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De	overstap	van	budgetbekostiging	naar	
prestatiebekostiging	van	ziekenhuizen	
noemt	de	minister	een	belangrijk	instrument	
om	zorgaanbieders	de	ruimte	te	geven	
en	te	prikkelen	om	de	zorgverlening	en	
de	logistieke	processen	in	het	ziekenhuis	
zo	goed	mogelijk	in	te	richten.	In	de	brief	
noemt	ze	de	maatregelen	om	te	komen	tot	
prestatiebekostiging	in	de	ziekenhuiszorg:

•	 afschaffing	van	de	bestaande	
ziekenhuisbudgetten;	

•	 invoering	van	DOT	(vervanging	
van	de	huidige	DBC’s);	

•	 uitbreiding	van	de	vrije	prijsvorming,	het	
B-segment,	onder	gelijktijdige	vergroting	
van	risicodragendheid	van	verzekeraars;

•	 aanpassing	van	de	WMG	om	de	
macrobeheersing	van	de	uitgaven	in	de	
transitiefase	(2012-2014)	te	versterken.

voorwoord

Geachte	lezer,

Enkele	dagen	voor	het	congres	in	Èze	verscheen	
de	brief	van	minister	Schippers	aan	de	Tweede	
Kamer:	“Zorg	die	loont”.	Daarin	beschrijft	
ze	haar	plannen	om	ziekenhuizen	te	gaan	
belonen	naar	hun	prestaties.	Dit	is	een	concrete	
uitwerking	van	haar	eerdere	brief	over	de	
beleidsdoelstellingen.	Het	motto	van	die	
beleidsdoelstellingen	luidt:	“Zorg	die	werkt”.	
Iedere	Nederlander	moet	kunnen	rekenen	op	
zorg	van	hoge	kwaliteit:	snel,	goed,	veilig	en	
respectvol.	Minister	Schippers	geeft	daarbij	
aan	dat	het	zorgstelsel	nog	niet	optimaal	is	
toegerust	om	de	uitdagingen	van	de	toekomst	
goed	te	kunnen	opvangen.	Die	uitdagingen	
zijn	onder	andere:	een	toenemende	zorgvraag,	
houdbare	groei	van	collectieve	uitgaven	en	
een	tekort	aan	zorgpersoneel	als	gevolg	van	de	
vergrijzing.	

Voorwoord

4
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Maatregelen	die	direct	te	maken	hebben	
met	het	thema	van	het	congres	in	Èze.	
Kostenbeheersing	gaat	ook	over	concentratie	
en	spreiding.	Zorgverzekeraars	lopen	groter	
risico	en	zullen	nog	scherper	gaan	inkopen.	
Ziekenhuizen	moeten	zich	inzetten	voor	
macrobeheersing	van	de	uitgaven.	Betekent	
dat	er	daarom	verdere	concentratie	van	
zorg	moet	plaatsvinden?	En	gelijk	ook	
spreiding,	bijvoorbeeld	zorg	aan	te	bieden	
in	anderhalvelijnscentra	of	substitutie	naar	
de	eerste	lijn?	Hoe	verhoudt	dit	alles	zich	tot	
marktwerking?		

Ziekenhuizen	zullen	strategische	keuzes	moeten	
maken	om	na	de	transitieperiode	een	stevige	
positie	te	hebben.	Dat	vereist	ingrijpende	
keuzes,	de	consequenties	daarvan	te	overzien	
en	daarnaar	te	handelen.	Dat	zal	leiden	tot	een	
veranderend	zorglandschap.	

Voorwoord

5

Het	gaat	om	majeure	structuur-
veranderingen.	Vanuit	diverse	invalshoeken	
zijn	deze	tijdens	het		congres	intensief	
besproken.	Directe	oplossingen	zijn	er	niet,	
daarvoor	is	de	problematiek	te	complex	en	de	
verscheidenheid	te	groot.	Maar	is	er	gekeken	
naar	zinvolle	strategieën.	Toekomstrichtingen	
zijn	gewikt	en	gewogen,	ideeën	zijn	getoetst	
en	er	vonden	verdiepende	discussies	plaats.	
In	de	presentaties	en	daarbuiten.	

In	dit	boekje	treft	u		een	korte	
samenvattingen	aan	van	de	sprekers	die	
elk	vanuit	hun	eigen	situatie	hun	licht	laten	
schijnen	op	het	thema:	concentratie	en	
specialisatie	in	de	tweede	lijn.	Een	veelvoud	
van	gedachten,	waarin	tegelijk	een	rode	
draad	valt	te	ontdekken.	Want	iedereen	wil	
hetzelfde:	behoud	van	betaalbare	zorg	van	
hoge	kwaliteit.

Ik	hoop	dat	u	met	interesse	kennis	neemt	van	
de	inhoud	van	dit	boekje.

Vriendelijke	groet,

Rob	van	Aperen,
Directeur	Pfizer
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Tot	nu	toe	heeft	het	niet	echt	geholpen.	‘De	
kosten	van	ziekenhuizen	zijn	duizelingwek-
kend	gestegen’,	constateert	Schnabel.	‘Van	
1,9	miljard	euro	in	1972	tot	ruim	20	miljard	in	
2008.	De	ziekenhuiskosten	per	leeftijdsgroep	
bedragen	tijdens	het	eerste	levensjaar	3.600	
euro,	vervolgens	zijn	ze	laag,	maar	stijgen	bij	
65	jaar	naar	2.450	euro,	boven	75	jaar	is	het	
rond	de	3.500	euro.	Nu	is	15%	van	de	bevolking	
65-plus,	dat	aantal	neemt	in	tien	jaar	toe	van	
2,5	miljoen	naar	3,3	miljoen.	Dat	betekent	op	
termijn	een	enorme	stijging	van	de	ziekenhuis-
zorg.’

Zorgpercentage BBp 13,5%
‘In	2009	vonden	bij	de	algemene	ziekenhuizen	
9,5	miljoen	eerste	polikliniekbehandelingen	
plaats’,	vervolgt	Schnabel.	‘Het	aantal	dagbe-
handelingen	en	klinische	opnamen	waren	elk	
zo’n	1,65	miljoen.	Dat	leidde	tot	9,1	miljoen	
verpleegdagen,	met	inzet	van	123.000	fte	

Schnabel kijkt eerst terug op de 
bekostiging van ziekenhuizen. 
‘Tot 1983 ging het om 
outputbekostiging op basis van 
verpleegdagen en ingrepen. Van 
1983-1987 was er budgettering 
met een vast macrobudget. 
dat is in 1988 vervangen door 
een functioneringsgerichte 
budgettering. dat leidde tot 
wachtlijsten, waardoor er in 2001 
de “boter-bij-de-vis”-regeling 
kwam. Een vergoedingsysteem met 
een open eind. In 2005 kwamen 
er productprijzen, met een A- en 
B-segment. Maar ook nu komen er 
opnieuw ingrepen om enigszins grip 
op de kosten te houden.’

IN T RO duC T IE CO NG RES

de toekomst van het ziekenhuis   van de 21e eeuw: minder, korter, duurder

Paul Schnabel, Congresvoorzitter, 

Directeur Sociaal en Cultureel 
Planbureau
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personeel	en	9.000	fte	specialisten.’Kijkend	
naar	het	percentage	BBP:	‘In	1963	was	het	
totale	zorgpercentage	BBP	4%,	in	2008	is	dat	
meer	dan	verdrievoudigd	tot	13,5%	en	het	is	
de	nog	de	vraag	waar	het	op	uitkomt	in	2009.	
De	belangrijkste	kostenpost	is	personeel.	Voor	
2011	is	de	ziekenhuiszorg	officieel	begroot	op	
16	miljard	euro,	maar	dat	bedrag	wordt	beslist	
overschreden,	in	2008	is	immers	al	zo’n	20	
miljard	uitgegeven.’

‘Vanwege vergrijzing is  
stijging van de zorgkosten 

onvermijdelijk’

Wensdenken
Schnabel	noemt	de	genoemde	ombuigingen	in	
de	cure	“wensdenken”.	‘De	marktwerking,	een	

stringent	pakketbeheer,	governance,	ggz,	inper-
king	IVF,	minder	fysiotherapie,	lage	ziektelast	
naar	de	aanvullende	verzekering	en	de	wereld-
dekking	uit	het	basispakket	moeten	gezamenlijk	
1.830	miljoen	euro	opleveren.	Op	ziekenhuizen	
wordt	600	miljoen	bezuinigd	en	nog	eens	306	
miljoen	op	de	medisch	specialisten.	Ik	denk	niet	
dat	dit	gaat	lukken.’

Zorgkosten en pensioenlasten
Het	grootste	probleem	voor	de	toekomst	vormt	
de	combinatie	zorgkosten	en	pensioenlasten,	is	
zijn	overtuiging.	‘Het	aantal	jongeren	tot	2050	
blijft	ongeveer	gelijk,	maar	het	aantal	ouderen	
neemt	sterk	toe,	vanwege	de	snel	toenemende	
levensverwachting.	Dat	betekent	over	30	jaar	
twee	personen	in	de	beroepsbevolking	op	iedere	
65-plusser.	Nu	zijn	dat	er	nog	vier.	Daardoor	
stijgen	de	zorgkosten	sneller	dan	je	als	land	bij	
elkaar	kunt	verdienen.	De	zorg	zal	onvermijdelijk	
duurder	worden.’

Spaarzorg
Schnabel	verbaast	zich	over	het	feit	dat	in	de	
bekostigingsdiscussie	geen	sprake	is	van	“spaar-
zorg”,	vergelijkbaar	met	pensioen.	‘Mensen	tot	
50	jaar	maken	relatief	weinig	kosten.	Daarna	
stijgen	de	kosten,	vooral	na	het	75e	jaar,	met	
name	in	de	AWBZ	en	Wmo.	De	pensioenduur	
is	dermate	lang,	dat	het	op	het	huidige	niveau	
niet	meer	collectief	op	te	brengen	zal	zijn.	De	
levensverwachting	wordt	steeds	hoger,	maar	
dat	betekent	wel	dat	we	daaruit	de	consequen-
ties	moeten	trekken.	Zoals	een	hogere	pensi-
oengerechtigde	leeftijd	en	zelf	voorzieningen	
treffen	voor	de	zorg	in	de	periode	daarna.’

de toekomst van het ziekenhuis   van de 21e eeuw: minder, korter, duurder
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‘CZ	wil	de	zorg	verbeteren	door	patiënten	te	
vertellen	waar	ze	het	beste	de	zorg	kunnen	
krijgen’,	geeft	Van	der	Meeren	aan.	‘Het	is	niet	
eenvoudig	die	boodschap	over	te	brengen.	
Daarom	hebben	we	onze	gidsrol	gecombineerd	
met	selectieve	zorginkoop,	op	basis	van	kwali-
teitscriteria.’	Hij	wijst	op	het	borstkankerinitiatief.	
‘Volgens	Europese	borstkankerspecialisten	is	
150	nieuwe	patiënten	per	jaar	de	ondergrens	
voor	optimale	kwaliteit.	De	ondergrens	trekken	
wij	bij	minder	dan	70	operaties	per	jaar.	Dit	
betekent	niet	dat	een	ziekenhuis	met	minder	dan	
70	operaties	slechte	zorg	levert,	maar	de	kans	
daarop	is	wel	groter.‘

Lat op hoogte
‘Het	niet-contracteren	leidde	tot	veel	commotie.	
Wetenschappelijke	verenigingen	komen	nu	
zelf	met	minimumnormen.	Daarbij	moet	de	lat	
echt	zo	hoog	worden	gelegd	dat	de	zorg	echt	
verbetert.	Dat	is	niet	vanzelfsprekend,	want	

‘Marktwerking heeft ervoor 
gezocht dat zorgverzekeraars 
anders zijn gaan acteren’, stelt 
Van der Meeren. ‘We werken 
steeds meer klantgericht. dat 
is een goede zaak, maar dat is 
slechts één van de effecten van 
de zorgverzekeringswet. Het 
zorglandschap zou daardoor ook 
ingrijpend moeten veranderen. dat 
is nog niet zo tot stand gekomen. 
Hoe staat het met onze licence to 
operate?’ 

Licence to   operate 

Wim van der Meeren

Voorzitter Raad van Bestuur  
CZ Actief in gezondheid
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maar	dat	wordt	vrijwel	zeker	niet	gehaald.	De	
verevening	wordt	afgeschaft	en	er	komt	sterke	
uitbreiding	van	het	B-segment.	Daarmee	lopen	
zorgverzekeraars	grote	risico’s	en	dat	leidt	tot	
een	premiestijging	van	150	tot	300	euro	per	jaar.	
Zorgverzekeraars	kunnen	niet	anders,	de	Neder-
landse	Bank	let	op	onze	solvabiliteit.’

‘Handhaving van budgettair 
kader vraagt om duidelijke 

keuzes’

‘Zorgverzekeraars	moeten	wel	stappen	zetten,	
maar	dat	kunnen	ze	niet	alleen.	De	minister	moet	
zeer	helder	in	de	publiciteit	aangeven	dat	de	
pijnlijke	ingrepen	noodzakelijk	zijn.	Handhaving	
van	het	budgettair	kader	betekent	dat	er	keuzes	
moeten	worden	gemaakt.	Denk	aan	meer	zorg	
naar	de	eerste	lijn,	zonder	dat	er	direct	snurkpoli’s	

of	iets	dergelijks	voor	in	de	plaats	komen.	Dat	is	
een	logische	vervanging	in	het	licht	van	markt-
werking,	maar	we	willen	geen	vervanging:	die	
creatieve	destructie	moet	wel	echt	plaatsvinden.	
Denk	ook	aan	het	sluiten	van	spoedeisende	
hulpen.	Zorgverzekeraars	zouden	hierover	onder-
ling	moeten	afstemmen,	maar	dat	mag	niet	van	
de	NMa.’

Regionale aanpak
‘Het	moet	vooral	gebeuren	in	de	regio’,	vindt	
Van	der	Meeren.	‘Daar	moeten	we	met	elkaar	
in	overleg.	Welke	winst	is	te	behalen	door	
concentratie,	welke	zorggroei	is	gewenst	en	wat	
kan	worden	geschrapt?	Beter	organiseren	van	
bestaande	zorg	is	noodzakelijk:	de	overbodigheid	
eruit.	Dat	moeten	we	in	gezamenlijkheid	doen!’

Licence to   operate 

een	wetenschappelijke	vereniging	is	tevens	een	
belangenvereniging.’

Van	der	Meeren	geeft	aan	dat	het	lastig	is	om	
op	te	treden	als	gids	voor	patiënten.	‘Patiënten	
zijn	vaak	loyaal	aan	hun	ziekenhuis	en	denken	
snel	dat	een	verzekeraar	alleen	uit	is	op	de	goed-
koopste	zorg.	We	zoeken	daarom	samenwerking	
met	de	huisartsen.	Wij	willen	hen	de	kennis	van	
de	kwaliteit	beschikbaar	stellen,	zodat	de	huis-
arts	als	poortwachter	rationeel	kan	verwijzen,	op	
grond	van	objectieve	kwaliteitsmaatstaven.’

Beperkte groei
‘Met	concentratie	van	zorg	is	het	probleem	niet	
getackeld’,	stelt	Van	der	Meeren.	‘De	kosten	van	
de	zorg	moeten	echt	naar	beneden.	Mogelijk	
zakt	de	prijs	per	eenheid	product,	maar	daarmee	
is	de	volumegroei	nog	niet	ingeperkt,	geen	markt	
krimpt	spontaan.	De	minister	wil	dat	de	verzeke-
raars	tekenen	voor	een	groei	van	maximaal	2,5%,	
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‘Vanaf	2012	worden	de	bestaande	zieken-
huisbudgetten	afgeschaft	en	gaan	we	naar	
prestatiebekostiging.	DOT	wordt	ingevoerd	en	
het	B-segment	gaat	naar	70%.	Waar	moge-
lijk	zijn	er	vrije	prijzen,	waar	noodzakelijk	is	er	
overheidsregulering.	Alles	in	één	keer	loslaten,	
is	onhaalbaar.	Het	systeem	moet	zichzelf	in	
balans	houden.	Het	gaat	om	beheersing	op	
macroniveau,	met	micro	zo	veel	mogelijk	vrij-
heid.	Iedereen	kan	groeien,	maar	de	beste	kan	
winnen.	Er	komt	een	beheersmodel	voor	vrij-
gevestigde	specialisten.	Overigens	komen	ook	
ZBC’s	onder	het	macro-beheersingsmodel.’

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Esman	gaat	in	op	de	microvrijheid.	‘Verzeke-
raars	en	aanbieders	moeten	ervoor	zorgen	dat	
de	kosten	niet	uit	de	hand	lopen.	Maar	wie	voelt	
zich	daarvoor	verantwoordelijk?	De	zorgverze-
keraars	zeggen	dat	ze	een	zorgplicht	hebben.	
De	zorgverlener	stelt	dat	hij	de	klant	wil	behan-

Het motto van minister Schippers 
is “Zorg die werkt”. Esman licht 
dat nader toe. ‘de minister wil 
doorpakken, het stelsel moet 
functioneren. partijen moeten 
daarbij hun verantwoordelijkheid 
nemen zoals bedoeld in de 
zorgverzekeringswet. Het is de 
laatste kans om te bewijzen dat ze 
dat kunnen.’ Esman wijst op het 
feit dat er in het Regeerakkoord 
alleen bij zorg en onderwijs nog 
groei mogelijk is. ‘Voor zorg is dat 
gemiddeld 3,5%. dat moeten we 
niet overschrijden.’

Zorg die werkt, bel   voor de laatste ronde? 

Veronique Esman-Peeters

Directeur Markt en Consument, 
ministerie van VWS
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delen.	Er	is	commitment	nodig	voor	een	geza-
menlijke	verantwoordelijkheid.’	Waarschuwend:	
‘Als	er	sprake	is	van	overschrijding	op	overschrij-
ding,	volgen	ingrepen	in	het	pakket	en	in	het	
ordeningsmodel.	Dat	moeten	we	voorkomen,	
dat	zet	de	boel	op	slot.’

Transitiemodel
‘Er	is	gekozen	voor	een	transitiemodel’,	licht	
Esman	toe.	‘De	reële	omzetten	in	het	nieuwe	
systeem	worden	vergeleken	met	de	omzet	die	
er	zou	zijn	geweest	bij	FB.	Dat	verschil	wordt	
eenmalig	vastgesteld	en	verrekend.	Eind	2012	
zijn	de	effecten	bekend	van	de	invoering	DOT	
en	de	uitbreiding	van	het	B-segment.	Partijen	
moeten	zich	uitgedaagd	voelen	goede	kwaliteit	
te	leveren	tegen	lage	kosten.	Het	dilemma	is:	
‘Hoe	vergroten	we	de	dynamiek	met	een	verant-
woorde	toename	van	de	risico’s	en	tegelijk	
met	behoud	van	het	goede?	En	hoe	zorgen	we	
ervoor	dat	het	transitiemodel	echt	tijdelijk	is?’

‘Per	2012	wordt	de	hogekostenverevening	
geschrapt’,	vervolgt	ze.	‘De	bandbreedte-
regeling	wordt	gefaseerd	afgeschaft	in	2012-
2014.	De	expostmechanismen	kunnen	wellicht	
gefaseerd	worden	afgebouwd,	maar	de	
risicodragendheid	van	verzekeraars	is	in	2015	
maximaal.	Toename	van	het	risico	leidt	naar	
verwachting	tot	een	echt	ander	inkoopgedrag	
van	zorgverzekeraars.’

‘Kwaliteit als hefboom voor 
de marktordening’

‘In	2013	wordt	een	start	gemaakt	met	het	
kwaliteitsinstituut.	Doorzettingsmacht	voor	
richtlijnontwikkeling	wordt	gebruikt,	als	het	
tempo	onvoldoende	is	of	als	partijen	er	niet	
uitkomen.	Dan	gaat	de	overheid	meesturen	
om	de	kwaliteit	inzichtelijk	te	maken.’

Stelsel in balans
Esman	wijst	op	andere	zaken	die	bijdragen	aan	
het	in	het	balans	houden	van	het	stelsel.	Zoals	
taakherschikking.	‘Binnen	het	ziekenhuis,	maar	
ook	tussen	tweede	en	eerste	lijn.	Winstuitkering	
onder	voorwaarden	moet	kunnen.	Prestatie-
bekostiging	betekent	ook	dat	faillissementen	
mogelijk	zijn.	Steunverlening	is	niet	langer	
waarschijnlijk.	Er	zijn	winnaars	en	verliezers	en	
overcapaciteit	wordt	gesaneerd.’	Stellig:	‘Kwali-
teit	moet	de	hefboom	zijn	voor	de	ordening	van	
de	markt.	Stel	nieuwe	normen	vast	voor	volume	
en	kwaliteit.	Dat	zal	leiden	tot	concentratie	van	
zorg.	Er	moet	voldoende	restconcurrentie	over-
blijven.	Daarmee	houden	zorgaanbieders	elkaar	
scherp	en	blijven	ze	handelen	in	het	belang	van	
de	patiënt.’	

Zorg die werkt, bel   voor de laatste ronde? 
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pomp schildert het Nederlands 
zorglandschap in de vorm van 
muziek. ‘Het zorgstelsel heeft 
meer behoefte aan jazz. Jazz is 
meer improviseren, met ruimte 
voor eigen initiatief en een 
akkoordenschema waarbinnen 
je moet opereren. Bij jazz past 
concentratie en specialisatie. die 
moet je volop de ruimte geven, 
zonder dat het kan leiden tot 
machtsvorming.’

Meer jazz,   minder Mozart

Marc Pomp

Zelfstandig onderzoeker

‘Het	dominante	thema	is	de	uitgavenbeheer-
sing.	Vandaar	het	macrobeheerskader	en	de	
budgettering	van	de	specialistenhonorering.	De	
autonome	groei	in	de	zorg	is	erg	fors.	Zorgver-
zekeraars	zijn	geïnteresseerd	in	het	in	de	hand	
houden	van	de	kosten.	Om	de	patiënt	te	kunnen	
sturen,	moeten	zorgverzekeraars	geloofwaardig	
kunnen	communiceren	dat	de	door	hen	gecon-
tracteerde	aanbieders	goede	kwaliteit	leveren.	
Daarvoor	is	kwaliteitsinformatie	noodzakelijk.	
Daarom	moeten	we	veel	harder	trekken	aan	de	
kwaliteitsindicatoren.	Met	een	onafhankelijke	
instantie	die	daar	een	stempel	op	kan	zetten.	
Dan	is	verwijzen	op	kwaliteit	mogelijk.’

Pomp	wijst	op	de	verplichting	om	niet-gecon-
tracteerde	zorg	te	moeten	vergoeden.	‘Dat	is	
de	motie	Schippers,	waar	Hoogervorst	veel	last	
van	had.	Dat	zaagt	een	poot	onder	de	stoel	van	
de	zorgverzekeraar.	Dit	probleem	komt	in	de	
discussie	weinig	naar	voren.’	
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te	komen	tot	afstemming	tussen	de	eerste	
en	de	tweede	lijn.	De	eerste	lijn	is	populair	in	
beleidskringen.	Er	is	nu	geen	eigen	bijdrage	
toegepast	op	de	huisartsenzorg.’

‘Geef partijen maximaal 
de ruimte om creatieve 

contracten te sluiten’

‘Geef	maximaal	de	ruimte	aan	partijen	om	
creatieve	contracten	te	sluiten’,	bepleit	Pomp.	
‘Zet	de	deuren	wat	verder	open.	Een	aantal	
maatregelen	verslechteren	de	mogelijkheden	
tot	verdere	liberalisering.	En	ik	ben	er	niet	
gerust	op	dat	ze	tijdelijk	zijn.	Waarom	is	men	
zo	huiverig?	Kennelijk	is	er	weinig	vertrouwen	
in	zorgverzekeraars	om	de	kosten	in	de	hand	te	
houden.	Als	dat	vertrouwen	er	niet	is,	gaat	dit	
zorgstelsel	niet	werken.’

‘Budgettering	kan	juist	leiden	tot	een	verdere	
overschrijding	van	het	BKZ’,	is	zijn	overtuiging.	
‘Ziekenhuizen	die	gaan	snijden	in	de	productie	
die	verliesgevend	is,	terwijl	de	zorgverzekeraar	
die	zorg	wel	moet	inkopen.	Gevolg:	de	prijs	gaat	
omhoog	en	de	kwaliteit	komt	onder	druk	te	
staan.’	

Aanbevelingen
Hij	bepleit:	‘Laat	de	budgettering	van	medisch	
specialisten	en	het	macrobudget	los	en	maak	
werk	van	kwaliteitstransparantie	met	een	onaf-
hankelijke	organisatie.	Laat	de	bekostiging	van	
de	eerste	lijn	vrij,	neem	het	fusieverbod	weg	en	
stop	met	alle	overtollige	regelgeving.	Dan	gaat	
het	misschien	eindelijk	swingen	in	de	zorg’

Meer jazz,   minder Mozart

Budgettering
‘Komen	we	op	deze	wijze	uit	bij	meer	jazz?’,	
vraagt	hij	zich	af.	‘Diverse	maatregelen	staan	
daar	haaks	op.	Zoals	budgettering	van	speci-
alisten.	Welk	probleem	los	je	hiermee	op?	
Waarom	niet	direct	de	stap	naar	het	integreren	
van	de	tarieven?	Dat	maakt	het	makkelijker	
voor	de	zorgverzekeraar	of	het	ziekenhuis	om	
afspraken	te	maken	met	medisch	specialisten.	
Bovendien	is	er	voor	nieuwe	toetreders	minder	
ruimte	om	een	ZBC	tot	een	succes	te	kunnen	
maken.	Het	maken	van	afspraken	over	de	verde-
ling	van	de	zak	met	geld	zal	nog	wel	tot	de	
nodige	problemen	leiden.’

Overige elementen
Hij	noemt	een	aantal	andere	belangrijke	
elementen.	‘Neem	de	taakverdeling	tussen	de	
eerste	en	de	tweede	lijn.	De	kosten	in	de	eerste	
lijn	zijn	gereguleerd.	Als	dat	wordt	losgelaten,	
krijgen	creatieve	verzekeraars	meer	ruimte	om	
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‘In	het	Anonîus-klantconcept	is	een	klant	meer	
dan	een	aandoening.	Het	gaat	om	keuzevrij-
heid,	zelfbeschikking,	toegankelijkheid,	trans-
parantie	en	veiligheid.	Patiënten	noemen	we	
dan	ook	cliënt	of	klant.	Zijn	familie	en	bezoekers	
zijn	eveneens	onze	klanten.	Zij	zijn	dominant	in	
de	ervaring	van	kwaliteit.	Verwijzers	en	verze-
keraars	zijn	onze	twee	andere	klanten.	Elke	
klantengroep	heeft	zijn	eigen	expertise,	eigen	
behoefte	en	een	eigen	latente	behoefte.	Zorg-
aanbieders	moeten	hieraan	tegemoet	komen.’	

‘Het regionale ziekenhuis 
bestaat niet meer’

Strategische samenwerking
Van	der	Kam	benoemt	de	nieuwe	doelstel-
lingen	van	regionale	ziekenhuizen.	‘Facilitering	
van	de	anderhalvelijnszorg.	Deze	substitutie	

Van der Kam blikt kort terug. ‘Het 
regionale ziekenhuis had circa 
300 bedden, een omzet van 70-
120 miljoen euro en bood alle 
specialisaties. dat is verleden 
tijd. Het regionale ziekenhuis 
bestaat niet meer. We hebben 
te maken met trends als de 
individualisering, vergrijzing, 
innovatieve technologie, strakkere 
budgetten, ketenzorg, netwerken, 
marktwerking en de mobiele 
patiënt. daar moeten we op 
inspelen.’

Het netwerkziekenhuis

Wouter van der Kam

Voorzitter Raad van Bestuur 
Antonîus Zorggroep
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heeft	geleid	tot	nieuwe	concepten.	We	maken	
daarnaast	keuzes	in	de	frontoffice	en	we	
moeten	komen	tot	synergie	in	de	backoffice.	
Het	regionale	ziekenhuis	kan	ook	een	portaal	
zijn	voor	een	universitair	medisch	centrum.	Deze	
richtingen	hebben	geleid	tot	het	concept	van	
een	netwerkziekenhuis.	Het	gaat	om	nieuwe	
dienstcombinaties	rondom	de	cliënt.	Dat	bete-
kent	geen	fusie	of	overname,	maar	strategische	
samenwerking	waarin	een	ieder	zijn	meer-
waarde	in	het	netwerk	moet	bewijzen.’

Nieuwe netwerkconcepten
Van	der	Kam	geeft	enkele	nieuwe	netwerkcon-
cepten	als	voorbeeld.	‘Vergroten	van	de	veilig-
heid	op	het	water	was	zo’n	latente	behoefte.	
Daarom	zijn	wij	gekomen	met	de	ambulance-
boot.	Evenals	het	plaatsen	van	AED’s	in	jachtha-
vens	en	als	olievlekwerking	AED’s	in	hele	regio.	
Concreet	doen	wij	de	inkoop	van	AED’s,	we	
verzorgen	het	onderhoud,	leiden	vrijwilligers	op	

patiënten	komen	daardoor	minder	of	niet	meer	
in	het	ziekenhuis.’

Subspecialisaties
‘Op	dit	moment	kijken	we	sterk	naar	de	front-
office.	Met	een	inventarisatie	van	de	deelge-
bieden	om	subspecialisaties	niet	verloren	te	
laten	gaan	in	de	regio.	Te	beginnen	in	de	regio	
met	de	klinische	hoofdvestiging.	Als	medici	dat	
zelf	initiëren,	ondersteunen	we	het	initiatief.	We	
starten	met	de	brede	maatschappen:	chirurgie,	
interne	en	IC.	Zo	zullen	oncologie	en	geriatrie	
belangrijke	aandachtspunten	zijn.‘

de beste weg
‘Niet	alles	hoeft	op	één	lokatie’,	benadrukt	Van	
der	Kam.	Hij	is	groot	voorstander	van	een	regio-
budget	voor	eerste	en	tweede	lijn	gezamenlijk.	
Hij	besluit:	‘Het	regionaal	ziekenhuis	is	een	
onderdeel	van	een	regionetwerk.	Dat	is	de	beste	
weg	voor	kwaliteit	en	veiligheid	in	de	regio.’

Het netwerkziekenhuis

en	bieden	nazorg	als	de	AED	door	vrijwilligers	
zijn	gebruikt	in	een	noodsituatie.	In	Emmeloord	
is	er	eveneens	sprake	van	een	steeds	sterker	
zorgnetwerk,	waarbij	ziekenhuiszorg	op	verzoek	
van	huisartsen	is	ontwikkeld	en	waarbij	steeds	
meer	zorgaanbieders	worden	betrokken.	Dat	
betekent	groei	en	tegelijk	ook	substitutie	naar	
de	eerste	lijn.	We	kijken	hoe	we	de	zorg	geza-
menlijk	krachtiger	kunnen	neerzetten.’

Zorg	in	de	eerste	lijn	vindt	Van	der	Kam	van	
belang.	‘Daarom	bieden	we	huisartsen	op	
verzoek	een	variabel	serviceconcept	aan,	om	de	
eerstelijnszorg	zoveel	mogelijk	in	de	eerste	lijn	
te	houden.	Dat	groeit	uit	naar	meer	facilitaire	
ondersteuning	en	samenwerking	in	de	prak-
tijk.	Cardiologen	zijn	al	jaren	geleden	gestart	
met	gezamenlijke	spreekuren	met	groepen	
huisartsen.	Die	werkwijze	heeft	geleid	tot	
veel	minder	cardiologische	verwijzingen.	Dat	
gebeurt	ook	met	andere	specialismen.	Veel	
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Van	Eijck	zet	vraagtekens	bij	de	benadering	van	
zorg	als	kostenpost.	‘Mensen	vinden	de	gezond-
heidszorg	belangrijk.	Dan	moet	je	ook	bereid	zijn	
daarvoor	te	betalen.	Waarom	beschouwt	men	
uitgaven	aan	de	zorg	als	een	probleem?	Het	gaat	
om	het	perspectief	waarmee	we	daarnaar	kijken.	
Investeren	in	de	zorg	rendeert	uitstekend	en	
vormt	een	belangrijke	impuls	voor	de	economie.	
Bovendien	maken	we	mensen	‘beter’.	We	moeten	
uit	de	kramp	van	het	vaste	percentage	zorguit-
gaven	van	het	bruto	binnenlands	product’.

Besparingsmogelijkheden
Hij	geeft	aan	dat	besparing	wel	mogelijk	is.	‘In	
ieder	geval	op	de	acute	zorg.	Daar	is	vaak	sprake	
van	de	verkeerde	zorgvraag	bij	de	verkeerde	
zorgaanbieder.’	Van	Eijck	nodigt	uit	tot	het	
vormen	van	een	taskforce	acute	zorg.	‘De	verant-
woordelijkheid	moet	meer	worden	gelegd	bij	de	
patiënten	en	de	organisaties	daaromheen.’	

‘Het is essentieel dat we met 
elkaar de veranderingen in de 
zorgvraag, het zorgaanbod en de 
zorfinanciering blootleggen’, vindt 
Van Eijck. ‘Wie heeft daarbij welke 
verantwoordelijkheid in het maken 
van keuzes? Het ministerie zet in op 
substitutie van tweede naar eerste 
lijn. Maar macro-economisch levert 
het geen voordelen op, omdat in 
de tweede lijn het zorgaanbod niet 
vermindert. Als het geen financiële 
voordelen oplevert, helpt het niet, 
vindt VWS. dat iets werkt wil niet 
zeggen dat het helpt, en als iets 
helpt wil het niet zeggen dat het 
werkt!’

Omgaan met    ontwikkelingen in de zorg

Steven van Eijck

Voorzitter LHV

PFI 573 Verslag-Èze-2011-05.indd   16 12-05-11   10:01



17

Bijvoorbeeld	huisartsen	belonen	die	de	bereik-
baarheid	wel	op	orde	hebben.	Dat	kan	door	
een	deel	van	het	inschrijftarief	daarvoor	te	
gebruiken.	Prestatie	wordt	op	deze	wijze	onder-
deel	van	de	bekostiging.	Je	moet	dat	met	elkaar	
aandurven.’

‘Prestatie als onderdeel  
van de bekostiging’

Zorgvraag in regio
‘De	populatiegebonden	zorgvraag	dicht	bij	huis	
in	een	regio	moet	centraal	staan’,	is	zijn	overtui-
ging.	‘Binnen	welke	straal	is	welke	zorg	beschik-
baar?	Zijn	er	nog	witte	vlekken?	Zit	er	overlap?	
De	zorgvraag	verandert	sterk	door	de	vergrij-
zing.	We	moeten	kijken	hoe	de	zorg	daarop	
wordt	ingericht	en	welke	capaciteit	nodig	is.	Dat	
betekent	meer	huisartsen,	samenwerking	met	

de	care,	inzet	op	mantelzorg,	de	wijkverpleeg-
kundige	gekoppeld	aan	de	huisartsenpraktijk,	
samenwerken	tussen	eerste	en	tweede	lijn	en	
mogelijk	anderhalvelijnszorg.’

‘Versnippering	in	de	zorg	moeten	we	voor-
komen.	Er	is	juist	grote	behoefte	aan	geïnte-
greerde	zorg.	Dat	kan	alleen	als	we	de	patiënt	
centraal	zetten	met	objectieve	gegevens	en	het	
zorgaanbod	daarop	afstemmen.	De	vraag	is	
wie	de	regie	neemt	om	de	informatie	te	verza-
melen.	Daar	ligt	een	grote	uitdaging.’	En	met	
nadruk:	‘De	tijd	van	domeindenken	is	voorbij:	
het	nieuwe	concurreren	heet	samenwerken.’

Omgaan met    ontwikkelingen in de zorg

Als	tweede	grote	besparing	noemt	hij	meer	
gebruik	van	de	eerstelijnsdiagnostiek.	‘Dat	gaat	
om	een	substantiële	besparing,	vooral	dankzij	
de	poortwachtersfunctie	van	de	huisartsen.	Een	
huisarts	wordt	betaald	om	iets	níet	te	doen.	
Huisartsenzorg	is	efficiënt:	het	wikkelt	94%	van	
de	zorgvraag	af,	tegen	een	paar	procent	van	het	
zorgbudget.’	

‘Overigens	is	het	de	vraag	of	substitutie	naar	de	
eerste	lijn	op	grote	schaal	uiteindelijk	goedkoper	
is.	Dat	vergt	meer	organisatie,	dus	ook	overhead	
in	de	eerste	lijn.’

Financiële prikkels
‘Ik	mis	in	het	beleid	van	minister	Schippers	
financiële	prikkels	voor	verhoging	van	de	kwali-
teit	in	de	eerste	lijn.’	Als	voorbeeld	noemt	hij	de	
inzet	op	bereikbaarheid.	‘Als	brancheorganisatie	
spreken	we	de	huisartsen	daarop	aan.	Maar	het	
helpt	veel	meer	als	er	prikkels	zijn	ingebouwd.	

PFI 573 Verslag-Èze-2011-05.indd   17 12-05-11   10:01



18

‘Eigenlijk	gaat	het	maar	om	één	kernvraag’,	vat	
Verbrugge	samen.	‘Hoe	komt	het	spaargeld	
van	onze	klanten	weer	terug	op	zo’n	wijze	dat	
we	mensen	een	aantrekkelijke	rente	kunnen	
bieden?’

‘Verantwoorde financierings-
beslissing met zorgvuldige 

afwegingen’

‘De	kosten	stijgen	exponentieel.	Wat	heeft	
de	samenleving	over	voor	zorg?	Er	vindt	een	
herstructurering	plaats	met	beheersing	van	de	
zorguitgaven.	De	zorgsegmenten	verschuiven,	
maar	hoe	het	echt	gaat	uitwerken?	Daar	kijken	
we	goed	naar	vanwege	de	investeringsvraag-
stukken	die	bij	ons	komen.	Bij	zo’n	aanvaag	
gaan	we	meer	dan	in	het	verleden	in	gesprek	
over	de	positie	in	het	zorgnetwerk	en	in	de	

‘de toenemende en veranderende 
zorgvraag legt beslag op de 
arbeidsmarkt en leidt tot stijging 
van de uitgaven de zorg. dat zijn 
belangrijke thema’s voor een 
bank. Samen met transparantie en 
kwaliteit van de gezondheidszorg. 
Welke sturingsvarianten komen 
er vanuit de overheid en vanuit 
de sector? Wat zijn daarvan 
de effecten? Hoe kunnen we 
goed investeringsplannen en 
financieringsvraagstukken 
beoordelen?’

Financiering van de   gezondheidszorg, meer dan cijfers alleen

Claus Verbrugge

Regiodirecteur Instellingen ING
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Meer risico
‘Als	faillissementen	mogelijk,	zijn	de	risico’s	
groter’,	geeft	Verbrugge	met	nadruk	aan.	
‘Als	bank	zitten	we	er	dichter	op,	instellingen	
moeten	meer	eigen	geld	inbrengen.	Dat	kan	
door	eigen	cashflow,	maar	ook	van	private	
investeerders.	Niet	vanuit	banken,	daarin	zijn	we	
beperkt.	Nu	zijn	de	marges	bij	financiering	van	
de	zorg	nog	uiterst	laag	ten	opzichte	van	het	
bedrijfsleven.	Als	de	zorg	meer	een	echte	markt	
wordt,	loopt	de	instelling	dus	meer	risico’s.	
Daarmee	wordt	de	financiering	duurder	en	de	
eigen	inbreng	hoger.’

Verantwoorde financieringsbeslissing
‘De	investeringsbedragen	worden	groter’,	besluit	
Verbrugge.	‘De	financiering	van	een	zieken-
huis	kan	een	bank	niet	meer	alleen,	dat	moet	
in	consortium.	Met	zorgvuldige	afwegingen	
proberen	we	te	komen	tot	een	verantwoorde	
financieringsbeslissing.‘

Financiering van de   gezondheidszorg, meer dan cijfers alleen

landelijke	zorginfrastructuur.	Kan	de	instelling	
een	structureel	rendabele	bedrijfsvoering	reali-
seren	onder	de	continue	wijzigende	omstandig-
heden?’	

 Modellen
‘Uiteraard	beschikt	de	bank	over	een	aantal	
instrumenten	om	de	risico’s	in	te	schatten.	
‘Zoals	het	CM-rating-model,	dat	we	steeds	
aanpassen.	In	het	algemeen	kun	je	stellen	dat	
de	AWBZ	daarin	lager	staat	dan	de	Zvw.	De	
Nederlandse	Bank	kijkt	mee	naar	de	aannames	
van	dat	model	en	de	uitkomsten.	Voorheen	
hadden	alle	zorginstellingen	een	bijna	gelijk	zeer	
laag	risico,	dat	is	nu	veel	meer	gedifferentieerd.	
Het	gaat	nu	veel	meer	om	kredietenbeleid:	met	
welk	risico	financieren	we,	en	tot	hoe	ver?’	In	het	
CM-model	wordt	gekeken	naar	de	rentabiliteit,	
solvabiliteit,	het	ziekteverzuim,	de	bedrijfs-
grootte,	de	prognoses	van	cashflow	en	de	
betrouwbaarheid	van	die	voorspellingen.	Naast	

het	CM-model,	wat	in	feite	een	invuloefening	
is,	kijken	we	naar	de	strategische	positie	van	de	
instelling,	de	kwaliteit	van	het	management,	de	
samenwerking	met	de	eerste	lijn,	de	verhouding	
met	de	stakeholders	en	de	financiële	resultaten	
in	het	verleden.	Uiteindelijk	gaat	het	ook	om	
het	vertrouwen	van	de	bank	in	het	door	het	
management	gevoerde	beleid.’

Ook	gebruikt	de	bank	het	benchmarkmodel.	‘Uit	
openbare	gegevens	brengen	we	de	positione-
ring	van	de	zorginstelling	in	kaart	ten	opzichte	
van	andere	zorginstellingen.	Bijvoorbeeld	het	
specifieke	ziekenhuis	ten	opzichte	van	andere	
algemene	ziekenhuizen.	En	ten	opzichte	van	
andere	ziekenhuizen	in	de	omgeving.	Dat	is	een	
grofmazig	instrument,	dat	we	niet	hanteren	
als	oordeel,	maar	gebruiken	als	basis	voor	het	
gesprek.	Zoals	ook	de	demografische	ontwikke-
lingen	in	de	regio	worden	meegenomen	in	het	
gesprek.’
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‘Het	echte	spel	zit	in	de	samenwerking	op	het	
primaire	proces’,	aldus	Hendriks.	‘Gezamenlijk	
willen	we	daarvan	20%	inbrengen.	De	stafvoor-
zitters	nemen	deel	in	de	algemene	ledenver-
gadering.	Er	is	geen	discussie	over	SAZ	versus	
STZ,	we	zijn	niet	op	hetzelfde	uit.	We	willen	in	
drie	jaar	ongeveer	25	miljoen	verdienen.	Dat	
gebeurt	niet	vanuit	verschraling,	maar	op	basis	
van	kwaliteit.	We	gaan	ook	geen	nieuwe	voor-
zieningen	bouwen,	specialisten	en	verpleeg-
kundigen	kunnen	reizen.	Overigens	zouden	we	
bepaalde	zorg	niet	meer	kunnen	aanbieden	
zonder	de	coöperatiestructuur.’

Concentratie en spreiding
‘De	vier	labels	blijven	bestaan’,	geeft	Hendriks	
aan.	‘Inbreng	van	derde	partijen	is	daarbij	
mogelijk.	We	willen	het	marktbereik	en	de	
herkenbaarheid	vergroten.	Een	coöperatie	
biedt	voordelen.	Je	kunt	zaken	samen	efficiënt	
opvangen,	zoals	de	verbouw	van	de	OK’s.’

de subtitel luidt: Visie op 
concentratie en spreiding vanuit 
de A 12. ‘Het Bronovo ziekenhuis, 
Medisch Centrum Haaglanden, 
beide in den Haag, het Lange Land 
Ziekenhuis in Zoetermeer en het 
Groene Hart Ziekenhuis in Gouda 
werken samen’, verklaart Hendriks. 
‘Met vier herkenbare voordeuren, 
vlak bij de patiëntenmarkt, met 
samenwerking in de frontoffice 
en in de backoffice, zonder een 
hoofdkantoor, zonder nieuwe 
bestuurslaag en met respect voor 
bestaande samenwerkingsrelaties.’

CO-Operatie: op volle   kracht vooruit

Joop Hendriks

Voorzitter Raad van Bestuur 
Bronovo-Nebo

PFI 573 Verslag-Èze-2011-05.indd   20 12-05-11   10:01



21

uitgesmeerd	over	twee	jaar	en	de	korting	van	
1	miljard	ingesmeerd.	Niemand	die	dat	snapt.	
Omzetrisico’s	worden	systeemrisico’s	en	dat	
vergroot	onzekerheid.	Het	gaat	om	beheerste	
groei,	maar	mét	zorgplicht.	Ziekenhuizen	
worden	voortdurend	gekort.	Er	komt	een	
overgangsperiode	met	een	marcobeheersings-
instrument	waarvan	de	gevolgen	onzeker	zijn.	
Wat	gebeurt	er	als	ziekenhuizen	collectief	geen	
goedkeurende	verklaring	krijgen?’

‘A-12 coöperatie: samen-
werken met behoud van 

eigen gezicht’

‘Ik	wil	meerjarenafspraken	maken,	maar	de	
begroting	is	op	drijfzand	gebaseerd.	De	afschaf-
fing	van	de	expostverevening	is	lastig.	Er	moet	
maatschappelijke	verantwoordelijkheid	zijn	

voor	betaalbaarheid	van	de	zorg.	Stafmaat-
schapsvorming	is	een	voorwaarde,	anders	lukt	
de	gewenste	concentratie	niet.	Ook	moet	er	een	
level	playing	field	zijn	met	ZBC’s.’	

dynamiek en vraagtekens
Hendriks	constateert	dat	er	dynamiek	zit	in	het	
stelsel,	maar	ook	veel	vraagtekens.	‘Er	moet	
ruimte	zijn	vanuit	de	NMa	om	samen	met	de	
eerste	lijn	de	chronische	zorg	aan	te	pakken.	
Ook	willen	we	met	de	zorgverzekeraars	komen	
tot	vier	dezelfde	afspraken.	Dat	is	nu	een	knel-
punt.’	Tevens	vraagt	hij	zich	af	hoe	concentratie	
en	spreiding	moet	plaatsvinden.	‘Door	het	veld	
zelf	in	het	B-segment?	De	A-12	coöperatie	heeft	
de	afgelopen	jaren	kunnen	oefenen	en	heeft	
vertrouwen	opgebouwd.	Onze	zorgverleners	zijn	
bereid	te	kijken	naar	hun	eigen	rol	in	beheerste	
zorg.’	

CO-Operatie: op volle   kracht vooruit

Eén	klinisch	oncologisch	chirurgisch	centrum	is	
een	speerpunt.	‘Dat	betekent	wel	dat	de	andere	
locaties	ermee	ophouden.	Er	komt	een	team	
van	internisten	en	chirurgen	dat	werkt	via	één	
protocol,	één	aanpak	van	voor-	en	nazorg	en	
één	gezicht	naar	buiten.	Logistiek	is	dat	lastig,	
maar	het	begint	met	de	primaire	ambitie.	Dat	
geldt	ook	voor	de	sluiting	van	één	van	de	SEH’s	
bij	de	coöperatie	en	mogelijk	integratie	tussen	
SEH	en	de	huisartsenpost.	Ook	werken	we	aan	
concentratie	van	hoogwaardige	verloskunde	
door	middel	van	ontschotting.’	Als	voorbeeld	
van	spreiding	noemt	hij	het	IC-netwerk	in	vier	
locaties,	eveneens	met	één	protocol.

Reductie complexiteit
‘De	minister	ziet	marktwerking	als	dragend	
principe.	Dat	vereist	wel	reductie	van	de	
complexiteit.	Er	vindt	overgang	plaats	naar	
DOT,	vergroting	van	het	B-segment,	afslag	
A-segment,	de	korting	van	314	miljoen	euro	
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‘Tegelijk	gaan	ziekenhuizen	zich	specialiseren.	
Ze	worden	onderdeel	van	ketens	en	netwerken.	
Specialisatie	leidt	tot	resultaten.	Zo	is	de	
postoperatieve	sterfte	van	slokdarmkanker	
gedaald	van	12%	naar	4%.’	Hij	stelt:	‘Medisch	
inhoudelijke	eisen	aan	de	kwaliteit	van	zorg	
moeten	de	basis	vormen	voor	de	overwegingen	
van	concentratie.	Formulering	van	die	eisen	
is	daarom	van	groot	belang.	Niet	alleen	op	
volume,	maar	ook	op	zaken	als	infrastructuur,	
specialisatie-	en	organisatiegraad	en	uitkom-
sten	van	zorg.	Uitkomstregistraties	en	audits	
verbeteren	de	kwaliteit	van	zorg.’

‘Medisch	specialisten	zijn	daarop	aanspreek-
baar’,	benadrukt	De	Grave.	‘Het	kwaliteitsbeleid	
van	medisch	specialisten	omvat	richtlijnen,	
indicatoren,	kwaliteitsregistraties,	normen,	
kwaliteitsvisitaties,	audits	e.d.	en	deze	zijn	ook	
beschikbaar.	Zoals	de	nota	over	oncologie,	de	
normen	van	schaamlip-	en	baarmoederhals-

‘de houdbaarheid van het stelstel 
staat onder druk. de zorgvraag 
neemt toe, de zorgkosten stijgen en 
de beroepsbevolking daalt. Tegelijk 
worden patiënten mondiger, 
ze worden partners in hun 
behandeling en er komt meer zorg 
buiten het ziekenhuis.’ de Grave 
koppelt deze ontwikkelingen aan 
het belang van kwaliteit. ‘die moet 
goed zijn. Elke patiënt moet goede 
zorg krijgen, afgestemd op de reële 
zorgbehoefte, verleend door die 
professional in een setting die daar 
geschikt voor is.’ 

Concentratie en deconcentratie:   kwaliteitsimpuls voor medisch specialistische zorg

Frank de Grave

Algemeen Voorzitter Orde van 
Medisch Specialisten
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Concentratie en deconcentratie:   kwaliteitsimpuls voor medisch specialistische zorg

kanker,	blaaskanker	e.d.	Er	komen	er	nog	veel	
meer,	waaronder	dit	jaar	de	normen	over	borst-
kanker,	darmaandoeningen,	kanker	van	weke	
delen,	bind-	en	steunweefsels,	longkanker	enz.	
Uiteraard	is	het	monitoren	van	de	uitkomsten	
noodzakelijk	en	ook	dat	gebeurt	volop.	Er	is	
geen	land	zo	ver	met	kwaliteitsregistraties	als	
Nederland.’

professionalisering kwaliteitsbeleid
‘De	Orde	werkt	aan	verdere	professionalisering	
van	het	kwaliteitsbeleid’,	geeft	De	Grave	aan.	
‘Onder	meer	door	het	bundelen	van	de	krachten	
van	de	wetenschappelijke	verenigingen	en	
de	Orde.	In	afstemming	met	de	samenwer-
kingspartners,	zoals	patiëntenorganisaties	en	
zorgverzekeraars.	We	moeten	komen	tot	een	
aanspreekpunt	voor	de	richtlijnen,	indicatoren,	
normen	en	kwaliteitsregistraties.	Met	daarbij	
ontsluiting	via	één	website,	want	medisch	speci-
alisten	moeten	wel	veel	meer	laten	zien	wat	ze	

doen.	De	kwaliteitsgelden,	zijnde	50	cent	per	
DBC,	vormen	daarvoor	de	basis.’

‘Kwaliteitseisen moeten basis 
zijn van concentratie’

De	Grave	noemt	enkele	uitdagingen	bij	de	
uitvoering.	‘Allereerst	een	goede	afstem-
ming	bij	concentratie	van	de	zorg.	Kijk	naar	
de	verwevenheid	van	specialisaties.	Zo	heeft	
concentratie	van	eierstokkanker	gevolgen	voor	
darmkankerchirurgen,	omdat	zij	daaraan	mee	
opereren.’	Als	tweede	uitdaging	noemt	hij	de	
markt.	‘Hoe	gaat	het	met	zeldzame,	complexe	
aandoeningen?	Er	moet	compensatie	zijn	voor	
bleeders.	Als	je	de	krenten	uit	de	pap	haalt,	
moet	de	pap	duurder	worden.	Zorgverzeke-
raars	moeten	dat	beseffen.	Concentratie	is	
ook	alleen	mogelijk	met	goede	kwaliteitsar-

gumenten,	anders	zal	de	NMa	dat	niet	accep-
teren.’

Kwaliteitsverbetering
‘Er	is	al	veel	gebeurd	en	er	moet	nog	veel	
gebeuren.	De	medisch	specialisten	gaan	door’,	
geeft	De	Grave	aan.	‘Dat	doen	ze	vanuit	een	
intrinsieke	motivatie,	in	een	krachtig	samen-
werkingsverband,	samen	met	patiënten,	
ziekenhuizen	en	andere	stakeholders.	Medisch	
specialisten	werken	aan	een	voortdurende	
kwaliteitsverbetering	van	de	medisch-specia-
listische	zorg.	Ze	hebben	wel	behoefte	aan	het	
stoppen	van	de	discussie	over	het	inkomen.	Dat	
werkt	demotiverend.	Van	onze	leden	heeft	90%	
ingestemd	met	een	lager	inkomen.	En	natuurlijk	
is	inmiddels	voor	hen	efficiency	ook	een	kwali-
teitskenmerk.	We	moeten	het	veel	meer	hebben	
over	de	inhoud	van	het	vak,	daar	ligt	hun	drive.	
Zet	daarom	de	professional	in	the	lead.’
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‘De	minister	wil	in	2015	een	A-segment	met	
maximumtarieven,	een	B-segment	met	vrije	
tarieven	en	integrale	tarieven	van	het	ziekenhuis	
en	de	medisch	specialisten’,	licht	Langejan	toe.	
‘Dat	betekent	dat	de	zorgverzekeraar	onder-
handelt	met	het	ziekenhuis	en	het	ziekenhuis	
met	de	specialisten.	Er	is	geen	honorariumdeel	
meer.’

dynamiek
‘Het	FB	bestaat	dan	niet	meer’,	stelt	hij	vast.	
‘De	zorgaanbieder	moet	zich	afvragen	waar	hij	
goed	in	is,	waarin	hij	zich	gaat	specialiseren	en	
wat	hij	afstoot.	De	zorgverzekeraars	zullen	selec-
tief	moeten	inkopen	en	doelmatigheid	moeten	
realiseren.	Daardoor	wordt	de	sector	dynami-
scher.	Dat	is	ook	revolutionair	voor	de	overheid	
die	niet	langer	met	een	tarieveninstrument	kan	
ingrijpen.	Ze	zal	ook	niet	bepalen	waar	concen-
tratie	en	specialisatie	plaatsvindt,	dat	doet	
primair	de	zorgverzekeraar.’

Langejan begint met een 
retorische vraag. ‘Waarom voeren 
we prestatiebekostiging in, DOT, 
een beheersingsmodel medisch 
specialisten en schaffen we het 
FB af? Dat heeft alles te maken 
met toenemende uitgaven van 
de gezondheidszorg. Het is niet 
mogelijk om zo door te groeien. 
De uitdaging is te komen tot 
productiviteitswinst. Alleen dan is het 
voorzieningenniveau te handhaven.’

de wondere wereld van   de prestatiebekostiging

Theo Langejan

Voorzitter Nederlandse  
Zorgautoriteit
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iets	bij	komt,	maar	lastig	voor	degene	waar	iets	
afgaat.	Een	andere	optie	is	verdeling	van	hono-
rariabudgetten	via	afspraken	met	de	verzeke-
raars.	Echter:	dat	staat	niet	in	het	convenant.	
De	convenantpartijen	moeten	overleggen	hoe	
de	dynamiek	kan	worden	vormgegeven	in	deze	
drie	overgangsjaren.’

Macro compensatie-instrument
Langejan	licht	de	werking	van	het	MCI	toe,	het	
macro	compensatie-instrument.	Deze	treedt	
per	2012	in	werking.	‘Stel:	vier	zorgaanbieders	
hebben	elk	1000.	Het	BKZ	is	eveneens	1000.	
De	zorgaanbieders	ontwikkelen	zich	verschil-
lend,	zowel	groei	als	terugname.	Het	BKZ	mag	
groeien	met	4%,	dus	totaal	1040.	Gezamenlijk	
komen	de	zorgaanbieders	echter	uit	op	1056:	
een	overschrijding	van	16.	Deze	wordt	terug-
gehaald	op	alle	vier	producenten	en	afgestort	
in	een	fonds.	Over	de	verdeling	over	de	verschil-
lende	aanbieders	is	nog	geen	besluit	genomen.	

Maar	ook	degene	die	niet	is	gegroeid,	wordt	
aangeslagen.	Want	als	je	iedereen	die	niet	
groeit	vrijstelt,	is	dynamiek	onmogelijk.	Dan	
wordt	de	beste	aanbieder	aangeslagen	op	zijn	
groei.’

Keuzes maken
‘Gebruik	van	het	MCI	moet	worden	voorkomen’,	
roept	Langejan	op.	’Zorgverleners	krijgen	zo	de	
rekening	gepresenteerd	van	het	handelen	van	
anderen.	De	inzet	van	de	minister	is	te	komen	
tot	handhaving	van	volume	en	lage	groei.’	
Langejan	realiseert	zich	dat	dat	gepaard	zal	
gaan	met	moeizame	keuzes.	‘Je	kunt	groei	niet	
pijnloos	terugbrengen	van	7%	naar	2,5%.	We	
moeten	de	rat	race	stoppen,	anders	vindt	jaar-
lijkse	toepassing	van	het	MCI	plaats.	Dat	is	een	
verdergaande	ingreep	in	de	sector	dan	we	nu	
kennen.	Dat	kan	niet	de	bedoeling	zijn.’

de wondere wereld van   de prestatiebekostiging

Overgangsperiode
Langejan	wijst	op	de	tussenstap	in	2012.	‘Dan	
is	er	prestatiebekostiging	voor	het	ziekenhuis	en	
een	honorariumplafond	per	instelling	voor	vrij-
gevestigde	specialisten.	Die	overgang	duurt	drie	
jaar.	Dat	roept	vragen	op.	Budgettering	is	wel	te	
begrijpen	als	ondervanging	van	extra	uitgaven,	
maar	hoe	valt	de	dynamiek	van	verschuiving	
van	zorg	van	ziekenhuis	A	naar	ziekenhuis	B	te	
realiseren,	als	de	honorariadelen	vastliggen	en	
ook	zijn	toegewezen	aan	ziekenhuis	A	en	B?’

‘Productiviteitswinst  
noodzakelijk voor behoud 

voorzieningenniveau’

‘Er	zijn	oplossingen	denkbaar.	Zoals	aanpassing	
van	het	instellingsplafond	bij	verschuiving	van	
A	naar	B.	Dat	is	niet	moeilijk	voor	degene	waar	
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‘Bij	effectieve	zorg	gaat	het	over	gezondheid.	
Gezondheid	in	de	definitie	van	de	WHO.	Dat	
betekent	dat	mensen	gezond	en	gelukkig	
kunnen	leven,	ook	met	(chronische)	ziekten.’
Rivas	biedt	als	ketenorganisatie	zowel	care	
als	cure.	‘Samenwerken	in	de	regio	heeft	de	
toekomst’,	is	zijn	overtuiging.	De	Kort	vindt	dat	
er	in	de	ziekenhuiszorg	duidelijke	keuzes	moeten	
worden	gemaakt.	‘Als	je	niet	schiet,	kun	je	niet	
scoren.	Ziekenhuizen	zijn	wel	bezig	met	voor-
sorteren	op	concentratie.	Daarbij	wordt	weinig	
gekeken	naar	de	care.	Terwijl	het	stimuleren	en	
intensiveren	van	de	samenwerking	in	de	care	
en	de	cure	één	van	de	oplossingsrichtingen	
is.	Maak	vanuit	de	cure	meer	gebruik	van	de	
mogelijkheden	van	de	care.’

Recentelijke studies
De	Kort	wijst	op	vier	belangrijke	studies	die	
recentelijk	zijn	verschenen:	1.	Langdurige	zorg	
betaalbaar	houden	(Boer	&	Croon).	2.	Perspec-

de Kort onderscheidt de begrippen: 
doelmatigheid en effectiviteit. ‘Het 
gaat teveel over de doelmatigheid. 
Terwijl de mate waarin je je doel 
bereikt centraal moet staan. Hierbij 
is het belangrijk het doel goed te 
formuleren: gezondheid. daarnaast 
is er scheiding tussen kwaliteit en 
prijs. de klant wil zo min mogelijk 
betalen bij gezondheid  en zoveel 
mogelijk kwaliteit bij ziekte. de 
zorgverzekeraar wil zo goedkoop 
mogelijk inkopen. dat is remmen 
en gas geven tegelijk.’

In de beperking toont   zich de meester

Pieter de Kort

Directeur Rivas Zorggroep
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met	de	GGD,	de	zorgverzekeraar	UVIT,	regio-
nale	huisartsen,	patiëntenvertegenwoordiging	
Zorgbelang	en	de	ggz.	De	GGD	beschikt	over	
een	schat	aan	gegevens.	Zo	bleek	in	onze	regio	
25%	van	de	kinderen	te	dik,	daar	moet	je	iets	
aan	doen.	Dat	doen	we	in	het	project	Gezonde	
Scholen.’	Een	ander	project	in	de	regio	is	Vitale	
Vaten.	‘Van	de	1.500	mensen	bleek	26%	bij	

blijvende	zorg	onder	bij	zorgverzekeraars,	biedt	
zorg	in	natura	en	via	vouchers	door	de	burgers	
zelf.	Er	is	al	steeds	meer	aandacht	voor	aanvul-
lende	zorg	met	eigen	betaling,	zoals	zorghotels.’

‘Care	en	cure	moeten	het	samen	doen’,	besluit	
De	Kort.	Hij	verwacht	dat	er	in	2020	zo’n	acht	
tot	tien	centra	zijn	voor	high	cure.	Daarnaast	
zo’n	80	regionaal	georiënteerde	gezondheids-
centra	samen	met	gemeenten,	eerste	lijn	en	
ggz,	anderhalvelijnscentra	of	streekzieken-
huizen,	voor	revalidatie,	revitalisering,	diagnos-
tiek	en	behandeling	van	80%	van	de	curatieve	
zorg.	En	tot	slot	nog	gezondheidswinkels,	fysiek	
per	15.000	inwoners,	als	inloopfuncties	of	
virtueel.

In de beperking toont   zich de meester

tief	op	gezondheid	20/20	(RIVM).	3.	Een	land-
schapsschets	(Boer	&	Croon).	4.	Diagnose	2025	
(P.J.	Idenburg	en	M.	van	Schaik).	‘Aanbevolen.	
Deze	geven	vanuit	verschillende	invalshoeken	
de	toekomstrichting	breed	aan.		En	wijzen	in	de	
richting	van	meer	verantwoordelijkheid	voor	de	
eigen	gezondheid,	meer	preventie,	meer	koppe-
ling	tussen	prijs	en	kwaliteit.’

‘Stimuleer samenwerking 
tussen care en cure’

Gezonde Regio
Rivas	is	samen	met	regionale	partners	gestart	
met	de	Gezonde	Regio.	‘We	willen	de	regio	
zijn	met	de	gezondste	bewoners.	De	Gezonde	
Regio	richt	zich	op	preventie,	vroegdiagnostiek,	
gezondheid	op	het	werk	en	ondersteuning	thuis	
door	IT	en	wijkzorg.	We	werken	daarbij	samen	

gerichte	vroegdiagnostiek	erg	risicovol.	Zo’n	
screening	is	dus	uiterst	effectief.	We	willen	met	
lokale	partners	zorg	van	de	cure	naar	de	care	
brengen	en	van	de	cure	naar	inloopfuncties.	
Daarvan	hebben	we	hoge	verwachtingen.	Met	
ondersteuning	van	gezondheids-	en	preventie-
programma’s.’

Toekomst
‘Om	de	langdurige	zorg	betaalbaar	te	houden,	
is	opschoning	van	het	pakket	noodzakelijk.	
Evenals	scheiding	wonen	en	zorg.	Leg	de	indi-
catiestelling	bij	professionals.	Breng	de	over-
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‘Specialistische	en	zeldzame	zorg	moet	worden	
geconcentreerd	in	minimaal	twee	organisa-
ties	zodat	er	geen	monopoliepositie	ontstaat.	
Echter:	zo’n	75%	van	de	zorg	betreft	basiszorg.	
Daarvoor	is	spreiding	nodig,	met	goede	diag-
nostiek,	nazorg,	uitstekende	samenwerking	met	
de	eerste	lijn	en	mogelijk	anderhalvelijnszorg.	
Dat	betekent	ook	spreiding	van	kennis,	houd	
deze	niet	voor	jezelf.	En	betrek	patiëntenorga-
nisaties	in	de	discussies	over	concentratie	en	
spreiding.’

Zichtbare kwaliteit
Wind	benadrukt	het	belang	van	zichtbare	kwali-
teit.	‘De	patiënt	heeft	nu	onvoldoende	zicht	op	
kwaliteit.	Hij	moet	weten	wat	er	te	kiezen	valt,	
wat	de	verschillen	zijn.	Die	keuze-informatie	
moet	op	een	goede	manier	worden	aange-
boden.	Als	de	patiënt	keuzes	gaat	maken,	gaat	
het	niveau	van	de	kwaliteit	omhoog.	Zorg	is	
slechts	een	middel,	kwaliteit	van	leven	het	doel.	

 ‘Concentratie en spreiding heeft 
volop plaatsgevonden in andere 
sectoren. Dat staat de zorg ook te 
wachten’, geeft Wind aan.’ Het gaat 
om kwaliteit en kostenbeheersing. 
Beide zijn een consumentenbelang. 
We betalen met elkaar de premie. 
Voor een houdbaar stelsel met 
solidariteit is kostenbeheersing 
noodzakelijk. Spreiding en 
concentratie is goed mits het belang 
van de patiënt voorop staat. Dat 
betekent dichtbij als het kan en 
verder weg als het moet.’ 

Was will das Weib? 

Wilna Wind

Algemeen Directeur NPCF
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zorg.	Zo	is	er	al	een	keurmerk	vaatzorg,	van	de	
Hart-	en	Vaatgroep	en	een	keurmerk	van	de	
borstkankervereniging	Nederland.	Zilveren	Kruis	
Achmea	heeft	de	normen	van	de	wetenschap-
pelijke	vereniging	van	Heelkunde	op	de	website	
geplaatst.	Hopelijk	is	dat	een	vliegwiel.’	

‘Om	te	komen	tot	afspraken	over	concentratie	
moeten	we	de	consensus	benutten.	Bij	het	
vaststellen	van	kwaliteitseisen	is	het	de	vraag	
wie	de	eindverantwoordelijke	is.	De	medisch	
inhoudelijke	kennis	van	de	beroepsgroep	is	
heel	belangrijk.	Maar	luisteren	naar	de	patiën-
tenorganisaties	is	eveneens	een	voorwaarde.	
Onze	kennis	en	ervaring	moeten	we	terugzien	
in	de	normen.	De	uitkomsten	van	die	discussies	
bepalen	de	mate	van	concentratie.’	

patiëntenbeoordelingen
‘De	NPCF	voelt	zich	verantwoordelijk	voor	de	
bewustwording	van	de	patiënt’,	geeft	Wind	

aan.	‘Daarom	hebben	we	ZorgkaartNederland	
ontwikkeld.	Een	website	voor	patiëntbeoorde-
lingen.	Sommige	zorgverleners	waren	huiverig	
en	we	hebben	zelfs	brieven	van	advocaten	
ontvangen.	Zo	moet	je	niet	met	elkaar	omgaan.	
De	gemiddelde	scores	zijn	overigens	positief.	
Aanbieders	kunnen	zich	ook	presenteren	via	een	
profielpagina	op	de	site.	ZorgkaartNederland	
gaan	we	verder	uitbouwen,	samen	met	zorgver-
zekeraars	en	aanbieders.’

patiëntenparticipatie
‘De	zorgpiramide	–	zorgverlener,	zorgverzeke-
raar,	patiënt	–	staat	scheef.	Het	is	van	belang	
om	de	patiënt	serieus	te	nemen.	U	moet	ons	
onze	rol	gunnen,	zodat	wij	onze	kennis	goed	
kunnen	inbrengen.’	Wind	waarschuwt:	‘Patiën-
tenparticipatie	is	essentieel.	Als	we	daarin	niet	
slagen,	betekent	dat	de	dood	in	het	stelsel.’

Was will das Weib? 

Tot	hoever	verleen	je	zorg?	Dat	debat	voeren	
hoort	ook	bij	verantwoorde	zorg.’

‘Als de patiënt keuzes maakt, 
gaat het kwaliteitsniveau 

omhoog’

Opstellen normen
Ze	stelt	dat	de	wetenschappelijke	verenigingen	
snel	de	normen	op	orde	moeten	hebben.	
‘Volume	moet	onderdeel	uitmaken	van	de	
normen.	Evenals	kwaliteit	van	de	zorg	(niet	
alleen	de	behandeling,	maar	ook	de	keten),	
patiëntveiligheid	en	patiëntbeoordelingen.	De	
eindverantwoordelijkheid	ligt	bij	de	beroeps-
groep,	maar	wel	met	inbreng	van	de	patiën-
tenorganisaties	zodat	er	één	norm	naar	buiten	
gaat,	die	is	onderschreven	door	zowel	artsen	
als	patiëntenorganisaties.	Zij	weten	wat	goede	
zorg	is	vanuit	het	perspectief	van	de	ervaren	
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Als	voorbeeld	diende	het	centrum	in	Tokio,	
waar	28	oogartsen	jaarlijks	ruim	100.000	
staaringrepen	doen,	met	een	complicatieratio	
van	slechts	0,28%.	‘Kwaliteit	is	het	effect	van	
concentratie.	Mensen	zijn	bereid	te	reizen.	Onze	
eerste	plaats	bij	het	onderzoek	van	de	Consu-
mentenbond	naar	ooglaseren	leidde	tot	een	
ruime	volumestijging.’

‘Juiste timing, goed  
leiderschap en betrokkenheid 

bij de uitvoering’

Alant
‘Alant	Medical	is	eveneens	een	merk.	Bij	Alant	
Cardio	waren	de	VU	en	het	OLVG	partners.	
Desondanks	ging	het	ten	onder,	vanwege	de	
financiële	regelgeving.	Met	Alant	Natal	ging	
het	beter.	Gericht	op	de	verloskundige	zorg,	met	

 Vanuit het ondernemerschap 
heeft Maljers veel ervaring met 
concentratie van zorg. Sommige 
zaken zijn goed gelukt, andere niet. 
In alle gevallen heeft hij er lessen 
uitgetrokken. De belangrijkste? 
‘Timing is everything.’ Dat geldt 
ook voor de Vision Clinics, waar 
hij in 1998 mee is gestart. De 
eerste merknaam in de zorg. Er zijn 
inmiddels zes vestigingen waarvan 
er vijf intake en nabehandeling doen, 
de ingrepen gebeuren centraal in 
Utrecht.

Concentratie van zorg:   de dynamiek van het ondernemerschap

Jaap Maljers

Ondernemer in de zorg
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uiteindelijk	ter	ziele	gegaan.	Dat	geldt	ook	voor	
Beter	Zorg,	een	merknaam	voor	laagcomplexe	
hoogvolume	zorg	in	een	keten.	Artsen	vonden	
concentratie	prima,	maar	niet	voor	hun	eigen	
werkzaamheden.	Het	management	durfde	niet	
door	te	zetten.	Dit	plan	kwam	te	vroeg.’
Tot	slot	noemt	Maljers	de	Bergman	Clinics.	‘Mijn	
participatie	voor	orthopedie	dateert	van	2009.	
De	orthopediekliniek	in	Naarden	is	met	7.000	
m²	het	grootste	ZBC	in	Nederland.	Het	bevat	
vier	OK’s,	48	hotelkamers,	zes	orthopeden	en	
twee	neurochirurgen.	Er	is	een	sterke	doelmatig-
heidsprikkel.	Zo	doet	de	schouderchirurg	twaalf	
ingrepen	per	dag,	dankzij	de	inzet	van	fysiothe-
rapeuten	in	het	voor-	en	natraject.’

Aan de slag
‘Timing	is	cruciaal’,	stelt	Maljers	vast.	‘Leider-
schapstijl	is	ook	belangrijk.	Geef	de	juiste	
mensen	ruimte.	Beperk	beleidsmakers.	Oplijnen	
is	belangrijk	en	hiërarchie	werkt.	Wees	niet	bang	

voor	mislukkingen,	daarvan	leer	je.	Bovenal:	
visie	is	prima,	maar	wees	altijd	betrokken	op	
het	uitvoerend	niveau,	ken	je	product	tot	in	de	
detail.’
Hij	verbaast	zich	erover	dat	UMC’s	niet	het	
voortouw	nemen.	‘En	waarom	ontwikkelen	
evidente	concentratiedossiers,	zoals	de	klinisch	
chemische	labs,	zich	zo	moeizaam?’	De	specia-
listenbudgettering	noemt	hij	een	ramp.	‘Dat	is	
beloning	van	de	middelmaat	en	afstraffen	van	
excellente	zorg.’	Hij	is	voorstander	van	gelaagd-
heid	bij	de	specialisten.	‘En	stop	met	het	not-
invented-her-geneuzel.’

Toekomst
Voor	de	toekomst	wil	hij	meer	doen	in	joints	
venture-omgeving,	meer	innovatieve	zorgcon-
cepten,	met	name	voor	chronische	zorg,	interna-
tionale	netwerken	en	meer	merken	ontwikkelen	
rond	toegevoegde	waarden	voor	de	klanten.	
‘Dit	alles	het	liefst	met	partners’,	besluit	hij.	

Concentratie van zorg:   de dynamiek van het ondernemerschap

één	protocol	voor	de	eerste	en	tweede	lijn.	‘In	
de	joint	venture	met	het	Antoniusziekenhuis	
moesten	we	te	veel	mee	in	hun	complexe	werk-
wijze.	Daarom	hebben	we	het	terugverkocht,	
maar	het	bestaat	nog	steeds.’

Alant	Vrouw	is	zeer	succesvol.	‘Het	betreft	
anderhalvelijnszorg	voor	bekkenbodemzorg,	
ontwikkeld	met	UMC	Utrecht.	Er	zijn	jaarlijks	
3.000	verwijzingen	en	95%	van	de	vrouwen	is	
binnen	zes	weken	van	de	klachten	af.	De	klant-
tevredenheid	is	extreem	hoog.	Deze	ZBC	heeft	
een	opleidingsbevoegdheid.	Er	is	een	tweede	
vestiging	in	Amsterdam,	in	samenwerking	met	
de	VU	en	het	AMC.’

Andere ondernemingen
‘Diavitaal	is	door	ons	bedacht	als	verzekering	
voor	diabetespatiënten’,	vervolg	Maljers.	‘Dit	is	
verkocht	aan	Delta	Lloyd.	Omdat	de	huisartsen	
en	de	apothekers	niet	wilden	meewerken,	is	dit	
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‘In	de	VS	is	geïnventariseerd	waarom	het	ene	
ziekenhuis	vacatures	had	en	het	andere	niet.	
Redenen	zijn:	vakbekwame	collega’s,	relatie	met	
de	artsen,	autonomie,	support	van	de	leiding,	
zeggenschap	over	de	eigen	beroepsinvulling,	
opleidingsmogelijkheden,	voldoende	personeel	
en	een	patiëntgerichte	zorgcultuur.’	Ze	bena-
drukt:	‘Deze	acht	factoren	maken	het	verschil!’

Effecten
‘De	effecten	van	deze	factoren	zijn	direct	waar-
neembaar.	Verpleegkundigen	praten	met	trots	
over	hun	vak.	Er	is	een	open,	gelijkwaardige	
communicatie	tussen	artsen	en	verpleegkun-
digen.	Er	heerst	een	gevoel	van	mede-eigenaar-
schap.	Verpleegkundigen	werken	in	alle	niveaus	
van	de	organisatie.	Het	is	vanzelfsprekend	
dat	verpleegkundigen	zich	blijven	scholen.	Ze	
hebben	invloed	op	de	productie,	de	kwaliteit	
van	zorg	en	innovatie.’	

‘Er is een grote noodzaak om 
te behouden wat we hebben 
en om tevens te vernieuwen’, 
vermeldt Kaljouw. ‘Momenteel 
zijn er 50.000 specialistische 
verpleegkundigen werkzaam, 
100.000 verpleegkundigen en 
150.000 verzorgenden. Grote 
aantallen, terwijl er enorme 
tekorten in de arbeidsmarkt gaan 
ontstaan. daarom moeten we de 
huidige 300.000 verpleegkundigen 
behouden. Op welke wijze kan dat 
het beste?’

Met de kennis van nu

Marjan Kaljouw

Voorzitter Verpleegkundigen & 
Verzorgenden Nederland
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Kaljouw	aan.	‘De	coördinatie	van	de	totale	
zorg	is	bij	hen	in	goede	handen.	Zij	zijn	echt	de	
safery	officers	en	de	advocaten	van	de	patiënt.’	
Ze	is	van	mening	dat	er	een	nieuw	samenhan-
gend	opleidingsstelsel	moet	komen,	evenals	
nieuwe	beroepen	en	functies.	‘Taakherschikking	
moet	daarin	echt	vorm	krijgen.	Daarbij	moeten	
we	kijken	naar	de	overlap	en	de	samenhang	in	
de	werkvelden.	Met	een	juiste	taakinvulling	in	
de	keten,	kunnen	we	meer	doen	met	minder	
mensen.’

Toekomstgerichte ouderenzorg
V&VN	heeft	VWS	aangeboden	twintig	
verpleegkundigen	op	te	leiden	voor	toekomst-
gerichte	ouderenzorg.	‘Als	we	dit	in	een	
proefomgeving	kunnen	vormgeven,	komen	er	
innovatieve	mogelijkheden	naar	voren	in	de	
ouderenzorg,	zoals	nanotechnologie,	robottech-
nologie	e.d.	Jonge,	creatieve	mensen	vinden	het	
leuk	om	te	innoveren.	Gebruik	die	krachten.’

Met de kennis van nu

Excellente Zorg
In	Nederland	lopen	er	twaalf	pilots,	ondermeer	
in	zes	ziekenhuizen,	om	te	kijken	hoe	deze	
factoren	ook	een	rol	kunnen	spelen.	‘Dit	hebben	
we	‘Excellente	Zorg’	genoemd.	Met	een	vragen-
lijst	hebben	we	de	organisaties	doorgelicht.	
Daaruit	blijkt	onder	andere	dat	direct	leider-
schap	grote	invloed	heeft.	In	de	care	zijn	meer	
opleidingsmogelijkheden	dan	in	de	cure.	Er	is	
een	groot	verschil	in	de	kwaliteit	van	patiënten-
zorg.	Hier	liggen	veel	kansen.	Dat	geldt	ook	voor	
de	patiëntgerichte	zorgcultuur.’

‘Ziekenhuizen	moeten	weten	hoe	ze	verpleeg-
kundigen	kunnen	vasthouden’,	vindt	Kaljouw.	In	
2011	gaat	de	V&VN	verder	met	het	valideren	
van	een	instrument.	‘Er	komt	een	vervolg	met	
twaalf	instellingen	en	we	kijken	naar	verbeter-
cycli	bij	de	pilots.’	Het	is	niet	de	bedoeling	het	
accreditatiesysteem	uit	de	VS	over	te	nemen.	
‘Dat	gaat	daar	om	pakken	papier.	Wij	willen	

naar	een	groeimodel	om	excellente	zorg	te	
stimuleren.’

‘Verpleegkundigen:  
safery officers en advocaten 

van de patiënt’

Innovatie
‘Daarnaast	kijken	we	naar	innovatie.	Dat	
noemen	we	V&VN	2020.	Daarvoor	organiseren	
we	rondetafelconferenties.	Verpleegkundigen	
nemen	daar	graag	aan	deel,	maar	er	komen	
slechts	weinig	verzorgenden.	Daarom	gaan	
we	naar	de	instellingen	toe	om	hun	mening	te	
horen.	Ook	gaan	we	in	gesprek	we	met	lectoren,	
hoogleraren,	management,	brancheorganisa-
ties	en	het	onderwijs.’
‘Verpleegkundigen	zijn	goed	in	het	observeren,	
bewaken,	ondersteunen	en	zo	nodig	overnemen	
van	(vitale)	functies	van	patiënten’,	geeft	
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Hij	stelt:	‘Effecten	van	concentratie	omwille	
van	volumenormen	zullen	minimaal	zijn.	
Concentratie	leidt	niet	zomaar	tot	betere	of	
goedkopere	zorg.	Desondanks	blijft	de	roep	om	
concentratie	doorklinken,	vooral	van	bestuur-
ders	van	sommige	verzekeraars.	Terwijl	de	
kosten	van	het	sluiten	van	een	ziekenhuis	enorm	
zijn,	en	de	gesloten	capaciteit	elders	moet	
worden	opgebouwd,	omdat	de	zorgvraag	zeker	
niet	zal	afnemen.	Bovendien	moet	de	patiënt	in	
dat	geval	verder	reizen	voor	dezelfde	zorg.’

‘Algemene ziekenhuizen 
hebben voortrekkersrol bij 

regionale zorg’

Evidence
Tot	een	bepaald	volume	is	er	sprake	van	
sterke	toename	in	kwaliteit,	daarna	vlakt	dat	

‘In de Samenwerkende Algemene 
Ziekenhuizen (SAZ) zijn 40 
ziekenhuizen verenigd, de helft 
van alle algemene ziekenhuizen. 
Ze zijn goed voor ruim een derde 
van alle medisch specialistische 
en ziekenhuiszorg in ons land. Zo’n 
85% van de zorg bieden we zelf. 
Ongeveer 15% verwijzen we op 
grond van kwaliteitsoverwegingen’, 
licht Wymenga allereerst toe. 

 de mantra van concentratie   is doorgeprikt

Binso Wymenga 

Voorzitter Samenwerkende  
Algemene Ziekenhuizen
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vervolgt	hij.	‘We	moeten	meer	gezondheids-
winst	realiseren.	Onze	core-business	is	mensen	
beter	maken.	Als	SAZ	willen	we	worden	afge-
rekend	op	de	uitkomst	van	de	zorg	en	niet	op	
indicatoren	die	daar	zijdelings	mee	te	maken	
hebben.	Daarvoor	is	meer	samenhang	in	de	
zorg	nodig.	Eerste,	tweede	en	derde	lijn	in	de	
cure,	maar	ook	met	de	care.	Voor	de	betaal-
baarheid	van	de	zorg	moeten	we	de	doelmatig-
heid	verder	bevorderen.	Zo	komen	we	tot	een	
duurzame,	toekomstbestendige	zorg.’

Vruchtbare samenwerking
Wymenga	noemt	een	aantal	concrete	zaken	
waarmee	de	SAZ-ziekenhuizen	de	kwaliteit	en	
doelmatigheid	van	de	zorg	verbeteren.	Zoals	
onderlinge	benchmark,	uitwisseling	van	best	
practices,	nieuwe	methoden	en	innovaties,	
onderlinge	ondersteuning	en	onderlinge	toet-
sing.	‘Deze	manier	van	werken	heeft	succes	
omdat	we	vanuit	openheid	en	gelijkwaardig-

heid	samenwerken.	Dat	leidt	tot	goede	initi-
atieven.	Zoals	het	project	mammacarcinoom	
van	de	SAZ.	Evenals	de	Statistische	Proces	
Controle,	waarbij	een	gevalideerde	voorspel-
ling	wordt	gemaakt	van	de	ontwikkeling	van	de	
gezondheidstoestand	van	een	patiënt	op	de	IC.’	
Carrière	Support	is	een	derde	voorbeeld.	‘Dat	
richt	zich	op	de	individuele	specialist,	met	een	
functionerings-	en	carrièreadvies.’	

Regionale invulling
‘Ziekenhuiszorg	en	ketenzorg	moeten	regio-
naal	worden	ingevuld’,	benadrukt	Wymenga.	
‘Algemene	ziekenhuizen	moeten	daarin	een	
voortrekkersrol	vervullen.	Ze	moeten	ook	het	
initiatief	nemen	om	de	anderhalvelijnszorg	van	
de	grond	te	krijgen.’	Hij	besluit:	‘Wij	geloven	dat	
een	gevarieerd	ziekenhuislandschap	met	goede	
geografische	spreiding	bevorderend	werkt	voor	
concurrentie,	kwaliteit	en	doelmatigheid.	Een	
nieuw	ziekenhuislandschap	is	niet	nodig.’

 de mantra van concentratie   is doorgeprikt

af.	Bijvoorbeeld	omdat	een	chirurg	niet	meer	
operaties	kan	doen,	en	er	een	tweede	chirurg	
moet	komen	die	ook	zijn	leercurve	heeft.	Dit	
principe	geldt	met	name	voor	multidisciplinaire	
teams.’

Hij	gaat	ook	in	op	doelmatigheid	in	relatie	tot	
volume.	‘Bij	kleine	volumes	is	doelmatigheid	te	
winnen	door	de	bezetting	te	verhogen.	De	vaste	
kosten	per	verrichting	worden	lager.	Echter:	als	
de	maximale	productie	is	bereikt,	moet	er	een	
extra	productie-eenheid	worden	ingezet	bij	
verdere	volumetoename.	Dat	leidt	tevens	tot	
een	gecompliceerdere	organisatiestructuur,	met	
meer	overdrachtsmomenten.	Daarom	werken	
grote	ziekenhuizen	ook	niet	goedkoper	dan	
kleine.’	Wymenga	bepleit:	‘We	moeten	ons	in	
deze	discussies	laten	leiden	door	evidence.’

Toekomstbestendige zorg
‘Ik	wil	stilstaan	bij	waar	het	werkelijk	om	draait’,	
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‘De	zorg	wordt	voornamelijk	ouderenzorg.	Dat	
schreeuwt	om	integratie	van	de	tweede	naar	
de	eerste	lijn.	En	van	de	eerste	lijn	naar	de	
AWBZ.	Daarin	gebeurt	weinig,	ook	niet	vanuit	
ziekenhuizen.’	Meijerink	wijst	ook	op	de	rol	van	
de	patiënt.	‘Deze	wordt	kritischer.	Patiëntenor-
ganisaties	spelen	inmiddels	meer	een	rol	in	de	
ontwikkelingen.’

‘Komen tot betere zorg  
zonder grote  

kwaliteitsverschillen’

Normering
‘Instellingen	worden	nog	meer	dan	nu	econo-
misch	zelfstandig.	RVZ	pleit	al	jaren	voor	
verhoging	van	de	concurrentie	en	nu	gebeurt	
dat	in	een	stroomversnelling.’	Hij	noemt	een	
andere	ontwikkeling	die	de	RVZ	stimuleert.	‘Dat	

‘Als je een verrichting vaak doet 
als team, kun je de veranderingen 
bijhouden. dat is het succes van 
concentratie’, stelt Meijerink 
vast. ‘Vernieuwing is daarin het 
belangrijkste punt. deconcentratie 
van de tweede lijn is eveneens van 
belang. Zorg dichtbij. daarin zijn 
ook goede voorbeelden. Er komt 
steeds meer anderhalvelijnszorg. 
dat kan ook dankzij de 
technologische ontwikkelingen.’

Hoe realiseer je   iets onontkoombaars?

Rien Meijerink 

Voorzitter Raad voor de  
Volksgezondheid en Zorg
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Inzet uMC’s
‘Hoe	komen	we	tot	betere	en	goedkopere	zorg,	
zonder	die	ontoelaatbare	kwaliteitsverschillen?’,	
vraagt	Meijerink	zich	af.	‘Als	de	zorgverzekeraars	
het	voortouw	nemen,	dan	leidt	dat	tot	een	
stroomversnelling.	Dat	betekent	marktwerking	
in	de	curatieve	zorg.	Anders	moet	de	overheid	
het	gaan	aanpakken.	Daarvan	ben	ik	geen	
voorstander,	omdat	ik	het	strijdig	vind	met	het	
karakter	van	het	stelsel.	Alleen	herverdeling	van	
de	SEH’s	kan	de	overheid	regisseren,	dat	is	geen	
markttaak.’

Hij	besluit:	‘Waarom	nemen	de	UMC’s	niet	het	
voortouw,	onderverdeeld	in	de	OOR:	opleiding-	
en	onderzoekregio.	Tenslotte	moet	belangrijke	
vernieuwing	plaatsvinden	in	de	regio.’

Hoe realiseer je   iets onontkoombaars?

betreft	de	publieke	outcome-normering.	Laat	
de	uitkomsten	van	handelingen	openbaar	zien.	
Niet	primair	voor	de	patiënten,	maar	juist	voor	
de	collega’s.	Dat	gaat	bij	ons	moeizaam,	terwijl	
het	leidt	tot	kwaliteitsverbetering.’	Hij	vindt	
ook	stimulering	van	e-health	essentieel.	‘Dat	
leidt	tot	een	veel	grotere	onafhankelijkheid	ten	
opzichte	van	de	locatie,	zowel	voor	de	patiënt	
als	voor	de	zorgverlener.’

Hindernissen
Meijerink	noemt	enkele	hindernissen	bij	concen-
tratie	in	de	zorg.	‘Allereerst	de	huidige	bekosti-
ging.	Vernieuwing	wordt	ernstig	beperkt	door	de	
financiering.	Als	je	verrichtingen	betaalt,	krijg	je	
verrichtingen,	geen	innovatie.	De	institutionele	
belangen	vormen	vaak	een	barrière	en	dat	geldt	
eveneens	voor	de	lokale	belangen.	Omdat	de	
overheid	wispelturig	is,	durven	buitenlanders	
niet	te	investeren	in	de	Nederlandse	zorg.	De	
wetenschappelijke	verenigingen	komen	met	

lage	normen	omdat	ze	ook	de	belangen	van	de	
leden	moeten	behartigen.	En	de	NMa	zal	meer	
moeten	deelnemen	in	het	gesprek,	zodat	duide-
lijk	is	wat	wel	en	niet	kan.’

De	RVZ	komt	deze	zomer	met	een	advies	over	
het	ziekenhuislandschap.	‘Ik	ben	er	nog	niet	
uit	wat	de	oplossingrichtingen	zullen	zijn.	We	
brengen	alleen	advies	uit	als	alle	negen	leden	
van	de	Raad	het	ermee	eens	zijn.	Anders	komt	
er	geen	advies.	Ik	heb	wel	een	paar	suggesties	
als	oplossing,	maar	die	zijn	dus	à	titre	personal.	
Zelf	denk	ik	in	ieder	geval	aan	scheiding	tussen	
diagnose	en	behandeling.	Dat	geeft	verbetering	
van	de	positie	van	de	specialisten.	Ook	moet	
de	publieke	normering	er	snel	komen.	Het	veld	
gaat	over	de	normen,	maar	wie	geeft	er	de	klap	
op?	De	overheid	is	en	blijft	verantwoordelijk	
voor	de	basiszorg.	Wie	neemt	daarin	the	lead?	
De	zorgverzekeraars?	De	instellingen?	Die	vraag	
moet	nog	worden	beantwoord.’
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Trienke Stellema, Lid Raad van Bestuur 
Kennemer Gasthuis: Vensters voor 
verantwoording

Maarten Ploeg, Directeur Diabetes 
Vereniging Nederland: ‘Wij doen het’

Willem Schreuder, Voorzitter Raad van 
Bestuur Spaarne Ziekenhuis: Samen-
werken tussen 4 bestuurders Kennemer 
Gasthuis en Spaarne Ziekenhuis

Op	woensdagmorgen	was	er	gelegenheid	voor	vijf	korte	presentaties	in	de	
Speakerscorner.	Daarvan	hebben	onderstaande	spekers	gebruik	gemaakt.
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Rob Dillmann, Voorzitter Raad van 
Bestuur Zaans Medisch Centrum: 
Meerjaren-afspraken met Achmea

Erik Jan Vlieger, Partner Plexus:
Goed Volume & Fout Volume

Bert van der Hoek, Voorzitter Raad van 
Bestuur Lentis: Samenwerking tussen 
Lentis en Menzis
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Deelnemende	fotografen:	Binso	Wymenga,	Christiaan	Wiggers,	Rob	Dillmann,	Monique	Verdier,	Cees	Sterk,	

Rob	van	Aperen,	Co	van	de	Bovenkamp,	Boudewijn	Ponsioen,Tony	Lamping,	Joop	Hendriks	en	Aart	Sliedrecht
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L IJS T VA N A FKO RT ING EN

AED	 automatische	externe	defibrillator	
AWBZ	 Algemene	Wet	Bijzondere	Ziektekosten
BBP	 Bruto	Binnenlands	Product
BKZ	 Budgettair	Kader	Zorg
DBC	 diagnosebehandelingcombinatie
DOT	 	DBC’s	op	weg	naar	Transparantie	
ECB	 Eerstelijnscentra	door	cliënten	bekeken
FB	 Functiegerichte	Budgettering
Fte	 fulltime-equivalent
GGD	 Gemeentelijke	Geneeskundige	Dienst
GVO	 Gezondheidsvoorlichting	en	-opvoeding
GGZ	 Geestelijke	Gezondheidszorg
IC	 Intensive	Care
IT	 Informatietechnologie
IVF	 in	vitro	fertilization
LHV	 Landelijke	Huisartsen	Vereniging
MCI	 Macro	compensatie-instrument
NMa	 Nederlandse	Mededingingsautoriteit

NPCF	 Nederlandse	Patiënten	Consumenten	Federatie
NVZ	 Nederlandse	Vereniging	van	Ziekenhuizen
OK	 Operatiekamer
OLVG	 Onze	Lieve	Vrouwe	Gasthuis
RIVM	 Rijksinstituut	voor	Volksgezondheid	en	Milieu
RVZ	 Raad	voor	de	Volksgezondheid	&	Zorg
SAZ	 Samenwerkende	algemene	ziekenhuizen
SEH	 Spoedeisende	Hulp
STZ	 Samenwerkende	Topklinische	opleidingsZiekenhuizen
UMC	 Universitair	Medisch	Centrum
VS	 Verenigde	Staten
VU	 Vrije	Universiteit
V&VN	 Verpleegkundigen	&	Verzorgenden	Nederland
VWS	 Ministerie	van	Volksgezondheid,	Welzijn	en	Sport
WMG	 Wet	martkordening	gezondheidszorg
Wmo	 Wet	maatschappelijke	ondersteuning
ZBC	 Zelfstandig	Behandelcentrum
Zvw	 Zorgverzekeringswet

PFI 573 Verslag-Èze-2011-05.indd   46 12-05-11   10:02



47

CO LO FO NCO LO FO N

Opdrachtgever Pfizer bv
 Rivium Westlaan 142
 2909 LD Capelle aan den IJssel
 Postbus 37
 2900 AA Capelle aan den IJssel
Tekst Taal & Teken, Amersfoort
 Gerda van Beek
 taaltekennet@gmail.com
Fotografie Aart Sliedrecht, Woerden
Vormgeving Hoogteyling BNO, Schiedam
Druk NPN Drukkers, Breda
Oplage 1000

Capelle aan den IJssel, mei 2011

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave  
mag worden verveelvoudigd zonder voorafgaande 
toestemming van de spreker en Pfizer bv.
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