 1.
De variatiecoëfficiënt van de OV reistijd in 2008 van Inkomensgroep 2 tot en met Inkomensgroep 6 is
per UMC redelijk stabiel. Dit is weergegeven in de staafdiagram in grafiek 4.10.
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Grafiek 4.10. De variatiecoëfficiënt van de OV reistijd in 2008 van Inkomensgroep 1, Inkomensgroep 3 en
Inkomensgroep 5 van de verschillende UMC’s (Opgesteld met Excel).

De variatiecoëfficiënt van de OV reistijd in 2008 van Inkomensgroep 1 bij het UMCG Groningen steekt
erg boven de andere variatiecoëfficiënten uit. Dit variatiecoëfficiënt is ongeveer 110%, wat een
gigantische spreiding aangeeft van de OV reistijd in 2008 van Inkomensgroep 1 naar het UMCG
Groningen.
Voordat er uitspraken over deze spreiding gedaan worden is het nuttig om de gemiddelde OV reistijd
in 2008 van de gemiddelde inkomensgroepen in combinatie met de spreidingsmaten te bekijken. Deze
zijn weergeven in tabel 4.4.
Inkomensgroep

Gemiddelde OV
Minimum
Maximum
StandaardVariatieReistijd 2008 (min)
afwijking
coëfficiënt
Inkomensgroep 1
21,91
0
91
24,07
110%
Inkomensgroep 2
28,74
0
91
19,29
67%
Inkomensgroep 3
29,84
0
91
18,64
62%
18,11
59%
Inkomensgroep 4
30,8
0
91
17,67
56%
Inkomensgroep 5
31,65
0
91
Inkomensgroep 6
31,83
0
91
17,58
55%
Tabel 4.4. De spreidingsmaten van de gemiddelde OV reistijd in 2008 van de verschillende inkomensgroepen van
het UMCG Groningen.

Het blijkt dus dat de gemiddelde OV reistijd in 2008 van Inkomensgroep 1, die rond de 21 minuten lag,
een flinke spreiding vertoont. Dit kan overeenstemmen met eerder gevonden OV reistijden in 2008 in
het stadsgewest Groningen waaruit bleek dat de maximum OV reistijd in 2008 in Groningen 91
minuten bedraagt. Huishoudens in Inkomensgroep 1 in het PC4 gebied waar de OV reistijd in 2008 zo
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hoog is, zijn flink benadeeld ten opzichte van de gemiddelde OV reistijd in 2008 van inkomensgroep in
het stadsgewest Groningen.
Dit geldt in mindere mate ook voor de OV reistijd in 2008 voor de andere UMC’s. Uit eerdere resultaten
bleek het al dat Inkomensgroep 1 een lagere gemiddelde OV reistijd in 2008 heeft vergeleken met
andere inkomensgroepen, vaak omdat er relatief meer huishoudens in Inkomensgroep 1 in PC4
gebieden wonen rondom het UMC. Omdat Inkomensgroep 1 bij alle UMC’s een lagere gemiddelde OV
reistijd in 2008 heeft vergeleken met andere inkomensgroepen, en huishoudens in Inkomensgroep 1
in een PC4 gebied dat verder van het UMC af ligt nog steeds een gelijke reistijd ervaren als huishoudens
in andere inkomensgroepen in hetzelfde PC4 gebied, is de spreiding dus ook groter bij Inkomensgroep
1 vergeleken met de andere inkomensgroepen.
Opvallend is het (relatief) lage variatiecoëfficiënt van de OV reistijd in 2008 van het AMC Amsterdam
en het VuMC Amsterdam wanneer dit vergeleken wordt met de andere UMC’s. Het AMC Amsterdam
en het VuMC Amsterdam liggen in het stadsgewest met het grootste oppervlakte, terwijl de spreiding
van de OV reistijd in 2008 kleiner dan stadsgewesten met een kleinere oppervlakte zoals bijvoorbeeld
Maastricht of Nijmegen. Een mogelijke verklaring hiervoor kan gevonden worden door te kijken naar
de spreiding van de PMI. Grafiek 4.11. beschrijft de spreiding van de PMI van Inkomensgroep 1,
Inkomensgroep 3 en Inkomensgroep 5 van de verschillende UMC’s.

Grafiek 4.11. De variatiecoëfficiënt van de PMI van Inkomensgroep 1, Inkomensgroep 3 en Inkomensgroep 5
van de verschillende UMC’s (Opgesteld met Excel).

De spreiding van de PMI van de verschillende inkomensgroepen van het AMC Amsterdam ligt lager
dan de spreiding van de PMI van alle andere UMC’s. Dit kan duiden op een transportnetwerk dat over
alle inkomensgroepen in verschillende PC4 gebieden efficiënter werkt over alle inkomensgroepen
vergeleken met andere UMC’s en dat er dus minder spreiding te vinden valt tussen het gemiddelde
voor een inkomensgroep en de werkelijke waarde in een bepaald PC4 gebied.
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Het hogere variatiecoëfficiënt voor de PMI van Inkomensgroep 1 bij alle UMC’s is te verklaren door te
kijken naar eerdere resultaten. De gemiddelde PMI van de Inkomensgroep 1 ligt bij vrijwel alle UMC’s
lager. Ook ligt de gemiddelde hemelsbrede afstand van Inkomensgroep 1 bij alle UMC’s lager. Omdat
huishoudens in Inkomensgroep 1 vaak dichter bij UMC’s wonen kunnen zij minder profiteren van
snellere vormen van transport zoals de trein, tram of metro.
Uit eerdere resultaten blijkt het dus dat verschillende variabelen invloed op elkaar uitoefenen. De
hemelsbrede afstand tot de hoofdingang van de patiëntenzorg lijkt de OV reistijd in 2008 te
beïnvloeden. Hoe lager deze afstand, hoe lager de OV reistijd in 2008 blijkt te zijn. Verder valt het op
dat huishoudens in Inkomensgroep 1 een lagere gemiddelde OV reistijd in 2008, PMI en hemelsbrede
afstand tot het UMC hebben vergeleken met de andere inkomensgroepen. Om aan te tonen of dit
daadwerkelijk zo is zal er in de volgende sub-paragraaf gekeken worden naar correlatie.
4.2.4. Correlatiecoëfficiënten
Zoals al eerder benoemd ondervinden huishoudens in Inkomensgroep 1 (met een bruto inkomen van
€24.650,- of minder per jaar) een lagere gemiddelde hemelsbrede afstand tot de hoofdingang van de
patiëntenzorg van de verschillende UMC’s.
Om uit te zoeken of er een samenhang te vinden is tussen het absolute aantal huishoudens in een
bepaalde inkomensgroep en de hemelsbrede afstand tot de hoofdingang van de patiëntenzorg is de
correlatiecoëfficiënt van Pearson uitgerekend. In de bijlage zijn tabellen opgenomen die per UMC de
verschillende correlatiecoëfficiënten weergeven van de correlatie tussen de absolute hoeveelheid
huishoudens in een bepaalde inkomensgroep en de hemelsbrede afstand tussen een herkomst PC4
gebied en het PC4 gebied met de hoofdingang van de patiëntenzorg. In grafiek 4.12. zijn deze
correlatiecoëfficiënten gegeven voor alle UMC’s bij elkaar genomen.

Grafiek 4.12. De correlatiecoëfficiënten die correlatie van het aantal huishoudens per inkomensgroep met de
hemelsbrede afstand tot de hoofdingang van de patiëntenzorg weergeven van alle UMC’s samen (Opgesteld met
Excel).

49

Het is duidelijk zichtbaar dat er een algemene trend van een negatieve correlatie te vinden is bij alle
UMC’s samengepakt. De sterkte van deze negatieve correlatie is verschillend bij de verschillende
inkomensgroepen. Wanneer de labels van Evans (1996) toegepast worden blijkt het dat
Inkomensgroep 1 een zwakke negatieve correlatie vertoont, terwijl de negatieve correlatie van
Inkomensgroep 3 tot en met Inkomensgroep 6 zeer zwak is.
Deze correlatie beschrijft een duidelijke trend van het locatiepatroon van huishoudens in
Inkomensgroep 1. De PC4 gebieden waar een hoge absolute hoeveelheid huishoudens in
Inkomensgroep 1 te vinden is ondervinden een lagere hemelsbrede afstand. Huishoudens in
Inkomensgroep 1 wonen dus op een minder lange hemelsbrede afstand van de UMC’s.
In eerdere delen van dit hoofdstuk is al vaker gesteld dat een langere hemelsbrede afstand zorgt voor
een langere OV reistijd in 2008. Huishoudens in Inkomensgroep 1 hebben een gemiddelde lagere OV
reistijd in 2008 naar de verschillende UMC’s vergeleken met huishoudens in andere inkomensgroepen.
Om te kijken of er een daadwerkelijke samenhang te vinden is tussen het absolute aantal huishoudens
in de verschillende inkomensgroepen en de OV reistijd in 2008 zijn de correlatiecoëfficiënten
berekend.
Deze correlatiecoëfficiënten laten zien dat er een algemene trend van een negatieve correlatie te
vinden is bij de verschillende UMC’s tussen de absolute hoeveelheid huishoudens in een bepaalde
inkomensgroep en de OV reistijd in 2008. De correlatie is het sterkst bij Inkomensgroep 1, en ligt tussen
de -0,62 en -0,32 bij de verschillende UMC’s. Wanneer de labels van Evans (1996) toegepast worden
op de correlatiecoëfficiënten kan er gesteld worden dat er een sterke negatieve correlatie gevonden
kan worden tussen het aantal huishoudens in Inkomensgroep 1 en de OV reistijd bij het Radboudumc
Nijmegen en het UMC Utrecht. Het is opvallend dat de sterkte van de negatieve correlatie afneemt
wanneer er naar hogere inkomensgroepen gekeken wordt, er is zelfs een zeer zwakke positieve
correlatie te vinden tussen het aantal huishoudens in Inkomensgroep 6 en de OV reistijd in 2008 bij
het Erasmus MC Rotterdam en het UMC Utrecht. Dit betekent dat naarmate er meer huishoudens in
hogere inkomensgroepen in een bepaald PC4 gebied de OV reistijd in 2008 zelfs toe kan nemen.
In grafiek 4.13. op de volgende pagina zijn de correlatiecoëfficiënten van het absolute aantal
huishoudens in een bepaalde inkomensgroep en de OV reistijd in 2008 voor alle UMC’s samen
weergegeven.
Uit deze grafiek kan geconcludeerd worden dat PC4 gebieden met een hoger absoluut aantal
huishoudens in Inkomensgroep 1 een lagere OV reistijd in 2008 ondervinden vergeleken met
huishoudens in andere inkomensgroepen. Dit staat in lijn met eerdere resultaten.
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Grafiek 4.13. De correlatiecoëfficiënten die correlatie van het aantal huishoudens per inkomensgroep met de OV
reistijd in 2008 weergeven van alle UMC’s samen (Opgesteld met Excel).

De correlatiecoëfficiënten tussen de absolute hoeveelheid huishoudens in bepaalde inkomensgroepen
en de PMI vertonen een gelijke trend. Dit staat in lijn met eerder resultaten. Er is al aangetoond dat
PC4 gebieden die een langere hemelsbrede afstand ervaren vaak een hogere PMI ervaren. Omdat
huishoudens in Inkomensgroep 1 een minder lange hemelsbrede afstand tot de hoofdingang van de
patiëntenzorg van de UMC’s ervaren hebben deze huishoudens ook een lagere PMI omdat zij vaak niet
kunnen profiteren van snellere vormen van openbaar vervoer in het stadsgewest. De
correlatiecoëfficiënten voor het absolute aantal huishoudens in een inkomensgroep en de PMI zijn
weergeven in grafiek 4.14 op de volgende pagina. voor alle UMC’s samen. Het valt weer op dat er een
negatieve correlatie gevonden kan worden tussen het absolute aantal huishoudens in de
inkomensgroepen en de PMI. Deze negatieve correlatie is het sterkst bij Inkomensgroep 1.
Openvallend zijn de zeer zwakke positieve correlatiecoëfficiënten die gevonden kunnen worden tussen
het absolute aantal huishoudens in Inkomensgroep 5 en Inkomensgroep 6 en de PMI bij het Erasmus
UMC. Dit zou in kunnen houden dat PC4 gebieden met een hoog absoluut aantal huishoudens in deze
inkomensgroepen een hogere PMI ervaren vergeleken met PC4 gebieden met minder huishoudens in
deze inkomensgroepen.
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Grafiek 4.14. De correlatiecoëfficiënten die correlatie van het aantal huishoudens per inkomensgroep met de PMI
weergeven van alle UMC’s samen (Opgesteld met Excel).

De correlatiecoëfficiënten bevestigen de resultaten die eerder benoemd zijn, en laten een sterk
patroon zien wanneer er gekeken wordt naar de locatie van de verschillende inkomensgroepen.
Huishoudens in Inkomensgroep 1 ondervinden een hierdoor een gemiddelde lagere OV reistijd in
2008. Toch is de PMI vaak nog hoger voor huishoudens in Inkomensgroep 1.

4.3.

Conclusie

In deze paragraaf zullen de belangrijkste bevindingen van de data-analyse kort toegelicht worden.
Deze bevindingen leiden uiteindelijk tot een antwoord op de hoofdvraag van het onderzoek. Dit wordt
verder toegelicht in hoofdstuk vijf.
De vergelijking van de bereikbaarheidswaarden tussen de verschillende UMC’s heeft aangetoond dat
er een verschil te vinden is tussen de verschillende UMC’s wanneer er gekeken wordt naar de
gemiddelde OV reistijd in 2008, gemiddelde hemelsbrede afstand en de gemiddelde PMI. Het AMC
Amsterdam, VuMC Amsterdam en UMCG Groningen hebben een veel hogere gemiddelde OV reistijd
in 2008 en hogere gemiddelde PMI vergeleken met de andere UMC’s. De gemiddelde OV reistijd in
2008 en de gemiddelde PMI zijn vervolgens per UMC in verhouding gezet tot de omvang (in hectare)
van het stadsgewest, waarbij het opviel dat de gemiddelde PMI en de gemiddelde OV reistijd in 2008
van het Erasmus MC Rotterdam ongeveer gelijk lag met UMC’s in kleinere stadsgewesten. Dit zou
kunnen komen door de verschillende vormen van snel openbaar vervoer die in Rotterdam aangeboden
worden, maar ook door de omvang van de PC4 gebieden in het westen van het stadsgewest. Deze PC4
gebieden zijn relatief groot vergeleken met andere PC4 gebieden, waardoor de modelmatig opgestelde
OV reistijd in 2008 waarschijnlijk het hele PC4 gebied niet realistisch beschrijft maar eerder werkt met
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een gemiddelde. Het blijkt dat er niet een directe relatie gevonden kan worden tussen de omvang van
het stadsgewest (in hectare) en de bereikbaarheidswaarden. Het viel op dat er een samenhang te
vinden was tussen de gemiddelde hemelsbrede afstand en de OV reistijd in 2008. Hoe hoger de
gemiddelde hemelsbrede afstand tot de hoofdingang van de patiëntenzorg, hoe hoger de OV reistijd
in 2008 uitviel.
Vervolgens is er gekeken naar de spreiding van de bereikbaarheidswaarden met behulp van de
standaardafwijking en de variatiecoëfficiënt. Opvallend is het verschil in de variatiecoëfficiënt van de
PMI en de OV reistijd in 2008 van het LUMC Leiden waarbij de spreiding van de PMI veel groter is
vergeleken met de spreiding van de OV reistijd in 2008. Dit is ook het geval voor het VuMC Amsterdam
en kan duiden op een niet goed functionerend transportnetwerk vanuit enkele herkomst PC4
gebieden. Er is een verband te vinden tussen de spreiding van de hemelsbrede afstand en de spreiding
van de PMI. UMC’s die een hoge spreiding in PMI ervaren, ervaren ook een hoge spreiding in
hemelsbrede afstand.
Voordat er gekeken is naar de OV reistijd in 2008 en de PMI van verschillende inkomensgroepen is de
locatie van de inkomensgroepen per stadsgewest in kaart gebracht. Het viel op dat er een relatief
hogere concentratie huishoudens in lagere inkomensgroepen in PC4 gebieden rondom het UMC te
vinden is, en dat er relatief minder huishoudens per PC4 gebied in de laagste inkomensgroep aan de
rand van het stadsgewest wonen. Toch wonen er huishoudens in lagere inkomensgroepen aan de rand
van het stadsgewest en moet dit onthouden worden. Om dit weer te geven is de gemiddelde
hemelsbrede afstand tot het PC4 gebied met de hoofdingang van de patiëntenzorg berekend per
inkomensgroep. Huishoudens in Inkomensgroep 1 (een bruto inkomen van €24.651,- of minder per
jaar) ondervinden een lagere gemiddelde hemelsbrede afstand tot de hoofdingang van de
patiëntenzorg van alle UMC’s vergeleken met andere inkomensgroepen.
Het berekenen van de gemiddelde OV reistijd in 2008 en de gemiddelde PMI van de verschillende
inkomensgroepen toonde aan dat bij alle UMC’s huishoudens in lagere inkomensgroepen een minder
lange gemiddelde OV reistijd in 2008 ervaren. Toch hebben huishoudens in lagere inkomensgroepen
ook een lagere gemiddelde PMI wat betekend dat huishoudens in Inkomensgroep 1 een gemiddeld
minder lange afstand ervaren, waardoor de OV reistijd in 2008 ook lager ligt vergeleken met andere
inkomensgroepen. Toch maakt Inkomensgroep 1 minder gebruik van snelle vormen van transport zoals
de trein, tram of metro en is de efficiëntie van het vervoersnetwerk lager voor huishoudens in
Inkomensgroep 1.
De spreiding van de gemiddelde OV reistijd in 2008 en de gemiddelde PMI van de verschillende
inkomensgroepen is opvallend. Het blijkt dat bij alle UMC’s, de spreiding van de OV reistijd in 2008 van
inkomensgroep 1 groter is vergeleken met de andere inkomensgroepen. Dit is ook het geval voor de
spreiding van de PMI, toch ervaren de verschillende inkomensgroepen bij het UMCG Groningen en het
Maastricht UMC een nagenoeg gelijke spreiding. Dit kan verklaard worden door een nagenoeg gelijke
gemiddelde PMI voor alle inkomensgroepen bij het UMCG Groningen en het Maastricht UMC. De
hogere spreiding van de gemiddelde bereikbaarheidswaarden is ook logisch. Huishoudens in
Inkomensgroep 1 ervaren immers lagere gemiddelde bereikbaarheidswaarden vergeleken met
huishoudens in andere inkomensgroepen.
Ook is er nog gekeken naar de correlatie tussen het absolute aantal huishoudens in een bepaalde
inkomensgroep en de hemelsbrede afstand tot de hoofdingang van de patiëntenzorg van alle UMC’s.
Het blijkt dat er een negatieve correlatie gevonden kan worden tussen het aantal huishoudens in een
bepaalde inkomensgroep en de hemelsbrede afstand tot de hoofdingang van de patiëntenzorg van
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alle UMC’s. De sterkte van deze correlatie is het sterkst bij Inkomensgroep 1 neemt af naarmate er
naar een hogere inkomensgroep gekeken wordt. Uiteindelijk is er nog gekeken naar de correlatie
tussen de hoeveelheid huishoudens in een bepaalde inkomensgroep en de OV reistijd in 2008. Het
blijkt dat er een negatieve correlatie gevonden kan worden tussen de hoeveelheid huishoudens in een
bepaalde inkomensgroep en de OV reistijd in 2008. De sterkte van deze correlatie is het sterkst bij
Inkomensgroep 1 neemt af naarmate er naar een hogere inkomensgroep gekeken wordt. De correlatie
tussen de hoeveelheid huishoudens in een bepaalde inkomensgroep en de PMI vertoont een gelijke
trend, waarbij er zelfs enkele stadsgewesten zijn waar de PMI in de hoogste inkomensgroepen een
zeer zwakke positieve correlatie vertoont.
De volgende conclusies kunnen uit de resultaten getrokken worden:
- Er zijn verschillen in hemelsbrede afstand, PMI en OV reistijd in 2008 te vinden tussen de
verschillende UMC’s.
- De OV reistijd in 2008 is lager wanneer de hemelsbrede afstand tot de hoofdingang van de
patiëntenzorg van het UMC lager is. Een lagere OV reistijd in 2008 zorgt in de meeste gevallen
ook voor een lagere PMI. De standaardafwijking van zowel de PMI als de OV reistijd in 2008
heeft aangetoond dat in sommige PC4 gebieden een relatief hoge PMI voor een relatief lage
OV reistijd in 2008 en vice versa gevonden kan worden.
- PC4 gebieden in de centrale stad van het stadsgewesten hebben een relatief hoger aandeel
huishoudens in Inkomensgroep 1 (een bruto inkomen van €24.651,- of minder per jaar)
vergeleken met PC4 gebieden verder van deze stad af. De UMC’s liggen in bijna alle gevallen
in PC4 gebieden met een relatief hoog aandeel huishoudens in Inkomensgroep 1. Huishoudens
in Inkomensgroep 1 ondervinden een lagere gemiddelde hemelsbrede afstand vanuit
herkomst PC4 gebieden tot de hoofdingang van de patiëntenzorg van de UMC’s.
- Huishoudens in Inkomensgroep 1 ondervinden een lagere gemiddelde OV reistijd in 2008 en
PMI dan huishoudens in andere inkomensgroepen. Dit staat in lijn met de gevonden correlatie.
Omdat deze resultaten mogelijk abstract over kunnen komen zonder naar specifieke situaties te kijken
zal er in de volgende paragraaf ingezoomd worden op het Erasmus MC Rotterdam. Dit kan gezien
worden als een illustratief voorbeeld.

4.4.

Ingezoomd: Erasmus MC Rotterdam

Het Erasmus MC Rotterdam ligt in het stadsgewest Rotterdam. Dit stadsgewest heeft een oppervlakte
van 80.099 hectare en een inwonersaantal van 1.169.866.
Binnen het stadsgewest Rotterdam kan er gebruik gemaakt worden van verschillende vormen van
openbaar vervoer zoals de metro, tram, trein en bus. Het Erasmus MC Rotterdam ligt in PC4 gebied
3015. Dit PC4 gebied ligt vrij centraal in de stad. Figuur 4.3. op de volgende pagina geeft de ruimtelijke
structuur van het stadsgewest Rotterdam weer, en de locatie van het Erasmus MC Rotterdam in de
regio.
Net zoals bij de andere stadsgewesten is er in het stadsgewest Rotterdam een relatief hoge
concentratie huishoudens in Inkomensgroep 1 (een bruto inkomen van €24.651,- of minder per jaar)
te vinden in PC4 gebieden die in de centrale stad (Rotterdam) van het stadsgewest liggen. Deze PC4
gebieden liggen rondom het UMC, waardoor huishoudens in Inkomensgroep 1 een gemiddelde
hemelsbrede afstand tot de hoofdingang van de patiëntenzorg van het Erasmus MC Rotterdam
ervaren van ongeveer 6 kilometer De andere inkomensgroepen ervaren een hemelsbrede afstand die
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tot de hoofdingang van de patiëntenzorg van het Erasmus MC Rotterdam tussen de 7,5 kilometer en
9 kilometer ligt.

Figuur 4.3. De ruimtelijke structuur van het stadsgewest Rotterdam. De zwarte stip geeft het Erasmus MC
Rotterdam aan (Opgesteld met ArcGIS en OpenStreetMap).

De gemiddelde OV reistijd in 2008 voor huishoudens in Inkomensgroep 1 ligt op 27 minuten, terwijl
deze gemiddelde OV reistijd in 2008 voor huishoudens in andere inkomensgroepen rond de 30
minuten ligt. Dit verschil is vrij klein. Hoewel huishoudens in Inkomensgroep 1 dus kortere OV reistijden
in 2008 ervaren, ervaren ze ook een lagere snelheid over het transportnetwerk, zoals blijkt uit de lagere
gemiddelde PMIs. De gemiddelde PMI voor huishoudens in Inkomensgroep 1 ligt op 12 Km/h, terwijl
deze gemiddelde PMI voor de andere inkomensgroepen tussen de 14 Km/h en 15 Km/h ligt. Dit verschil
is ook minimaal. Dit kan verklaard worden door te kijken naar het openbaar vervoer in het stadsgewest
Rotterdam.
Het PC4 gebied 3015 waar het Erasmus MC Rotterdam in ligt is uitstekend verbonden met
verschillende vormen van openbaar vervoer. Het PC4 gebied bevat drie metrostations (Rotterdam
Coolhaven, Dijkzicht en Eendrachtsplein) die het PC4 gebied verbindt met de rest van de stad, maar
ook met andere steden in het stadsgewest.
Figuur 4.4. laat de metrokaart van de regio Rotterdam zien. Het blijkt dat zelfs steden buiten het
stadsgewest Rotterdam verbonden zijn met het metronetwerk van Rotterdam.
Gemeentes die niet verbonden zijn met het UMC door het metronetwerk hebben vaak een redelijk
goede verbinding met de trein zoals Maassluis, Vlaardingen en Capelle aan den IJssel.
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Figuur 4.4. De metrokaart van de regio Rotterdam (MetroRotterdam, 2018).

Toch zijn er PC4 gebieden die niet goed verbonden zijn met het netwerk van de metro en de tram. Dit
manifesteert zich in een slechtere bereikbaarheid van het Erasmus MC Rotterdam voor de
verschillende PC4 gebieden die niet gebruik kunnen maken van snelle vormen van openbaar vervoer.
In PC4 gebied 3227 ondervinden huishoudens een OV reistijd in 2008 van ongeveer 70 minuten, omdat
de huishoudens in dit PC4 gebied gebruik moeten maken van een bus voordat zij gebruik kunnen
maken van een metro. De hemelsbrede afstand van dit PC4 gebied naar de hoofdingang van de
patiëntenzorg van het Erasmus MC Rotterdam bedraagt ongeveer 22 kilometer.
PC4 gebied 3231 heeft een gelijke hemelsbrede afstand, maar huishoudens in dit PC4 gebieden
ondervinden een OV reistijd in 2008 van maar 48 minuten. Deze OV reistijd in 2008 is lager omdat zij
eerder gebruik kunnen maken van de metro om het Erasmus MC Rotterdam te bereiken.
In het stadsgewest Rotterdam ondervinden huishoudens in Inkomensgroep 1 dus een lagere
gemiddelde OV reistijd in 2008 vergeleken met de andere inkomensgroepen. Toch moet er rekening
worden gehouden met PC4 gebieden die niet verbonden zijn met snelle vormen van openbaar vervoer,
waardoor huishoudens in Inkomensgroep 1 die in deze PC4 gebieden wonen een groot nadeel hebben
ten opzichte van de gemiddelde waarde van huishoudens in Inkomensgroep 1.
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5. Conclusies, Reflectie en Aanbevelingen
In dit laatste hoofdstuk zullen de conclusies, reflectie en aanbevelingen van het onderzoek gegeven
worden. Paragraaf 5.1. herhaalt de vraag- en doelstelling van het onderzoek en zal antwoord geven op
de hoofdvraag van het onderzoek. In paragraaf 5.2. zal er kritisch gereflecteerd worden op keuzes die
gemaakt zijn in dit onderzoek en zullen de zwakke en sterke kanten van dit onderzoek besproken
worden. Het hoofdstuk sluit af met een aanbeveling voor mogelijk vervolgonderzoek.

5.1.

Conclusies

Het onderzoek dat uitgevoerd is heeft als doelstelling het in kaart brengen van openbaar
vervoerbereikbaarheid van ziekenhuizen in relatie tot inkomen. Het onderzoek trachtte geen
normatieve uitspraken te doen over de verschillen in openbaar vervoerbereikbaarheid die mogelijk
gevonden zouden worden. Wel is het onderzoek uitgevoerd tegen de achtergrond van toenemende
interesse in vervoer, mobiliteit en rechtvaardigheid.
De bijbehorende centrale vraag van het onderzoek luidt als volgt:
“In hoeverre zijn er verschillen tussen inkomensgroepen in de openbaar vervoerbereikbaarheid van
ziekenhuizen?”
Het onderzoek heeft zich gericht op de bereikbaarheid van Universitair Medische Centra (UMC’s). Er
is besloten om als verzorgingsgebied van de UMC’s het stadsgewest aan te houden. De volgende
UMC’s zijn geanalyseerd:
−
−
−
−
−
−
−
−

AMC, Academisch Medisch Centrum te Amsterdam
Erasmus MC, Erasmus MC te Rotterdam
LUMC, Leids Universitair Medisch Centrum te Leiden
Maastricht UMC, Maastricht UMC te Maastricht
UMCG, Universitair Medisch Centrum Groningen te Groningen
Radboudumc, Radboud universitair medisch centrum te Nijmegen
UMC Utrecht, Universitair Medisch Centrum Utrecht te Utrecht
VUmc, VU medisch centrum te Amsterdam

De openbaar vervoerbereikbaarheid van de UMC’s is op drie verschillende manieren in beeld gebracht.
Er is gekeken naar de hemelsbrede afstand tot de hoofingang van de patiëntenzorg vanuit herkomst
PC4 gebieden, de OV reistijd in 2008 en de hemelsbrede reisafstand die bekend staat als de ‘Potential
Mobility Index’ (PMI). Gezamenlijk geven deze indicatoren een inzicht in de bereikbaarheid van UMC’s
en in de verschillen tussen regio’s en inkomensgroepen.
De openbaar vervoerbereikbaarheid van de UMC’s is op verschillende manieren vergeleken. Dit
resulteert in een eindconclusie die bestaat uit verschillende deelconclusies. Allereerst zullen deze
verschillende deelconclusies gegeven worden. Deze paragraaf sluit af met de eindconclusie van het
onderzoek.
Allereerst is er gekeken naar de openbaar vervoerbereikbaarheid van de verschillende UMC’s zonder
de verschillende inkomensgroepen mee te nemen. Er kan geconcludeerd worden dat er verschillen in
gemiddelde openbaar vervoerbereikbaarheid tussen alle UMC’s bestaan wanneer er wordt gekeken
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naar de gemiddelde OV reistijd in 2008, gemiddelde PMI en gemiddelde hemelsbrede afstand tot de
hoofdingang van de patiëntenzorg van het UMC. Deze gemiddelden zijn in verhouding gezet tot de
omvang van het stadsgewest in hectare. Het valt te concluderen dat UMC’s in een groot stadsgewest
logischerwijs een gemiddeld langere OV reistijd in 2008 en hemelsbrede afstand tot de hoofdingang
van de patiëntenzorg ervaren. Een uitzondering hierop is het Erasmus MC Rotterdam. Dit UMC heeft
een gemiddelde lagere OV reistijd in 2008 en gemiddelde lagere hemelsbrede afstand tot de
hoofdingang van de patiëntenzorg vergeleken met het UMCG Groningen dat in een kleiner
stadsgewest ligt. De hogere waarden voor het UMCG Groningen worden verklaard door de decentrale
ligging van het UMCG Groningen in het stadsgewest Groningen.
Er kan geconcludeerd worden dat een hogere gemiddelde hemelsbrede afstand tot de hoofdingang
van de patiëntenzorg van de UMC’s (meestal) zorgt voor een hogere gemiddelde OV reistijd in 2008
en een hogere gemiddelde PMI. De hogere OV reistijd in 2008 is ongewenst. Toch ervaren UMC’s met
een hogere gemiddelde OV reistijd in 2008 ook een hogere gemiddelde PMI. Een hogere gemiddelde
PMI is gewenst.
Logischerwijs ondervinden de verschillende UMC’s spreiding in openbaar vervoerbereikbaarheid.
De spreiding van de OV reistijd in 2008, PMI en de hemelsbrede afstand tot de hoofdingang van de
patiëntenzorg van de UMC’s toont aan dat een hogere hemelsbrede afstand niet altijd resulteert in
een hogere PMI. Hetzelfde geldt voor de OV reistijd in 2008. Een hogere OV reistijd in 2008 resulteert
niet altijd in een hogere PMI. Het OV netwerk is erg bepalend in het vormen van de PMI. PC4 gebieden
met een hoge OV reistijd in 2008 en een lage PMI zijn flink benadeeld en zijn potentieel interessant
voor vervolgstudies.
De kern van het onderzoek omvat het beschrijven van verschillen tussen inkomensgroepen in
openbaar vervoerbereikbaarheid van de verschillende UMC’s Voordat de openbaar
vervoerbereikbaarheid beschreven werd is er gekeken naar de locatiepatronen van huishoudens in de
laagste inkomensgroep. Het is opvallend dat het relatieve aandeel van huishoudens in Inkomensgroep
1 (huishoudens met een bruto inkomen van €24.651,- of minder per jaar) hoog is in de centrale stad
van het stadsgewest. Dit komt waarschijnlijk door de beschikbaarheid van goedkopere (sociale huur)
woningen in de centrale stad. De UMC’s liggen allemaal in de centrale stad van het stadsgewest.
Huishoudens in Inkomensgroep 1 ondervinden een lagere gemiddelde hemelsbrede afstand tot de
hoofdingang van de patiëntenzorg van de verschillende UMC’s vergeleken met huishoudens in andere
inkomensgroepen. Dit verschil in hemelsbrede afstand tussen Inkomensgroep 1 en de andere
inkomensgroepen is afhankelijk van de omvang van het stadsgewest, waarbij kleinere stadsgewesten
een relatief kleiner verschil in gemiddelde hemelsbrede afstand tussen de verschillende
inkomensgroepen ervaren.
Deze lagere gemiddelde hemelsbrede afstand voor huishoudens in Inkomensgroep 1 manifesteert zich
in een lagere gemiddelde OV reistijd in 2008 voor huishoudens in Inkomensgroep 1 vergeleken met
andere inkomensgroepen. Dit verschil in gemiddelde OV reistijd in 2008 tussen Inkomensgroep 1 en
de andere inkomensgroepen is het grootst bij het UMCG Groningen. Huishoudens in Inkomensgroep
6 (een bruto inkomen van €90.387,- of meer per jaar) ervaren een gemiddelde OV reistijd in 2008 die
ongeveer 10 minuten langer is. De lagere gemiddelde hemelsbrede afstand tot de hoofdingang van de
patiëntenzorg van de verschillende UMC’s van Inkomensgroep 1 beïnvloedt ook de gemiddelde PMI
van Inkomensgroep 1. Huishoudens in Inkomensgroep 1 hebben een lagere gemiddelde PMI
vergeleken met huishoudens in andere inkomensgroepen. PC4 gebieden met een groter aandeel
huishoudens in Inkomensgroep 1 liggen dichter bij de UMC’s, waardoor zij een lagere gemiddelde
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hemelsbrede afstand tot het UMC ervaren. Dit resulteert in een lagere gemiddelde OV reistijd in 2008
en een lagere gemiddelde PMI.
Door deze lagere waardes voor de gemiddelde OV reistijd in 2008, gemiddelde PMI en gemiddelde
hemelsbrede afstand tot de hoofdingang van de patiëntenzorg van huishoudens in Inkomensgroep 1
ondervinden deze huishoudens in Inkomensgroep 1 ook een grotere spreiding van openbaar
vervoerbereikbaarheid vergeleken met huishoudens in andere inkomensgroepen. Hier moet rekening
mee gehouden worden. Huishoudens in inkomensgroep 1 ondervinden een gemiddelde lage OV
reistijd in 2008, maar er moet altijd rekening gehouden worden met huishoudens in Inkomensgroep 1
die afwijken van het gemiddelde en in PC4 gebieden wonen die ver van het UMC afliggen.
Het laatste onderdeel van de data-analyse bestond uit het analyseren van de correlatie tussen het
aantal huishoudens in een inkomensgroep in, en de bereikbaarheidswaarden van, een PC4 gebied.
Er is een algemene trend van een negatieve correlatie te vinden wanneer er gekeken wordt naar de
correlatie tussen de absolute hoeveelheid huishoudens in een inkomensgroep en de hemelsbrede
afstand tot de hoofdingang van de patiëntenzorg van alle UMC’s samengepakt. Deze correlatie
beschrijft de locatiepatronen van de verschillende inkomensgroepen en bevestigt eerder gevonden
resultaten. PC4 gebieden waar een hoge absolute hoeveelheid huishoudens in Inkomensgroep 1 te
vinden is ondervinden een lagere hemelsbrede afstand. Huishoudens in Inkomensgroep 1 wonen dus
op een minder lange hemelsbrede afstand van de UMC’s. Verder zijn de correlatiecoëfficiënten
uitgerekend voor het absolute aantal huishoudens in een inkomensgroep en de OV reistijd in 2008.
Ook zijn de correlatiecoëfficiënten uitgerekend voor het absolute aantal huishoudens in een
inkomensgroep en de PMI.
De gevonden correlatiecoëfficiënten staan in lijn met eerder gevonden resultaten. Het absolute aantal
huishoudens in Inkomensgroep 1 vertoont een sterke tot zwakke negatieve correlatie met de OV
reistijd in 2008. Opvallend is de zwakke positieve correlatie van het absolute aantal huishoudens in
inkomensgroep 6 en de OV reistijd in 2008 bij het Erasmus MC Rotterdam en het UMC Utrecht.
PC4 gebieden met een hoger absoluut aantal huishoudens in Inkomensgroep 1 ondervinden dus een
lagere OV reistijd in 2008. Hetzelfde kan geconcludeerd worden voor de PMI. De
correlatiecoëfficiënten van de PMI hebben aangetoond dat er een negatieve correlatie gevonden kan
worden voor het absolute aantal huishoudens in een bepaalde inkomensgroep en de PMI. Deze
correlatie is het sterkst bij Inkomensgroep 1 en neemt af naarmate er naar een andere inkomensgroep
gekeken wordt.
Met bovengenoemde deelconclusies kan de eindconclusie van het onderzoek opgesteld worden.
De eindconclusie en daarmee het antwoord op de hoofdvraag is dat er daadwerkelijk een verschil
bestaat in openbaar vervoersbereikbaarheid van ziekenhuizen tussen verschillende inkomensgroepen.
Dit verschil in openbaar vervoersbereikbaarheid is afhankelijk van de locatiepatronen van de
verschillende inkomensgroepen. Huishoudens in de laagste inkomensgroep ondervinden gemiddeld
een lagere hemelsbrede afstand tot de hoofdingang van de patiëntenzorg van het UMC waardoor zij
een lagere gemiddelde OV reistijd in 2008 en lagere gemiddelde PMI ervaren. Het verschil in
gemiddelde OV reistijd in 2008 tussen de verschillende inkomensgroepen is echter minimaal, en
bedraagt in het ergste geval (UMCG Groningen) maar maximaal 10 minuten tussen Inkomensgroep 1
en Inkomensgroep 6.
De lagere gemiddelde hemelsbrede afstand van huishoudens in Inkomensgroep 1 betekent niet dat er
geen huishoudens in Inkomensgroep 1 zijn die een relatief lange hemelsbrede afstand tot de
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hoofdingang van de patiëntenzorg ervaren. Deze huishoudens in Inkomensgroep 1 ondervinden dan
een OV reistijd in 2008 die flink afwijkt van het gemiddelde.
De rode draad die door dit onderzoek loopt is dat de OV reistijd in 2008 in de meeste gevallen langer
wordt naarmate de hemelsbrede afstand tot de hoofdingang van de patiëntenzorg van het UMC
toeneemt. En dat in de meeste gevallen de PMI toeneemt naarmate de OV reistijd toeneemt. Dit is
echter niet bij alle PC4 gebieden het geval. Er zijn enkele PC4 gebieden die een minder efficiënt
vervoersnetwerk ervaren wanneer er naar het UMC gereisd moet worden. Huishoudens in
Inkomensgroep 1 wonen relatief dichter bij de UMC’s, waardoor zij vaak een lagere OV reistijd in 2008
ondervinden. Er kan dus gesteld worden dat UMC’s relatief beter bereikbaar zijn met het openbaar
vervoer voor huishoudens in de laagste inkomensgroep vergeleken met huishoudens in andere
inkomensgroepen, wel ligt de efficiëntie van het transportnetwerk gemiddeld lager voor huishoudens
in Inkomensgroep 1

5.2.

Reflectie

De centrale vraag van dit onderzoek kan op een brede manier opgevat worden. Dit heeft ertoe geleid
dat er tijdens het onderzoek keuzes gemaakt zijn die de rest van het onderzoek hebben beïnvloed. In
deze paragraaf zullen deze keuzes besproken worden en zal er worden gereflecteerd op de gemaakte
keuzes om zo de onderzoeksresultaten beter te kunnen interpreteren.
De centrale vraag van het onderzoek was vrij breed van opzet. Het was misschien beter geweest
wanneer de centrale vraag beter afgebakend was, waardoor er een heel specifiek probleem
aangehaald werd en dit vervolgens op de UMC’s toegepast werd. De brede opzet van de centrale vraag
heeft geleid tot een breed antwoord waar de bruikbaarheid van in twijfel kan worden getrokken. Deze
brede vraagstelling heeft de rest van de keuzes van het onderzoek flink beïnvloed. Door de gemaakte
keuzes zijn er mogelijk interessante inzichten niet aan bod gekomen.
Een van de eerste keuzes die gemaakt is, is het operationaliseren van bereikbaarheid. Zoals al vaker
aangehaald in dit onderzoek is bereikbaarheid een zeer complex begrip waar geen eenduidige definitie
van bestaat. Er is besloten om in dit onderzoek gebruik te maken van de definitie van Hagoort (1999)
die bereikbaarheid opsplitst in tijd, geld en moeite. Deze benadering is gekozen omdat dit goed
aansloot bij de beschikbare data van adviesbureau Goudappel Coffeng over de reistijden. Achteraf
gezien zou het ook interessant geweest zijn om een benadering toe te passen die de locatiepatronen
van huishoudens meenam, omdat het uit de conclusie blijkt dat locatiepatronen toch belangrijk zijn.
De data-analyse is toegepast op UMC’s en hun bijbehorende stadsgewesten. UMC’s verzorgen vaak
grotere gebieden dan alleen maar stadsgewesten, en hebben vaak een regionale functie. Omdat het
lastig was om het verzorgingsgebied van de UMC’s duidelijk af te bakenen is er gekozen om het
stadsgewest aan te houden. Het zou waarschijnlijk interessanter zijn geweest om grotere
verzorgingsgebieden te identificeren en analyseren. Vanwege de haalbaarheid van het identificeren
van het verzorgingsgebied van de individuele UIMC’s is er gekozen om toch stadsgewesten aan te
houden.
Er zijn enkele opmerkingen over de dataset. De dataset met de reistijden komt uit 2008 en geeft
modelmatig de OV reistijden weer. Het is aannemelijk dat er sindsdien een hoop ruimtelijke
wijzigingen zijn geweest waardoor de OV reistijd veranderd is. Dit had kunnen resulteren in een andere
conclusie. Verder waren de modelmatige OV reistijden alleen maar beschikbaar in de spits. Wanneer
er data over daluren OV reistijd beschikbaar was had dit nieuwe inzichten kunnen opleveren.
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Ook was de data beschikbaar op PC4 niveau. Een indeling van de data op postcodegebieden van zes
cijfers (PC6) had een veel duidelijker beeld van de bereikbaarheid van ziekenhuizen kunnen schetsen.
De resultaten zouden interessanter zijn geweest wanneer er gebruik gemaakt was van een recentere
dataset die de reistijden op PC6 niveau weergeeft. Deze dataset was echter niet beschikbaar voor de
onderzoeken. Het databestand van het CBS uit 2015 bevat een groot aantal demografische gegevens
op PC4 niveau. Deze demografische gegevens zijn allemaal niet meegenomen omdat er alleen naar
inkomensgroepen gekeken werd. Het meenemen van demografische gegevens zoals bijvoorbeeld
leeftijd had nieuwe inzichten op kunnen leveren. Het gebruiken van recentere data had mogelijk
gedaan kunnen worden door daadwerkelijke OV reistijden te gebruiken op basis van ‘General Transit
Feed Specification’ (GTFS) data. Er is in het begin van het onderzoek gekeken naar de haalbaarheid van
GTFS-data. Er is echter van het gebruik van GTFS-data afgestapt omdat dit te complex en te tijdrovend
was. Dit sluit aan bij enkele opmerkingen die over de data-analyse gemaakt kunnen worden. Er was
een overvloed aan data beschikbaar. Het analyseren van deze data vergt veel energie, tijd en
creativiteit. Deze energie, tijd en creativiteit was soms simpelweg niet aanwezig waardoor het
analyseren van de data niet optimaal is uitgevoerd. Het zou bijvoorbeeld mogelijk zijn geweest om
bereikbaarheidswaarden te normaliseren, waardoor het mogelijk zou worden om inkomensgroepen
en regio’s preciezer met elkaar te vergelijken. Dit is ook een tekortkoming van dit onderzoek. Er is een
veelvoud aan analyses uitgevoerd, maar het totaalplaatje is soms een beetje uit het oog geraakt
doordat er te veel op data-analyses gefocust werd waarbij enige vorm van creativiteit soms
achterbleef.

5.3.

Aanbevelingen

Het uitgevoerde onderzoek had als doel om meer inzicht te krijgen in de openbaar
vervoerbereikbaarheid van ziekenhuizen van verschillende inkomensgroepen. Dit onderzoek is
uitgevoerd in Nederland. In Nederland is het vrij lastig om gebieden te identificeren waar alleen maar
mensen in de laagste inkomensgroep wonen. Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op een land
waar de verdeling tussen arm en rijk juist wel heel duidelijk op te merken is. Verder is het ook
interessant om te kijken naar het verschil in reistijden van het openbaar vervoer en reistijden van de
auto. In het huidige onderzoek is dit niet meegenomen, maar mogelijk vervolgonderzoek kan
uitgebreid worden door dit wel mee te nemen. Dit zal ongetwijfeld nieuwe inzichten opleveren in de
bereikbaarheid van ziekenhuizen en inkomensongelijkheid.
Vervolgonderzoek zou ook leeftijd mee kunnen nemen. Verschillende leeftijdsgroepen hadden inzicht
kunnen geven in het daadwerkelijk gebruik van de UMC’s, waarbij het aannemelijk is dat mensen in
een hoge leeftijdsgroep vaker gebruik maken van ziekenhuizen.
Wanneer dit onderzoek gereproduceerd zou worden zou het een aanbeveling zijn om het onderzoek
op een hoger detailniveau uit te voeren en om meer meetmethoden van bereikbaarheid te hanteren.
Het zou raadzaam zijn om bereikbaarheid te analyseren vanuit locatiepatronen van inkomensgroepen.
In plaats van het analyseren van stadsgewesten zouden grotere verzorgingsgebieden van UMC
geïdentificeerd en geanalyseerd kunnen worden. Ook zou het interessant zijn om te kijken naar een
PC6-indeling, in plaats van een PC4-indeling. De bereikbaarheid van ziekenhuizen wordt dan op een
gedetailleerdere manier beschreven. Uiteindelijk is het nog raadzaam om recentere OV reistijden te
gebruiken. Dit zou bijvoorbeeld gedaan kunnen worde door GTFS-data te gebruiken.
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7.1.

Stadsgewesten, Gemeentes en UMC’s

UMC

PC4
Hoofdingang

Gemeentes in stadsgewest (2008)

AMC Amsterdam

1105

Erasmus MC Rotterdam

3015

LUMC Leiden

2333

Maastricht UMC

6229

Abcoude
Almere
Amstelveen
Amsterdam
Diemen
Haarlemmermeer
Landsmeer
Muiden
Oostzaan
Ouder-Amstel
Purmerend
Waterland
Wormerland
Zaanstad
Zeevang
Albrandswaard
Barendrecht
Bernisse
Brielle
Capelle aan den IJssel
Hellevoetsluis
Krimpen aan den IJssel
Maassluis
Nederlek
Nieuwerkerk aan den IJssel
Ridderkerk
Rotterdam
Rozenburg
Schiedam
Spijkenisse
Vlaardingen
Westvoorne
Katwijk
Leiden
Leiderdorp
Noordwijk
Noordwijkerhout
Oegstgeest
Teylingen
Voorschoten
Zoeterwoude
Eijsden
Maastricht
Margraten
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Meerssen
Valkenburg aan de Geul
UMCG Groningen
9713
Bedum
Ten Boer
Groningen
Haren
Leek
Marum
Noordenveld
Tynaarlo
Winsum
Zuidhorn
Radboudumc Nijmegen
6525
Beuningen
Groesbeek
Heumen
Mook en Middelaar
Nijmegen
Ubbergen
Wijchen
UMC Utrecht
3584
Bunnik
De Bilt
Houten
IJsselstein
Maarssen
Nieuwegein
Utrecht
Zeist
VUmc, Amsterdam
1081
Abcoude
Almere
Amstelveen
Amsterdam
Diemen
Haarlemmermeer
Landsmeer
Muiden
Oostzaan
Ouder-Amstel
Purmerend
Waterland
Wormerland
Zaanstad
Zeevang
Tabel 7.1. De verschillende UMC’s met het bijbehorende stadsgewest en de bijbehorende gemeentes.
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7.2.

Links en beschrijvingen van de gebruikte databestanden

Het uiteindelijke databestand is opgesteld aan de hand van beschikbare databestanden. De
beschrijvingen en links van de databestanden zijn hieronder te vinden.
−

−

−

−

Databestand Goudappel Coffeng: Het databestand van verkeers- en adviesbureau Goudappel
Coffeng is geleverd door dr. C.J.C.M. Martens. Dit databestand bevat auteursrecht en is niet
vrij beschikbaar.
Het databestand bevat modelmatig opgestelde reistijden van het openbaar vervoer (daluren
2008 en daluren 2020) en van de auto (daluren 2008, daluren 2020, spits 2008 en spits 2020).
Dit databestand geeft de verschillende reistijden tussen alle PC4 gebieden in Nederland
modelmatig weer.
Centraal Bureau voor de Statistiek: Wijk- en buurtkaarten 2008: Dit databestand van het CBS
is gebruikt om de gemeentegrenzen van het stadsgewest te selecteren. Dit databestand bevat
grenzen van gemeentes, wijken en buurten in Nederland.
Link: https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/nederland-regionaal/geografische%20data/wijk-enbuurtkaart-2008
Centraal Bureau voor de Statistiek: Gegevens per Postcode: Het databestand van het CBS over
de gegevens per postcode bevat een veelvoud aan demografische, sociale en fysieke gegevens
per PC4 gebied in 2015. Dit databestand is vooral gebruikt om de grenzen van de PC4 gebieden
per stadsgewest in kaart te brengen.
Link: https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/nederlandregionaal/geografische%20data/gegevens-per-postcode
Centraal Bureau voor de Statistiek: Bruto inkomen van huishoudens naar PC4-gebied, 2015:
Dit databestand verdeelt per PC4 gebied het totaal aantal huishoudens in 6 verschillende
inkomensgroepen. De huishoudens zijn gegeven in duizendtallen, waardoor PC4 gebieden met
huishoudens minder dan 100 wegvallen. Het databestand is opgesteld naar de wensen van
een opdrachtgever.
Link: https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2018/18/bruto-inkomen-van-huishoudens-naarpc4-gebied-2015
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7.3.

Variabelen in het databestand

Het databestand bestaat uit een veelvoud aan variabelen. Hieronder is een tabel weergegeven die per
variabele uit het databestand een korte beschrijving geeft.
Variabele
Stadsgewest
Groepen
Ziekenhuis
PC4
Inwoners
Hoeveelheid_Man
Hoeveelheid_Vrouw
Huishoudens
Inkomensgroep_1
GemOV_Groep1
GemPMI_Groep1
GemAfstand_Groep1

NorAfstand_Groep1
Inkomensgroep_2
GemOV_Groep2
GemPMI_Groep2
GemAfstand_Groep2

NorAfstand_Groep2
Inkomensgroep_3
GemOV_Groep3
GemPMI_Groep3
GemAfstand_Groep3

NorAfstand_Groep3
Inkomensgroep_4
GemOV_Groep4
GemPMI_Groep4
GemAfstand_Groep4

Beschrijving
De naam van het stadsgewest.
Een cijfer toegekend aan elk UMC om data-analyse makkelijker te maken.
De naam van het UMC.
De viercijferige code van het PC4 gebied.
Het totaal aantal inwoners per PC4 gebied.
De hoeveelheid mannelijke inwoners per PC4 gebied.
De hoeveelheid vrouwelijke inwoners per PC4 gebied.
Het aantal huishoudens (X 1000)
Het aantal huishoudens in inkomensgroep 1 (X 1000).
De gemiddelde OV reistijd in 2008 van herkomst PC4 naar de hoofdingang
van de patiëntenzorg van het UMC voor inkomensgroep 1 (in minuten).
De gemiddelde PMI per PC4 gebied voor inkomensgroep 1 (in Km/h).
De gemiddelde hemelsbrede afstand van het herkomst PC4 gebied naar de
hoofdingang van de patiëntenzorg van het UMC voor inkomensgroep 1 (in
Km)
De genormaliseerde afstand van het herkomst PC4 gebied naar de
hoofdingang van de patiëntenzorg van het UMC voor inkomensgroep 1.
Het aantal huishoudens in inkomensgroep 2 (X 1000).
De gemiddelde OV reistijd in 2008 van herkomst PC4 naar de hoofdingang
van de patiëntenzorg van het UMC voor inkomensgroep 2 (in minuten).
De gemiddelde PMI per PC4 gebied voor inkomensgroep 2 (in Km/h).
De gemiddelde hemelsbrede afstand van het herkomst PC4 gebied naar de
hoofdingang van de patiëntenzorg van het UMC voor inkomensgroep 2 (in
Km)
De genormaliseerde afstand van het herkomst PC4 gebied naar de
hoofdingang van de patiëntenzorg van het UMC voor inkomensgroep 2.
Het aantal huishoudens in inkomensgroep 3 (X 1000).
De gemiddelde OV reistijd in 2008 van herkomst PC4 naar de hoofdingang
van de patiëntenzorg van het UMC voor inkomensgroep 3 (in minuten).
De gemiddelde PMI per PC4 gebied voor inkomensgroep 3 (in Km/h).
De gemiddelde hemelsbrede afstand van het herkomst PC4 gebied naar de
hoofdingang van de patiëntenzorg van het UMC voor inkomensgroep 3 (in
Km)
De genormaliseerde afstand van het herkomst PC4 gebied naar de
hoofdingang van de patiëntenzorg van het UMC voor inkomensgroep 3.
Het aantal huishoudens in inkomensgroep 4 (X 1000).
De gemiddelde OV reistijd in 2008 van herkomst PC4 naar de hoofdingang
van de patiëntenzorg van het UMC voor inkomensgroep 4 (in minuten).
De gemiddelde PMI per PC4 gebied voor inkomensgroep 4 (in Km/h).
De gemiddelde hemelsbrede afstand van het herkomst PC4 gebied naar de
hoofdingang van de patiëntenzorg van het UMC voor inkomensgroep 4 (in
Km)
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NorAfstand_Groep4

De genormaliseerde afstand van het herkomst PC4 gebied naar de
hoofdingang van de patiëntenzorg van het UMC voor inkomensgroep 4.
Inkomensgroep_5
Het aantal huishoudens in inkomensgroep 5 (X 1000).
GemOV_Groep5
De gemiddelde OV reistijd in 2008 van herkomst PC4 naar de hoofdingang
van de patiëntenzorg van het UMC voor inkomensgroep 5 (in minuten).
GemPMI_Groep5
De gemiddelde PMI per PC4 gebied voor inkomensgroep 5 (in Km/h).
GemAfstand_Groep5
De gemiddelde hemelsbrede afstand van het herkomst PC4 gebied naar de
hoofdingang van de patiëntenzorg van het UMC voor inkomensgroep 5 (in
Km)
NorAfstand_Groep5
De genormaliseerde afstand van het herkomst PC4 gebied naar de
hoofdingang van de patiëntenzorg van het UMC voor inkomensgroep 5.
Inkomensgroep_6
Het aantal huishoudens in inkomensgroep 6 (X 1000).
GemOV_Groep6
De gemiddelde OV reistijd in 2008 van herkomst PC4 naar de hoofdingang
van de patiëntenzorg van het UMC voor inkomensgroep 6 (in minuten).
GemPMI_Groep6
De gemiddelde PMI per PC4 gebied voor inkomensgroep 6 (in Km/h).
GemAfstand_Groep6
De gemiddelde hemelsbrede afstand van het herkomst PC4 gebied naar de
hoofdingang van de patiëntenzorg van het UMC voor inkomensgroep 6 (in
Km)
NorAfstand_Groep6
De genormaliseerde afstand van het herkomst PC4 gebied naar de
hoofdingang van de patiëntenzorg van het UMC voor inkomensgroep 6.
Autoreistijden_Spits_2008
Modelmatig opgestelde autoreistijden in de spits van het herkomst PC4
gebied naar de hoofdingang van de patiëntenzorg van het UMC in minuten
in 2008.
Autoreistijden_Spits_2020
Modelmatig opgestelde autoreistijden in de spits van het herkomst PC4
gebied naar de hoofdingang van de patiëntenzorg van het UMC in minuten
in 2020.
Autoreistijden_Daluren_2008
Modelmatig opgestelde autoreistijden in de daluren van het herkomst PC4
gebied naar de hoofdingang van de patiëntenzorg van het UMC in minuten
in 2008.
Autoreistijden_Daluren_2020
Modelmatig opgestelde autoreistijden in de daluren van het herkomst PC4
gebied naar de hoofdingang van de patiëntenzorg van het UMC in minuten
in 2020.
OVreistijd_Spits_2008
Modelmatig opgestelde OV reistijden in de spits van het herkomst PC4
gebied naar de hoofdingang van de patiëntenzorg van het UMC in minuten
in 2008.
OVreistijd_Spits_2008_UUR
Modelmatig opgestelde OV reistijden in de spits van het herkomst PC4
gebied naar de hoofdingang van de patiëntenzorg van het UMC in uren in
2008.
OVreistijd_Spits_2020
Modelmatig opgestelde OV reistijden in de spits van het herkomst PC4
gebied naar de hoofdingang van de patiëntenzorg van het UMC in minuten
in 2020.
HemelsbredeAfstand_UMC(KM)
De hemelsbrede afstand in kilometers van het herkomst PC4 gebied naar
de hoofdingang van de patiëntenzorg van het UMC.
HemelsbredeAfstand_UMC(M)
De hemelsbrede afstand in meters van het herkomst PC4 gebied naar de
hoofdingang van de patiëntenzorg van het UMC.
PMI_OV(Km/u)
De ‘Potential Mobility Index’ (PMI) van de OV reistijd in 2008 per PC4
gebied.
Tabel 7.2. De gebruikte variabelen in het databestand met de beschrijving.
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7.4.

Grafieken, kaarten en tabellen van de resultaten

In dit onderdeel van de bijlage zullen alle toevoegende grafieken en tabellen gegeven worden die
opgesteld zijn. De grafieken zijn opgesteld met Excel, kaarten zijn opgesteld met ArcGIS.
7.4.1. PMI uitgezet tegen reistijd.

Grafiek 7.1. Een visuele representatie van de Potential Mobility Index (PMI) uitgezet tegen de bereikbaarheid (in
OV reistijden 2008) voor de verschillende UMC’s.
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Grafiek 7.2. Een visuele representatie van de Potential Mobility Index (PMI) uitgezet tegen de bereikbaarheid (in
OV reistijden 2008) van het AMC Amsterdam tegen de overige UMC’s.

Grafiek 7.3. Een visuele representatie van de Potential Mobility Index (PMI) uitgezet tegen de bereikbaarheid (in
OV reistijden 2008) van het VuMC Amsterdam tegen de overige UMC’s.
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Grafiek 7.4. Een visuele representatie van de Potential Mobility Index (PMI) uitgezet tegen de bereikbaarheid (in
OV reistijden 2008) van het UMCG Groningen tegen de overige UMC’s.

Grafiek 7.5. Een visuele representatie van de Potential Mobility Index (PMI) uitgezet tegen de bereikbaarheid (in
OV reistijden 2008) van het LUMC Leiden tegen de overige UMC’s.
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Grafiek 7.6. Een visuele representatie van de Potential Mobility Index (PMI) uitgezet tegen de bereikbaarheid (in
OV reistijden 2008) van het Maastricht UMC tegen de overige UMC’s.

Grafiek 7.7. Een visuele representatie van de Potential Mobility Index (PMI) uitgezet tegen de bereikbaarheid (in
OV reistijden 2008) van het Radboudumc Nijmegen tegen de overige UMC’s.
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Grafiek 7.8. Een visuele representatie van de Potential Mobility Index (PMI) uitgezet tegen de bereikbaarheid (in
OV reistijden 2008) van het Erasmus MC Rotterdam tegen de overige UMC’s.

Grafiek 7.9. Een visuele representatie van de Potential Mobility Index (PMI) uitgezet tegen de bereikbaarheid (in
OV reistijden 2008) van het UMC Utrecht tegen de overige UMC’s.
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7.4.2. PMI uitgezet tegen hemelsbrede afstand

Grafiek 7.10. Een visuele representatie van de Potential Mobility Index (PMI) uitgezet tegen de hemelsbrede
afstand van het herkomst PC4 gebied tot de hoofdingang van de patiëntenzorg van het AMC Amsterdam tegen
de overige UMC’s.

Grafiek 7.11. Een visuele representatie van de Potential Mobility Index (PMI) uitgezet tegen de hemelsbrede
afstand van het herkomst PC4 gebied tot de hoofdingang van de patiëntenzorg van het VuMC Amsterdam
tegen de overige UMC’s.
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Grafiek 7.12. Een visuele representatie van de Potential Mobility Index (PMI) uitgezet tegen de hemelsbrede
afstand van het herkomst PC4 gebied tot de hoofdingang van de patiëntenzorg van het UMCG Groningen tegen
de overige UMC’s.

Grafiek 7.13. Een visuele representatie van de Potential Mobility Index (PMI) uitgezet tegen de hemelsbrede
afstand van het herkomst PC4 gebied tot de hoofdingang van de patiëntenzorg van het LUMC Leiden tegen de
overige UMC’s.
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Grafiek 7. 14.. Een visuele representatie van de Potential Mobility Index (PMI) uitgezet tegen de hemelsbrede
afstand van het herkomst PC4 gebied tot de hoofdingang van de patiëntenzorg van het Maastricht UMC tegen
de overige UMC’s.

Grafiek 7.15. Een visuele representatie van de Potential Mobility Index (PMI) uitgezet tegen de hemelsbrede
afstand van het herkomst PC4 gebied tot de hoofdingang van de patiëntenzorg van het Erasmus MC Rotterdam
tegen de overige UMC’s.
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Grafiek 7.16. Een visuele representatie van de Potential Mobility Index (PMI) uitgezet tegen de hemelsbrede
afstand van het herkomst PC4 gebied tot de hoofdingang van de patiëntenzorg van het Erasmus MC Rotterdam
tegen de overige UMC’s.

Grafiek 7.17. Een visuele representatie van de Potential Mobility Index (PMI) uitgezet tegen de hemelsbrede
afstand van het herkomst PC4 gebied tot de hoofdingang van de patiëntenzorg van het Erasmus MC Rotterdam
tegen de overige UMC’s
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7.4.3. Locatie van inkomensgroepen

Figuur 7.1. Het aantal huishoudens in de laagste inkomensgroep als percentage van het totaal aantal
huishoudens per PC4 gebied in het stadsgewest Utrecht. De witte stip geeft het PC4 gebied met het UMC
Utrecht weer.

Figuur 7.2. Het aantal huishoudens in de laagste inkomensgroep als percentage van het totaal aantal
huishoudens per PC4 gebied in het stadsgewest Rotterdam. De witte stip geeft het PC4 gebied met het Erasmus
MC Rotterdam weer.
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Figuur 7.3. Het aantal huishoudens in de laagste inkomensgroep als percentage van het totaal aantal
huishoudens per PC4 gebied in het stadsgewest Maastricht. De witte stip geeft het PC4 gebied met het
Maastricht UMC weer.

Figuur 7.4. Het aantal huishoudens in de laagste inkomensgroep als percentage van het totaal aantal
huishoudens per PC4 gebied in het stadsgewest Nijmegen. De witte stip geeft het PC4 gebied met het
Radboudumc Nijmegen weer.
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Figuur 7.5. Het aantal huishoudens in de laagste inkomensgroep als percentage van het totaal aantal
huishoudens per PC4 gebied in het stadsgewest Amsterdam. De witte stip geeft het PC4 gebied met het VuMCc
Amsterdam weer. De zwarte stip geeft het PC4 gebied met het AMC Amsterdam weer.

Figuur 7.6. Het aantal huishoudens in de laagste inkomensgroep als percentage van het totaal aantal
huishoudens per PC4 gebied in het stadsgewest Groningen. De witte stip geeft het PC4 gebied met het UMCG
Groningen weer.
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Figuur 7.7. Het aantal huishoudens in de laagste inkomensgroep als percentage van het totaal aantal
huishoudens per PC4 gebied in het stadsgewest Leiden. De witte stip geeft het PC4 gebied met het LUMC Leiden
weer.

7.4.4. Gemiddelde hemelsbrede afstand per inkomensgroep

Grafiek 7.18. Gemiddelde hemelsbrede afstand per inkomensgroep van het AMC Amsterdam.
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Grafiek 7.19. Gemiddelde hemelsbrede afstand per inkomensgroep van het VuMC Amsterdam.

Grafiek 7.20. Gemiddelde hemelsbrede afstand per inkomensgroep van het UMCG Groningen.
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Grafiek 7.21. Gemiddelde hemelsbrede afstand per inkomensgroep van het Erasmus MC Rotterdam.

Grafiek 7.22. Gemiddelde hemelsbrede afstand per inkomensgroep van het LUMC Leiden.
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Grafiek 7.23. Gemiddelde hemelsbrede afstand per inkomensgroep van het Maastricht UMC.

Grafiek 7.24. Gemiddelde hemelsbrede afstand per inkomensgroep van het Radboudumc Nijmegen.
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Grafiek 7.25. Gemiddelde hemelsbrede afstand per inkomensgroep van het UMC Utrecht.

7.4.5. Gemiddelde OV Reistijd in 2008 en de Gemiddelde PMI per inkomensgroep
Op de volgende pagina zijn twee tabellen weergegeven die per inkomensgroep de gemiddelde OV
reistijd in 2008 en de gemiddelde PMI voor de verschillende UMC’s weergeven.
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AMC
Amsterdam
42,28

VuMC
Amsterdam
40,21

UMCG
Groningen
21,91

LUMC
Leiden
21,21

Maastricht
UMC
22,03

Radboudumc
Nijmegen
21,39

Erasmus MC
Rotterdam
27,05

UMC
Utrecht
25,18

25,52

29,61

28,78

25,49

29,99

29,03

26,37

30,86

29,83

26,89

31,56

30,50

26,67

32,73

30,58

Maastricht
UMC
11,37

Radboudumc
Nijmegen
9,75

Erasmus MC
Rotterdam
12,15

UMC
Utrecht
11,41

11,86

11,07

13,78

12,62

11,63

11,09

13,98

12,56

11,57

11,54

14,32

12,78

11,51

11,56

14,73

13,01

11,47

11,04

15,06

12,71

Inkomensgroep 1
(€24.650,- of minder per jaar)
Inkomensgroep 2
45,12
43,05
28,74
23,74
24,43
(€24.651,- t/m €41.084,-)
Inkomensgroep 3
45,47
42,98
29,84
23,61
24,61
(€41.085,- t/m €57.518,-)
Inkomensgroep 4
46,40
43,75
30,8
23,78
24,61
(€57.519,- t/m €73.952,-)
Inkomensgroep 5
47,13
44,24
31,65
24,02
25,20
(€73.953,- t/m €90.386,-)
Inkomensgroep 6
45,90
43,14
31,83
23,72
25,28
(€90.387,- of meer per jaar)
Tabel 7.3. De gemiddelde OV reistijd in 2008 (in minuten) per inkomensgroep van de verschillende UMC’s.

Inkomensgroep 1
(€24.650,- of minder per jaar)

AMC
Amsterdam
16,17

VuMC
Amsterdam

12,14

UMCG
Groningen
15,33

LUMC
Leiden
8,49

Inkomensgroep 2
17,17
15,13
10,10
13,64
(€24.651,- t/m €41.084,-)
Inkomensgroep 3
17,34
15,29
10,08
13,88
(€41.085,- t/m €57.518,-)
Inkomensgroep 4
17,64
15,42
10,14
14,42
(€57.519,- t/m €73.952,-)
Inkomensgroep 5
17,89
15,48
10,28
14,87
(€73.953,- t/m €90.386,-)
Inkomensgroep 6
17,74
15,88
10,43
14,17
(€90.387,- of meer per jaar)
Tabel 7.4. De gemiddelde PMI (in Km/h) per inkomensgroep van de verschillende UMC’s.

88

Grafiek 7.19. De gemiddelde OV Reistijd in 2008 en de gemiddelde PMI voor de verschillende inkomensgroepen
voor het AMC Amsterdam.

Grafiek 7.20. De gemiddelde OV Reistijd in 2008 en de gemiddelde PMI voor de verschillende inkomensgroepen
voor het VuMC Amsterdam.
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Grafiek 7.21. De gemiddelde OV Reistijd in 2008 en de gemiddelde PMI voor de verschillende inkomensgroepen
voor het UMCG Groningen.

Grafiek 7.22. De gemiddelde OV Reistijd in 2008 en de gemiddelde PMI voor de verschillende inkomensgroepen
voor het LUMC Leiden.
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Grafiek 7.23. De gemiddelde OV Reistijd in 2008 en de gemiddelde PMI voor de verschillende inkomensgroepen
voor het Maastricht UMC.

Grafiek 7.24. De gemiddelde OV Reistijd in 2008 en de gemiddelde PMI voor de verschillende inkomensgroepen
voor het Radboudumc Nijmegen.

91

Grafiek 7.25. De gemiddelde OV Reistijd in 2008 en de gemiddelde PMI voor de verschillende inkomensgroepen
voor het Erasmus MC Rotterdam.

Grafiek 7.26. De gemiddelde OV Reistijd in 2008 en de gemiddelde PMI voor de verschillende inkomensgroepen
voor het UMC Utrecht.
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7.4.6. Standaardafwijking en variatiecoëfficiënten van OV Reistijd in 2008 en PMI van de inkomensgroepen.
AMC
Amsterdam
15,76

VuMC
Amsterdam
18,08

UMCG
Groningen
24,07

LUMC
Leiden
7,57

Maastricht
UMC
11,40

Radboudumc
Nijmegen
12,70

Inkomensgroep 1
(€24.650,- of minder per jaar)
Inkomensgroep 2
15,77
17,08
19,29
7,024
10,19
10,676
(€24.651,- t/m €41.084,-)
Inkomensgroep 3
15,68
17,10
18,64
7,031
10,12
10,67
(€41.085,- t/m €57.518,-)
Inkomensgroep 4
15,47
16,90
18,11
7,028
10,12
10,37
(€57.519,- t/m €73.952,-)
Inkomensgroep 5
15,35
16,79
17,67
7,012
9,90
10,27
(€73.953,- t/m €90.386,-)
Inkomensgroep 6
15,58
17,06
17,58
7,022
9,87
10,31
(€90.387,- of meer per jaar)
Tabel 7.5. De standaardafwijking van de OV Reistijd in 2008 van de verschillende inkomensgroepen per UMC.
AMC
Amsterdam
40%

VuMC
Amsterdam
45%

UMCG
Groningen
110%

LUMC
Leiden
36%

Maastricht
UMC
52%

Radboudumc
Nijmegen
59%

Inkomensgroep 1
(€24.650,- of minder per jaar)
Inkomensgroep 2
35%
40%
67%
30%
42%
41%
(€24.651,- t/m €41.084,-)
Inkomensgroep 3
34%
40%
62%
30%
41%
42%
(€41.085,- t/m €57.518,-)
Inkomensgroep 4
33%
39%
59%
30%
41%
39%
(€57.519,- t/m €73.952,-)
Inkomensgroep 5
33%
38%
56%
29%
39%
38%
(€73.953,- t/m €90.386,-)
Inkomensgroep 6
34%
40%
55%
30%
39%
39%
(€90.387,- of meer per jaar)
Tabel 7.6. De variatiecoëfficiënt van de OV Reistijd in 2008 van de verschillende inkomensgroepen per UMC.

Erasmus MC
Rotterdam
14,08

UMC
Utrecht
9,79

13,39

8,42

13,31

8,373

13,22

8,28

13,18

8,25

13,18

8,258

Erasmus MC
Rotterdam
52%

UMC
Utrecht
39%

45%

29%

44%

29%

43%

28%

42%

27%

40%

27%

AMC
Amsterdam

VuMC
Amsterdam

UMCG
Groningen

LUMC
Leiden

Maastricht
UMC

Inkomensgroep 1
5,58
9,13
6,83
5,25
5,276
(€24.650,- of minder per jaar)
Inkomensgroep 2
5,24
8,54
6,83
4,79
5,19
(€24.651,- t/m €41.084,-)
Inkomensgroep 3
5,20
8,47
6,83
4,79
5,22
(€41.085,- t/m €57.518,-)
Inkomensgroep 4
5,14
8,32
6,81
4,78
5,23
(€57.519,- t/m €73.952,-)
Inkomensgroep 5
5,11
8,23
6,80
4,77
5,24
(€73.953,- t/m €90.386,-)
Inkomensgroep 6
5,13%
8,39
6,76
4,76
4,92
(€90.387,- of meer per jaar)
Tabel 7.7. De standaardafwijking van de PMI van de verschillende inkomensgroepen per UMC.
AMC
Amsterdam
35%

VuMC
Amsterdam
75%

UMCG
Groningen
45%

LUMC
Leiden
62%

Maastricht
UMC
46%

Inkomensgroep 1
(€24.650,- of minder per jaar)
Inkomensgroep 2
31%
63%
45%
47%
44%
(€24.651,- t/m €41.084,-)
Inkomensgroep 3
30%
61%
45%
48%
45%
(€41.085,- t/m €57.518,-)
Inkomensgroep 4
29%
58%
44%
47%
45%
(€57.519,- t/m €73.952,-)
Inkomensgroep 5
29%
55%
44%
46%
46%
(€73.953,- t/m €90.386,-)
Inkomensgroep 6
29%
59%
43%
46%
43%
(€90.387,- of meer per jaar)
Tabel 7.8. De variatiecoëfficiënt van de PMI van de verschillende inkomensgroepen per UMC.

94

Radboudumc
Nijmegen

Erasmus MC
Rotterdam

UMC
Utrecht

5,44

6,24

4,10

4,93

5,77

3,77

4,93

5,75

3,80

4,83

5,71

3,78

4,83

5,70

3,77

4,73

5,71

3,78

Radboudumc
Nijmegen
56%

Erasmus MC
Rotterdam
51%

UMC
Utrecht
36%

44%

42%

30%

44%

41%

30%

42%

40%

30%

42%

29%

29%

43%

38%

30%

7.4.7. Correlatiecoëfficiënten
AMC
Amsterdam
-0,40

VuMC
Amsterdam
-0,40

UMCG
Groningen
-0,57

LUMC
Leiden
-0,32

Maastricht
UMC
-0,59

Radboudumc
Nijmegen
-0,62

Erasmus MC
Rotterdam
-0,40

UMC
Utrecht
-0,61

Alle
UMC’s
-0,32

-0,24

-0,28

-0,21

-0,22

-0,25

-0,20

-0.13

-0,11

-0,15

-0,05

0,01

-0,11

0,06

0,02

-0,11

Radboudumc
Nijmegen
-0,40

Erasmus MC
Rotterdam
-0,46

UMC
Utrecht
-0,29

Alle
UMC’s
-0,37

-0,29

-0,21

-0,13

-0,25

-0,28

-0,17

-0,16

-0,23

-0,16

-0,09

-0,07

-0,17

-0,15

0,02

0,01

-0,12

-0,15

0,09

-0,07

-0,14

Inkomensgroep 1
(€24.650,- of minder per jaar)
Inkomensgroep 2
-0,31
-0,32
-0,52
-0,06
-0,55
-0,44
(€24.651,- t/m €41.084,-)
Inkomensgroep 3
-0,30
-0,34
-0,51
-0,10
-0,58
-0,45
(€41.085,- t/m €57.518,-)
Inkomensgroep 4
-0,23
-0,29
-0,47
-0,06
-0,59
-0,37
(€57.519,- t/m €73.952,-)
Inkomensgroep 5
-0,17
-0,25
-0,43
-0,01
-0,51
-0,31
(€73.953,- t/m €90.386,-)
Inkomensgroep 6
-0,24
-0,30
-0,44
-0,07
-0,45
-0,35
(€90.387,- of meer per jaar)
Tabel 7.9. Correlatiecoëfficiënten van het aantal huishoudens per inkomensgroep en de OV reistijd in 2008.
AMC
Amsterdam
-0,43

VuMC
Amsterdam
-0,46

UMCG
Groningen
-0,53

LUMC
Leiden
-0,38

Maastricht
UMC
-0,14

Inkomensgroep 1
(€24.650,- of minder per jaar)
Inkomensgroep 2
-0,32
-0,38
-0,44
-0,26
-0,09
(€24.651,- t/m €41.084,-)
Inkomensgroep 3
-0,30
-0,35
-0,44
-0,28
-0,13
(€41.085,- t/m €57.518,-)
Inkomensgroep 4
-0,23
-0,29
-0,38
-0,25
-0,14
(€57.519,- t/m €73.952,-)
Inkomensgroep 5
-0,17
-0,22
-0,35
-0,22
-0,15
(€73.953,- t/m €90.386,-)
Inkomensgroep 6
-0,18
-0,29
-0,34
-0,15
-0,17
(€90.387,- of meer per jaar)
Tabel 7.10. Correlatiecoëfficiënten van het aantal huishoudens per inkomensgroep en de PMI.
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AMC
Amsterdam
-0,49

VuMC
Amsterdam
-0,52

UMCG
Groningen
-0,56

LUMC
Leiden
-0,36

Maastricht
UMC
-0,45

Radboudumc
Nijmegen
-0,59

Inkomensgroep 1
(€24.650,- of minder per jaar)
Inkomensgroep 2
-0,37
-0,43
-0,52
-0,20
-0,40
-0,42
(€24.651,- t/m €41.084,-)
Inkomensgroep 3
-0,35
-0,42
-0,51
-0,23
-0,46
-0,43
(€41.085,- t/m €57.518,-)
Inkomensgroep 4
-0,28
-0,35
-0,47
-0,20
-0,47
-0,32
(€57.519,- t/m €73.952,-)
Inkomensgroep 5
-0,20
-0,28
-0,43
-0,17
-0,43
-0,28
(€73.953,- t/m €90.386,-)
Inkomensgroep 6
-0,27
-0,34
-0,44
-0,15
-0,40
-0,35
(€90.387,- of meer per jaar)
Tabel 7.11. Correlatiecoëfficiënten van het aantal huishoudens per inkomensgroep en de hemelsbrede afstand.

OV reistijd in 2008 met PMI
OV reistijd in 2008 met
hemelsbrede afstand
PMI met hemelsbrede afstand

Erasmus MC
Rotterdam
-0,45

UMC
Utrecht
-0,55

Alle
UMC’s
-0,39

-0,26

-0,27

-0,37

-0,22

-0,26

-0,25

-0,13

-0,11

-0,19

-0,04

0,01

-0,14

0,06

0,04

-0,15

AMC
Amsterdam
0,54

VuMC
Amsterdam
0,23

UMCG
Groningen
0,45

LUMC
Leiden
0,74

Maastricht
UMC
0,15

Radboudumc
Nijmegen
0,48

Erasmus MC
Rotterdam
0,60

UMC
Utrecht
0,28

Alle
UMC’s
0,50

0,89

0,67

0,84

0,85

0,68

0,85

0,92

0,79

0,85

0,85

0,86

0,84

0,95

0,84

0,85

0,83

0,80

0,85

Tabel 7.12. Correlatiecoëfficiënten van OV reistijd in 2008, PMI en hemelsbrede afstand
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