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In Islamitische landen is het geloof bepalend voor het sociale en professionele leven 

inclusief de gezondheidzorg. Het Sultanaat Oman wordt geconfronteerd met de uitdaging een 

kwaliteitsmodel voor de gezondheidszorg te implementeren.. Dat model moet passen binnen 

de Islamitische waarden. Een dergelijk model is niet voorradig, ook niet in omliggende 

landen. Pogingen zijn ondernomen met het Excellence model van de European Foundation for 

Quality Management (Jordanië), met ISO9001 en met de standaarden van de Canadian 

International Accreditation in het University Hospital in Oman. Beide met beperkt succes.  

Dit onderzoek neemt de uitdaging op om een kwaliteitsmodel te ontwikkelen dat past 

binnen de islamitische waarden. De onderzoeksvraag is: Wat zijn de kenmerken van een 

kwaliteitsmanagementmodel voor de gezondheidszorg dat past in Islamitische culturen? 

Deze hoofdvraag is onderverdeeld in de volgende subvragen: 

1. Wat zijn de Islamitische eisen aan een kwaliteitsmodel? 

2. Hoe zou een kwaliteitsmodel voor de gezondheidszorg dat past in de Islamitische  

cultuur eruit moeten zien? 

3. Wat zijn de vereisten om zo een model in Islamitische landen te kunnen 

implementeren? 

 

De methodologie van het onderzoek startte met de definitie van 13 Islamitische waarden 

waaraan het kwaliteitsmodel zou moeten voldoen. De Mufti van Oman werd geconsulteerd en 

bevestigde dat deze 13 adequaat zijn.  

Vervolgens werd bestudeerd in hoeverre drie bestaande (Westerse) modellen passen bij die 

waarden: de Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA model), het NIAZ model 

en het EFQM Excellence Model . Met name de islamitische waarden ‘vertrouwen’ (Amana), 

‘overleg’ (Shura), ‘bewustzijn van het verbeteren van jezelf’ (Etqan), teamwork (Ruh-al 

Jama’ah) en overeenstemming (Mutabakah) bleken in de Westerse modellen te ontbreken. 

Vervolgens werd een concept set richtlijnen gemaakt. Deze werd voorgelegd aan 

ziekenhuispersoneel en op basis van hun aanbevelingen verbeterd. Daarna werden drie Delphi 

sessies gehouden met verschillende experts uit verschillende lagen van de Omaanse 

maatschappij. Dat leidde tot de uiteindelijke versie van de richtlijnen voor de 

gezondheidszorgsector, die werd goedgekeurd door de waarnemend Mufti. 

Voor de implementatie van een dergelijk model werden de gezondheidszorgsystemen van drie 

Islamitische landen bestudeerd (Jordanië, Egypte en Dubai). Dat leidde tot een aantal 

ontwerpvoorwaarden: het instellen van een Center of Excellence (CE) in het Ministry of 

Health en een National Center of Excellence (NCE)), het opleiden van mensen die op het 



gebied van kwaliteit werkzaam zijn, de relatie met de regio’s, universiteiten en  

onderzoekscentra. 

De bijdrage van dit proefschrift aan de wetenschap is drieledig. Het identificeert de 

islamitische waarden. Het geeft een overzicht van de theorieën over arbeidsethiek en draagt 

bij aan het terrein van de kwaliteitsmodellen.  

Deze studie draagt ook bij aan de praktijk door middel van het ontwerp van een set 

richtlijnen voor de Omaanse gezondheidszorg. 

De resultaten van deze studie geven een aantal suggesties voor verder onderzoek. Na 

implementatie zouden de richtlijnen moeten worden geëvalueerd op hun effectiviteit in het 

gezondheidszorgsysteem. Bovendien zouden instrumenten moeten worden ontwikkeld om de 

elementen van de richtlijn te meten. Tenslotte zou onderzoek moeten worden gedaan naar 

verboden in de Islamitische cultuur, zoals onrechtvaardigheid, haat en arrogantie en hun effect 

op de bedrijfsvoering.  

 


