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Trage diagnostiek. Overbodige onderzoeken en behan-
delingen. Slordigheid en ondoelmatigheid. Gebrek aan 
overleg. Miscommunicatie. Praktijkvariatie. Verwaar-
lozing van patiënten. Planningsproblemen. Ziet u het 
gebeuren in uw organisatie voor curatieve zorg? Dan 
hebben we hier voor u de oplossing der oplossingen: het 
zorgpad. De enig juiste weg naar een kraakhelder doel: 
snellere, uitstekende, efficiënte en accurate zorg. 
Misverstand, dames en heren, wondermiddelen bestaan 
niet. Niet zelden loopt het zorgpad dood en wordt u het 
bos in gestuurd. Dat was te voorkomen geweest door van 

meet af aan bescheiden, concrete, heldere, haalbare doe-
len te stellen. Nuchterheid helpt tegen valse romantiek. 
In de langdurige zorg is het de wijkaanpak die de klok 

slaat. Getuige enkele koppen in deze editie tamboe-
reren wij gretig mee: Denen doen het decentraal, De 
winst van samen zorgen, Zorg moet aansluiten op 
het sociale netwerk. Respectievelijk een buitenland-

verhaal over Denen die zorg  lokaal organiseren, de 
rubriek How to over samenwerking van profes-
sionals met mantelzorgers en vrijwilligers. 
En een round table over de rolbezetting in 
wijknetwerken: zorgverzekeraar, zorgaanbie-
der, gemeenten, eerstelijn, professionals en 
burgers werken eendrachtig samen. Het zijn 
artikelen met antwoorden op de hoe-vraag. 
Niet op waarom?

Laat de wijken hun eigen verhaal vertellen, 
stelt Ineke van der Zande in een doorwrocht 

essay (pagina 46) waarin zij naarstig zoekt naar 
een wetenschappelijke, sociografische onder-
bouwing van de wijkbenadering. Van der Zande 
overstemt de gospelzang ‘Hallelujah voor de 
Wijk’ en stelt nuchtere vragen. De antwoorden 
zetten eenieder weer met beide benen op de 
grond. 
Zorgpad. Wijkaanpak. Geweldige middelen, mits 
goed en gepast gebruikt, geen panacée. U gelooft 
toch ook niet meer in Haarlemmerolie? 
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Hoofdredacteur Skipr

Verschijnt tien keer per jaar. 
Skipr is een uitgave van Bohn Stafleu van Loghum te Houten, 
onderdeel van Springer Media bv.

Hoofdredacteur/uitgever
Ruud Koolen, ruud.koolen@skipr.nl

Redactie
Simon Broersma, Ingrid Grutters, Philip van de Poel,
Maaike Zweers (eindredactie)

Redactie-adres
Het Spoor 2, 3994 AK Houten,
Postbus 246, 3990 GA Houten
Tel. (030) 638 37 16
redactie@skipr.nl

Commercie
Marcel Nibbeling, m.nibbeling@bsl.nl
Tel. (030) 638 52 29/(06) 11 52 28 25 
Jan Peterson, j.peterson@bsl.nl
Tel. (030) 638 39 76/(06) 53 15 60 81
Richard Arnoldus, r.arnoldus@bsl.nl
Tel. (030) 638 39 37/(06) 27 18 94 42 

Arbeidsmarkt
Peter de Jong, p.dejong@bslnl
Tel. (030) 638 38 88 /(06) 10 94 61 38

Aan dit nummer werkten mee
Barry Atsma, Joost Bijlsma, Trix Broekmans, Marloes Elings, 
Camilla Gomes, Rob Janssen, Wilco Kruijswijk, Daan Marselis, 
René Manders, NFP Photography, Henk Nies, Anita Peters, Pe-
ter van Steen, Willem Wansink, Suzanne Weusten, Ineke van 
der Zande

Beeld
Amke, ANP, Jasper Groen, Inge Hondebrink, iStockphoto, 
Thinkstock

Basislayout
RedactiePartners, Amsterdam

Vormgeving
Grafisch Ontwerpburo Engelbracht

Marketingcoördinator
Melissa Doornekamp, tel. (030) 638 52 31

Media-order
Media.marketing@bsl.nl, tel. (030) 638 38 74

Abonnementen
Klantenservice Bohn Stafleu van Loghum,
Postbus 246, 3990 GA Houten
Tel. (030) 638 37 36, fax (030) 638 39 99

Prijs jaarabonnement: € 185 inclusief BTW, 
www.skipr.nl/abonneren

Levering en diensten geschieden volgens de voorwaarden van Springer 
Media, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder dos-
siernummer 32107635 op 17 juni 2010.  

Adreswijzigingen
Bij een wijziging van de tenaamstelling en/of het adres ver-
zoeken wij u de adresdrager met de gewijzigde gegevens op 
te sturen naar de afdeling Klantenservice (adres: zie Abonne-
menten).

ISSN 1876-8695

© 2013 Bohn Stafleu van Loghum, Houten
Alle rechten voorbehouden. Op alle bijdragen in deze uitgave 
zijn de standaard publicatievoorwaarden van Bohn Stafleu van 
Loghum van toepassing.

‘Haarlemmerolie 
 bestaat niet’

Fo
to

: V
in

ce
nt

 B
oo

n



S
kip

r •
 6e jaargang •

 decem
ber 2013

  www.skipr.nl december 2013

Fijne 
zondag!  André Rouvoet: 

Doorpakken doet pijn 

Marieke Schuurmans
Vaandeldrager verpleegkundigen

Ineke van der Zande
brengt wijk tot leven

Skipr.nl/weekly

 Strakke paden 
 naar

 snelle zorg
Verder in dit nummer: De goede doelen van Barry Atsma • Jaap Maljers buigt mee • 
Henk Nies gaat de grens over • Piet Batenburg blijft zwijgen • Frank Rijnders maakt 
smakelijke plaatjes  •  Goed leven volgens Guus Bannenberg • Wim Martens klimt op 

12

Inhoud

Op de cover

Een zorgpad kan overbodige diagnostiek en behandelingen 
voorkomen en de ligduur verkorten. Maar veel zorgpaden 
lopen nog halverwege dood. 

.............................................24
........................................42

..........................................46

........................12

Kort bestek ........................................... 6
Bestuurders op glijdende schaal, goedkope zorg in India en  
het goede leven van Guus Bannenberg.

Strakke zorgpaden aanleggen ..........12 
Veel zorgpaden lopen halverwege dood. Een routeplanner 
naar snellere en betere zorg.

Barry Atsma: betere zorg is er niet .... 21 
Toen zijn buurjongetjes na hun veel te vroege geboorte in 
het WKZ belandden, was hij onder de indruk van de zorg. 

Minder ggz-bedden, minder zorg? ....23 
Eigenlijk gaat de ambulantisering om beddenreductie en 
dus om bezuiniging. Met alle gevaren van dien. 

‘Doorpakken doet altijd ergens pijn’ ...24
André Rouvoet heeft geen keuze. “Je kunt geen miljard euro 
uit de zorg trekken zonder dat iemand iets merkt.”

Jaap Maljers buigt mee .....................29
De mountainbike brengt hem op plekken waar niemand 
komt. Hij geniet van de omgeving, in weer en wind. 

Denen doen het decentraal .............. 31
Denemarken staat al jaren model voor de Nederlandse 
ouderenzorg. Henk Nies gaat kijken. 

Acht tips om    
     te zorgen met 
 mantelzorgers 

Zorgpad vereist focus: 
 kiezen moet



24
André Rouvoet 
pakt door

29
Jaap Maljers 
buigt mee 

42 Vaandeldrager 

Marieke
Schuurmans

De winst van samen zorgen 36
Mantelzorgers en vrijwilligers kunnen de zorg beter en goedkoper maken. 
Ze moeten dan wel de ruimte krijgen van professionals en bestuurders.

Dermatologen eisen genoegdoening ...38 
Het confl ict tussen het bestuur van het Catharinaziekenhuis 
en de dermatologen sleept zich voort. De geschiedenis. 

Vaandeldrager Marieke Schuurmans ...42
De eerste Nederlandse Chief Nurse Offi cer van VWS is zeer 
veelzijdig. Ze is thuis in theorie, onderzoek en praktijk. 

‘Wijk moet eigen verhaal vertellen’ ...46
Het wemelt in steden en wijken van feiten en cijfers. Ineke 
van der Zande wil profi elen vol kleur en betekenis.

‘Geef de burger de zorg terug’ ..........50
De verantwoordelijkheid voor de zorg moet terug naar de 
burger. Een gesprek over de transitie. 

Hygiëne onder de maat in De Betuwe ..53  
Er bleek veel mis met de hygiëne bij Stichting Zorgcentra 
De Betuwe. De lessen van verscherpt toezicht.

Boeken ................................................55
De duistere kant van leiderschap. En waarom we dromen. 

Passage ..............................................56
Drijvend vergaderen, gastvrij netwerken en Wim Martens 
gaat overstag.

Kompas .............................58
Al ruim 25 jaar zit Frank Rijnders in een kookclub met elf vrienden. Ran-
gen en standen spelen geen rol en toetjes mogen mislukken. 

Acht tips om    
     te zorgen met 
 mantelzorgers 

www.skipr.nl
Abonneer u op Skipr.nl/daily. Al vijf jaar iedere 
ochtend om 08.00 uur het zorgnieuws in uw mail-
box.  Een weekoverzicht? Mis dan de weekly niet.



Kort Bestek

6 Skipr • nr. 12 • december 2013

Debat overzorgberoepen
Welke professionele zorg en ondersteuning hebben burgers nodig 

in 2030? En wie gaan die zorg en ondersteuning leveren? Zijn er 

nieuwe beroepen nodig? Op deze vragen probeert de Adviescommis-

sie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen een antwoord te vinden. 

Meepraten kan op 13 december tijdens het Zorgberoependebat.

Meer informatie: Zorgberoependebat.nl

Congres

Stuurzaam stelsel
Hoe kunnen we het zorgstelsel zo inrichten dat het zowel duur-

zaam als stuurbaar wordt? Deze vraag was de rode draad van 

het Seneca Congres dat in september in Tegelen werd gehou-

den. In een besloten setting wisselden beleidsmakers en zorg-

bestuurders met elkaar van gedachten over ontwikkelingen in 

de zorg. De uitkomst van drie dagen debat: willen we een ‘stuur-

zaam stelsel’, dan moeten we ‘an-

ders kijken; beter doen’. Dit 

betekent ontschotten, 

integrale zorg creë-

ren, de cliënt op 

leefstijl aanspre-

ken, zorgkwali-

teit voorop stel-

len, dverbodige 

management-

lagen weghalen  

en  verder de pro-

fessionals weer in 

de lead zetten. Een 

verslag van het Seneca 

Congres is als bijlage te-

rug te vinden bij dit Skipr 

magazine.

Integriteit

Kleine stapjes op glijdende schaal 

Professoren die onderzoeksdata uit hun duim 
zuigen, bestuurders die dure persoonlijke 
speeltjes op kosten van de zaak aanschaffen, 
dokters die DBC’s ‘upcoden’. 

Het is een kleine greep uit 
het rijtje incidenten rond in-
tegriteit van bestuurders en 
organisaties. Is Nederland 
een land van sjoemelaars 
en fraudeurs geworden? 
De betrokken organisaties 
benadrukken dat het om in-
cidenten gaat. Toch kunnen 
deze affaires gezien de veel-
heid en diversiteit niet als 
zodanig worden afgedaan. 
Dat constateert adviesbu-
reau Berenschot in de re-
cente publicatie Zo doen we 
dat hier. Bestuurders over 
het stimuleren van integri-
teit. Berenschot heeft twaalf 
bestuurders van uiteenlo-
pende signatuur geïnter-
viewd. Hieruit komt naar 

voren dat binnen veel orga-
nisaties een voedingsbodem 
is ontstaan die incidenten 
vergemakkelijkt. Albert Jan 
Stam, auteur en associate 
partner bij Berenschot, wijst 
op de passieve omgang met 
integriteit. Na een incident 
komt er een onderzoeks-
commissie, waarna iedereen 
overgaat tot de orde van de 
dag. Organisaties beseffen 
volgens hem onvoldoende 
dat grensoverschrijdend ge-
drag een glijdende schaal is. 
Het begint vaak met kleine 
overtredingen. Als steeds 
meer mensen dit gedrag 
gaan vertonen, ontstaan er 
nieuwe informele normen. 
Zonder maatregelen beklijft 
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400
onnodige maagbloedingen werden in 2012 veroor-

zaakt doordat gebruikers van ontstekingsremmende 

pijnstillers geen maagbescherming gebruikten. Deze 

stijging kan het gevolg zijn van de beperking van de 

vergoeding van maagbeschermers per 1 januari 2012. 

Dat meldt het Instituut voor Verantwoord Medicijnge-

bruik (IVM). Het pleit voor extra onderzoek om na te 

gaan hoe de baten van de vergoedingsmaatregel zich 

verhouden tot de extra kosten die zijn veroorzaakt door 

het aantal maagbloedingen. 

Kleine stapjes op glijdende schaal 

dit gedrag en wordt het ‘nor-
maal’, want ‘zo doen we dat 
hier’. “Zo kan gedrag met 
kleine stapjes opschuiven, 
totdat er dingen gebeuren 
die echt niet door de beugel 
kunnen”, aldus Stam. In ant-
woord hierop pleit hij voor 
een actieve benadering van 
het onderwerp. “Integriteit 
moet worden beschouwd als 
een werkwoord.” 

Guus Bannenberg,
bestuurder Van Neynselgroep: 

‘Goed leven’

“Mijn motto is terug te voeren op mijn Brabantse roots. Ik ben in Eindhoven opgegroeid, maar heb daarna 

altijd in de ouderenzorg in de Randstad gewerkt. Dan denk je na over wat goed leven voor je cliënten kan 

betekenen behalve zorg, veiligheid en goede behandeling. In de dementiezorg gaan we bijvoorbeeld naar 

kleinschalig leven in groepjes van zes tot acht mensen. Die koken in de eigen keuken en doen zelf de 

boodschappen. Dat leven zit dicht tegen ‘gewoon’ leven aan, in tegenstelling tot vroeger, toen groepen 

van dertig personen standaard waren in de verpleeghuiszorg. Het protocol voorzag in een kopje koffi e 

voor de bewoners, maar niet voor bezoekers. Terwijl samen een kopje koffi e drinken nou juist zo gewoon 

en gezellig is. Ik ben nu anderhalf jaar bestuurder in Den Bosch en het voelt als thuiskomen. Het is hier 

minder strak dan in de protestantse organisaties waar ik heb gewerkt. We ontwikkelen nu een zorg-

coöperatieconcept waarbij we een verbinding leggen tussen onze locaties en de wijk. Zo hebben we een 

sociëteit opgericht waarvan de leden een of twee leer per maand bij elkaar komen in onze brasserie. Er 

is een activiteit en een gezamenlijke maaltijd. Daar komen ouderen op af die na hun pensioen contacten 

zoeken in hun eigen omgeving. Werk is werk, maar goed leven betekent aandacht voor een werkomgeving 

die prettig is en mensen met elkaar in contact brengt. Als bestuurder zoek ik naar balans tussen werk en 

ontspanning. Het is belangrijk om niet elke avond en elk weekend te werken. Er zijn allerlei vormen van 

‘goed leven’ te bedenken die voor dat broodnodige stukje ontspanning zorgen.”
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Wat zeggen ze?

‘Het is absurd dat tabak in ons land 
het best te verkrijgen product is’

Michel Rudolphie in zijn weblog Kans op stap vooruit in 

tabaksontmoediging? op Skipr.nl/blogs ‘Prestatie-indicatoren kunnen waardevol 
zijn, maar schieten we hierin niet door?’

Rien Meijerink in zijn weblog Kwaliteitssystemen geven geen garantie 

voor goede zorg op Skipr.nl/blogs

Buitenland

Indiaas wondermiddel?
Het is appels met peren ver-
gelijken, maar niet gevraagd 
is nooit geweten. Dus stelden 
Vijay Govindarajan en Ravi 
Ramamurti zich in de Harvard 
Business Review de vraag hoe 
de kosten van de Indiase en 
Amerikaanse ziekenhuiszorg 
zich tot elkaar verhouden.

Wat blijkt? De negen Indiase zieken-
huizen die ze bekeken, werken maar 
liefst 80 procent goedkoper. Het zijn 
geen fl utinstellinkjes, aldus de twee 
onderzoekers, maar ze zijn geac-
crediteerd door de Joint Commission 
International. Ook zijn de fi nanciële 
prestaties niet terug te voeren op lagere 
loonkosten. Daar hebben de onderzoe-
kers de uitkomsten naar eigen zeggen 
zorgvuldig op gecorrigeerd. Hadden 
ze dit nagelaten, dan waren de Indiase 
ziekenhuizen nog eens 10 tot 15 pro-
cent goedkoper.
De werkelijke oorzaak achter de 
goedkope werkwijze van de Indiase 
ziekenhuizen is volgens Govindarajan 
en Ramamurti de inbedding in de 
schaarste-economie. Of het nu medicij-
nen of verbandmaterialen zijn, in India 
zijn alle middelen anders dan arbeid 
schaars. 
Dit dwingt ziekenhuizen om uiterst 
effi ciënt met hun middelen om te gaan. 
Ziekenhuizen in the land of plenty 

kennen een dergelijke noodzaak niet of 
nauwelijks. 

Kritisch
Om het maximale uit medische voor-
zieningen te halen, proberen Indiase 
ziekenhuizen patiëntenstromen te 
bundelen. Eerstelijnscentra op het 
platteland behandelen niet zelf, maar 
sturen hun patiënten door naar grote 
centra in de steden, zodat de appara-
tuur aldaar kan ‘zweten’. Daarbij komt 
dat de Indiase patiënten kritisch zijn. 
Ze betalen 60 tot 70 procent van de 
behandelingen uit eigen zak en doen 
er dus alles aan om de kosten laag te 
houden. En dan is er het feit dat Indi-
ase artsen alleen medisch werk doen. 
Alle andere verrichtingen worden 
uitgevoerd door lager gekwalifi ceerd 
personeel. De tijd van de dokter is te 
kostbaar om de bloeddruk te meten of 
de administratie te doen. Dat maakt ze 
productiever dan hun Amerikaanse
ccollega’s.
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Teamwork – John Taks en Pier Eringa 

‘Het is gewoon
 lekker werken’
John Taks en Pier Eringa besturen het Albert Schweitzer Ziekenhuis in 
Dordrecht nu zo’n vier jaar. Eringa zat er een half jaar eerder dan Taks. 
Ze voeren niet alleen een collegiaal bestuur, maar hebben ook allebei de 
helft van de patiëntenzorg én de bedrijfsvoering in portefeuille. 

Taks: “Ik heb de meer gevoelige dossiers, de complexe 
dingen als de Intensive Care en de specialistische zaken.”
Eringa: “John heeft meer affiniteit met de inhoud. Hij 
heeft in zeven ziekenhuizen gewerkt, op alle niveaus. Ik 
kom uit het publieke domein. In de gezondheidszorg was 
ik een groentje. Inmiddels maak je mij ook niet alles meer 
wijs.”
Taks: “Pier heeft een echt persoonlijke interesse in alles 
wat er in het ziekenhuis voorbij komt. Vanuit die interesse 
kan hij met oprechte verbazing dingen constateren. Bij 
mij komt de verwondering vanuit de interne ervaring, ik 
ken de gevoeligheden bij specialisten. We vullen elkaar 
mooi aan.”
Eringa: “Onze doelstelling is dezelfde, topkwaliteit leve-
ren voor de patiënten, maar onze stijl verschilt wel. John 
is alerter op de details dan ik, hij ziet ook wat meer beren 
op de weg.”

Taks: “Pier vertrouwt er vaker op dat dingen goed ko-
men, ik ben wat scherper op de risico’s die in een zieken-
huis aanwezig zijn. Ik wil ook altijd tempo maken, Pier is 
wat flegmatieker.”
Eringa: “John heeft altijd een overvolle agenda. Hij ver-
zet bergen werk. Ik vind dat we ook ruimte moeten nemen 
voor de denk-stand.”
Taks: “Als bestuurders willen wij allebei zo benaderbaar 
en transparant mogelijk zijn. Iedereen kan ons persoon-
lijk mailen. En dat gebeurt ook.”
Eringa: “We krijgen leuke reacties, maar patiënten met 
klachten mailen ons ook.”
Taks: “Soms zou ik wel wat meer feedback van medewer-
kers willen.”
Eringa: “Wij tweeën spreken elkaar ook elke dag. We 
kunnen naadloos elkaars portefeuilles overnemen.”
Taks: “Het is gewoon lekker werken.” 

Buitenland • Gezegd • Teamwork 
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Dankzij zorgpaden zijn overbodige diagnostiek en behan-
delingen te voorkomen Maar veel paden lopen halverwege 
dood. Een routeplanner naar effectievere zorg.
Door Joost Bijlsma

EEen zorgpad beschrijft de opeenvolgende stappen, 
beslismomenten en criteria in het zorgproces voor 
een patiëntengroep met een specifi eke zorgvraag. 
Dat kan bijdragen aan een hogere kwaliteit en 
patiënttevredenheid. Dat blijkt in ieder geval 
uit bekende succesverhalen, zoals de liesbreuk-
straat van het Canadese Shouldice Centre en de 
staarstraten van het Oogziekenhuis in Rotterdam 
en Aravind Eye Care in India. Deze hebben zich 
bewezen wat betreft hoge kwaliteit en lage kosten. 
Helaas is succes met zorgpaden allesbehalve 
verzekerd. Illustratief daarvoor zijn de mamma-
straten in Amsterdam, stelt Erik-Jan Vlieger van 
KPMG Plexus. Slechts één op vijf ziekenhuizen in 
die stad lijkt erin te slagen om, na vermoeden van 
borstkanker, binnen een week de diagnose te stel-
len. Bij de overige gelden langere doorlooptijden, 
zo blijkt uit een praktijktest van KPMG Plexus. En 
dat terwijl de doelstelling van een mammastraat 
snelle toegang en diagnose is. 
“We zijn een van de weinige westerse landen 
waar het zo lang kan duren voordat je een diag-
nose hebt na een vermoeden van kanker en een 
gesprek met de huisarts. Terwijl je in Duitsland 
dezelfde dag nog een MRI-scan kunt krijgen.” 
De lange doorlooptijden verbazen hem helemaal 
omdat de meeste ziekenhuizen zeggen te werken 
met zorgpaden. “Dan verwacht je een kraakhelder 
doel: zo snel mogelijk toegang tot de diagnose, zo 
snel mogelijk de uitslag.” 
Het zegt Vlieger dat ziekenhuizen lijken te falen 
in het inzetten van zorgpaden waarvoor ze zijn 
bedoeld: sneller, effi ciënter en accurater werken. 
Terwijl dat heel goed kan, zo blijkt uit het zorgpad 

dat Friese ziekenhuizen hiervoor hebben ontwik-
keld (zie kader).

Padvinderszakmes
Dat zorgpaden niet altijd een succes zijn, weet 
Guus Schrijvers als geen ander. De emeritus 
hoogleraar en schrijver van Het Zorgpadenboek 
is naar eigen zeggen ‘door schade en schande wijs 
geworden’. Bijvoorbeeld bij oncologische zorg-
paden waaraan hij heeft meegewerkt. Hij waar-
schuwt voor een gebrek aan focus. “Veel organisa-
ties willen te veel in een keer: zorgpaden, nieuwe 
apparatuur, reorganisatie en lean. Voor je het 
weet, werk je aan een Zwitsers padvinderszakmes 
dat overal een beetje tegen helpt, maar nooit echt 
goed”, waarschuwt de wetenschapper. 
Een grote valkuil van zorgpaden is in zijn ogen 
dat ze een doel op zich worden: een modieus 
speeltje voor managers. Wie eraan wil beginnen, 
moet zich volgens Schrijvers altijd afvragen of er 
echt een zorgpad nodig is. Zorgpaden zijn geen 
wondermiddel voor alle aandoeningen. Ze wer-
ken vooral goed bij veelvoorkomende ingrepen, 
waarbij het ‘pad’ voor veel patiënten hetzelfde 
verloopt. Bij zeldzame of niet te standaardiseren 
aandoeningen, bijvoorbeeld palliatieve zorg of 
multimorbiditeit, zijn ze volgens hem niet de 
juiste weg.  
En zelfs als de aandoening zich wel voor een pad 
leent, geldt: bezint, eer ge begint. “Waarom zou je 
een zorgpad maken, als een afdeling al gesmeerd 
loopt?”, vraagt Schrijvers zich hardop af. Vlieger 
is het hier roerend mee eens. In veel gevallen is 
een doel op een minder belastende manier 
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Vijf vuistregels 

1. Stel een afgebakend doel 

Zorgpaden hebben de neiging 

om uit te dijen. Zet de patiënt 

centraal. Kies bij voorkeur voor 

een kwalitatief doel (blije pa-

tiënten, minder complicaties, 

kortere wachttijden, soepeler 

lopend proces) omdat dit mede-

werkers motiveert. 

2. Verbind iedereen aan dit doel 

Betrek alle schakels in de keten 

bij het maken van het zorgpad, 

maar houd de regie. Leg in 

checklists en flowcharts vast 

hoe de samenwerking gestalte 

moet krijgen. 

3. Controleer afspraken

Leg alleen belangrijke afspra-

ken vast en controleer daar ook 

op. Ondersteun dit laatste even-

tueel met software die manage-

mentinformatie genereert (bij-

voorbeeld via het elektronisch 

patiëntendossier).

4. Gebruik het zorgpad goed 

Het zorgpad helpt medewerkers 

inzicht te krijgen en dat ook aan 

anderen te geven. Gebruik het 

daarvoor. Misbruik het niet als 

een controletool voor individu-

ele gevallen. 

5. Evalueer 

Heeft het zorgpad zijn doel be-

reikt? 

te bereiken dan met zorgpaden. “Wij zijn wel 
eens gevraagd voor zorgpaden voor een afdeling 
cardiologie. Eigenlijk wilden ze alleen maar dat 
patiënten sneller naar huis gingen. De kernvraag 
was: wanneer voldoet een patiënt aan de voor-
waarden voor ontslag? Het was voldoende om 
daarvoor een diagnostische tool te ontwikkelen. 
Alleen daarmee konden we de ligduur van vier 
dagen naar 2,5 dag terugbrengen.” 

Doelgericht werken
Wie voor een zorgpad kiest, moet zich vooraf 
afvragen wat het doel precies is en dat goed 
afbakenen. “Je kunt wel de diagnose van kanker 
willen versnellen, maar wil je eigenlijk niet dat 
de behandeling sneller in gang wordt gezet? Een 
te beperkt zorgpad kan hetzelfde zijn als een leuk 
stukje snelweg laten uitkomen op een smalle 
straat: je lost er geen files mee op.” Vlieger raadt 

aan om niet alleen een doel vast te stellen, maar 
ook het detailniveau dat bij dat doel past. KPMG 
onderscheidt zorgpaden op instellings-, afde-
lings-, interventie-, proces- en handelingsniveau. 
Soms reikt het zorgpad overigens over de grenzen 
van de instelling, zoals een zorgpad voor long-
ziekten waar Schrijvers aan werkte. “Aanvankelijk 
vertrouwden de huisartsen en longspecialisten 
elkaar daar niet. Huisartsen zeiden: ‘Als ik ver-
wijs, ben ik de patiënt altijd kwijt.’ Longartsen, 
op hun beurt, vonden dat ontslagen patiënten aan 
hun lot overgelaten werden. In zo’n geval kun je 
de discussie hierover met een zorgpad in goede 
banen leiden.” 
Focus, dat is ook waar het volgens Christiaan Hol, 

projectmanager zorgpaden bij het Amphia Zie-
kenhuis, om draait. Kiezen moet. Niet alleen wat 
betreft reikwijdte, maar ook bij het bepalen van 
het doel waar de pijlen op gericht worden. “Bij elk 
zorgpad dat wij ontwikkelen, is het uitgangpunt 
dat we het proces willen verbeteren. Maar je moet 
uitkijken dat je in de praktijk niet alles tegelijk 
aanpakt, zoals de theorie van de universiteit van 
Leuven bijvoorbeeld suggereert. Wij pluizen een 
proces helemaal uit met een multidisciplinair 
team. Maar we bepalen vervolgens wat de belang-
rijkste aan te pakken knelpunten zijn. Daar gaan 
we aan werken.” 
De grote verdienste van zorgpaden is in de ogen 
van Hol dat ze inzicht bieden in het proces. 
“Zorgpaden kunnen daardoor leiden tot meer 
onderling begrip, bijvoorbeeld in de krappe plan-
ning van anderen. Zo is het voor radiologen soms 
ontzettend belangrijk dat patiënten precies op tijd 

komen voor een onderzoek, vanwege het gebruik 
van een radioactief materiaal dat in kracht kan 
afnemen.”

Meetresultaten
Het heldere inzicht in het proces zorgt niet al-
leen voor begrip, het legt ook verbeterpunten 
bloot, zoals onder meer bleek bij het zorgpad 
voor longkanker van het Amphia Ziekenhuis (zie 
kader). Een knelpunt in dat proces was een mul-
tidisciplinair overleg dat het definitieve behan-
delplan moest vaststellen. Voor zo’n bespreking 
moeten vele meetresultaten bekend zijn. Dit liep 
in het verleden niet altijd even soepel. Diverse 
ingrepen in het proces hebben geleid tot 

‘Waarom zou je een zorgpad 
    maken als een 
 afdeling al gesmeerd loopt?’
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U kent 
de uitdagingen 
in de zorg. 

Wij de manager 
die ze aan 
wil gaan.
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Goede zorg is het resultaat van de juiste mensen op de 
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Zorgpad  
longkanker

Het Amphia Ziekenhuis in Breda 

wilde meer grip krijgen op het 

complexe proces bij longkan-

ker. Daarom maakte het een 

zorgpad dat begint bij verwijzing 

van de patiënt en eindigt na de 

laatste behandeling of nazorg-

traject. Uitgangspunt was het 

theoretische model van de uni-

versiteit van Leuven. Het pad 

houdt niet alleen rekening met 

de schakels in de zorgketen, 

maar ook met andere actoren, 

zoals laboratoria en huisartsen. 

Door ingrepen in het proces is 

een snellere diagnose en be-

handeling mogelijk en vinden 

minder onnodige onderzoe-

ken plaats. Dit was een reden 

waarom het zorgpad de Guus 

Schrijvers-prijs voor beste zorg-

pad 2013 heeft gewonnen. Een 

andere reden daarvoor was de 

verbetering van de begeleiding 

en de voorlichting van patiën-

ten. Ook de goede toepasbaar-

heid van de aanpak bij andere 

zorgpaden heeft de jury enthou-

siast gemaakt.

tijdwinst. Het bleek onder meer mogelijk om het 
weefselonderzoek na een biopt te versnellen van 
vijf naar drie dagen. Om onnodige onderzoeken 
te voorkomen, is bovendien een petscan naar 
voren gehaald. Aanvankelijk leek dit niet te kun-
nen. Het bleek echter toch mogelijk dankzij een 
verpleegkundig specialist die de scans leest en 
beoordeelt, samen met de longoncoloog.  Deze 
nieuwe kracht fungeert bovendien als casemana-
ger. Die kan de patiënt nu ook beter begeleiden 
en voorlichten over wat hem of haar te wachten 
staat.  
De kunst bij het ontwikkelen van zorgpaden is het 
aantal beslismomenten en bijbehorende variatie 
tot een minimum in te perken, stelt Vlieger. Hij 
benadrukt dat er ‘vaak minder variatie nodig is 
dan dokters denken’. Hij illustreert dit met een 
zorgpad dat hij ontwikkelde voor de fase na een 
heupoperatie. “De orthopeden met wie ik werkte, 

hanteerden verschillende eigen normen voor het 
nemen van een foto. De een deed dit altijd na vier 
weken, de ander soms na twaalf, zonder echte 
rationele argumentatie. Samen kwamen we ver-
volgens uit op: bij pijn na acht weken. Zo haalden 
we de variatie eruit.” 
Nederlandse artsen zouden volgens Vlieger meer 
open kunnen staan voor zorgpaden. “Soms erva-
ren ze zorgpaden als kookboekgeneeskunde en 
dat voelt negatief. Maar de stand van de weten-
schap nu maakt het mogelijk om op veel meer 
vragen antwoord te geven en dus is kookboek-
geneeskunde vaak beter dan de variatie die kan 
volgen uit professionele autonomie. Die beleving 
van vergaande professionele autonomie stamt uit 

de jaren vijftig van de vorige eeuw, toen er nog 
veel minder kennis en was en die kennis ook veel 
minder beschikbaar was. Nu lijkt het zinniger 
om zoveel mogelijk van de beschikbare kennis te 
vangen in zorgpaden.”

Inbedding
Een scherpe doelstelling en een gefocuste aanpak 
zijn een goed begin. Andere belangrijke voorwaar-
den zijn volgens Schrijvers draagvlak bij mede-
werkers en een goede inbedding in de organisatie. 
“Om de professionals mee te krijgen, moet je ze 
betrekken bij het maken van het zorgpad. En je 
doel moet altijd een verbetering van zorgkwaliteit 
zijn. Dat motiveert mensen”, weet Schrijvers. Een 
risico is volgens hem dat het zorgpad wordt mis-
bruikt als een efficiencytool. Dit kan het draagvlak 
ervoor ondermijnen. “In de geestelijke gezond-
heidszorg zie je soms dat louter wordt gestuurd 

op één indicator. Bijvoorbeeld een maximum van 
acht uren consult terwijl je niet weet of patiënten 
daar wel beter van zijn geworden.”

Stromen
Om zorgpaden tot hun recht te laten komen, kan 
het soms ook nog nodig zijn om anders te gaan 
werken. Nu zijn er volgens Schrijvers in zieken-
huizen veel functionele opsplitsingen in clusters 
zoals ‘snijdend’, ‘diagnostisch’ en dergelijke. Als 
een ziekenhuis gaat werken met zorgpaden is het 
in zijn ogen belangrijk om meer in stromen gaan 
denken. Dit kan betekenen dat een therapeut op 
dezelfde gang komt te zitten als de oncoloog.
Dat zorgpaden organisatorisch veel over-

Ziekenhuizen • Organisatie • Efficiency

‘Soms ervaren artsen 
     zorgpaden als 
 kookboekgeneeskunde’



 M et name in de ouderen- en 
gehandicaptenzorg heeft er 
een enorme verspreiding 
van locaties plaatsgevonden. 
En op al die locaties werken 

mensen die geregeld over geld ‘van de 
zaak’ moeten beschikken. Om bijvoor-
beeld boodschappen te doen voor 
cliënten of om uitstapjes te betalen. In 
de praktijk betekent dat dat er op elke 
locatie meerdere bankpassen worden 
gebruikt die op naam staan van even 
zoveel gebruikers, of dat er voortdurend 
contant geld in kas moet zijn. Met alle 
fraude- en veiligheidsrisico’s van dien. 
Om nog maar te zwijgen over de 
enorme administratieve rompslomp: 
aan de voorkant het aanvragen van al 
die pasjes, en aan de achterkant het 
bijhouden van al die verschillende 
betalingen door verschillende mede-
werkers. Niet erg efficiënt in een tijd 
waarin efficiency een bepalende factor  
is in de bedrijfsvoering. Met de ABN 
AMRO PrePaid Card heeft u een flexibel 
en veilig alternatief voor uw huidige 
bankpassen, creditcards of contant geld 
binnen uw organisatie.

Wat biedt de PrePaid Card voor uw 
organisatie? De ABN AMRO PrePaid 
Card is een kaart die de organisatie zelf 
aan medewerkers uitreikt. Vóór active-
ring heeft de Prepaid Card, die niet op 
naam van een persoon staat maar op die 
van de uitgevende organisatie, geen 
waarde. De organisatie kan zelf real 
time en online saldo op een PrePaid 
Card op- én afwaarderen. De PrePaid 
kaarten zijn herlaadbaar dus als een 
kaarthouder eenmaal over zo’n kaart 
beschikt, kan de volgende op- of 

afwaardering op afstand plaatsvinden. In 
tegenstelling tot andere prepaid passen 
kun je met deze kaart niet alleen in een 
beperkte omgeving betalen (bekend 
voorbeeld is de iTunes-kaart), maar kan 
de kaarthouder wereldwijd via elke 
geldautomaat contant geld opnemen of 
betalen via de Maestro betaalautomaat. 
De kaart is net als alle bankpassen en 
creditcards voorzien van een EMV chip 
met pincode en daardoor zeer veilig.  
Dat alles maakt de ABN AMRO PrePaid 
Card enorm flexibel. Ook wat de 
administratieve rompslomp betreft: de 
PrePaid Card kan gekoppeld worden 
aan een digitaal kasboek, waardoor alle 
transacties elektronisch kunnen worden 
afgehandeld en het eenvoudig is om 
overzicht op de uitgaven te verkrijgen. 
In samenspraak met een gespeciali-
seerde implementatiemanager van  
ABN AMRO kunt u het gebruik van  
de PrePaid Card zoveel mogelijk laten 
aansluiten bij de wensen van uw bedrijf. 

Zo worden zorglocaties cashless
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Voordelen op een rij
•  Uw eigen voorraad betaalpassen  
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•  Grip op de uitgaven van uw  

medewerkers

• Real time online op- en afwaarderen 

•  Saldo direct en wereldwijd beschik-

baar bij betaal- en geldautomaten 

•  Koppeling mogelijk met elektronisch 

kasboek van ProActive of  

Bizon Software 

Voor meer informatie kunt u contact  
opnemen met John van Rumpt,  
Consultant Cash management  
ABN AMRO Bank – Zorg.  
Telefoonnummer 030-23 27 970 

Deze advertorial wordt u aangeboden door

Arnold Wijngaarden, hoofd control Stichting Radar, Maastricht: 
‘We zijn blij met de flexibiliteit van de kaart. Een “gewone” bankpas 
wordt onbruikbaar als de medewerker op wiens naam die staat  
uit dienst gaat. De ABN AMRO PrePaid Card kun je doorgeven.  
En je kunt het saldo op de kaart altijd aanpassen aan de uitgaven-
behoefte van een specifieke functie. Wij hebben de kaart gekoppeld 

aan een elektronisch kasboek. Stel een medewerker geeft 30 euro uit. De transactie wordt  
dan in het systeem vastgelegd en kan niet gewijzigd worden: van 30 kan nooit 35 euro worden 
gemaakt. Ook blijft de transactie altijd gekoppeld aan een persoon, waardoor eventueel  
misbruik praktisch onmogelijk wordt.’
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De Friese ziekenhuizen De Tjon-

gerschans, Nij Smellinghe en 

Antonius hebben een uniform 

zorgpad ontwikkeld voor borst-

kanker. Ze wilden daarmee 

samen de doorlooptijden verbe-

teren en de ligduur verkorten. 

Daarnaast was het de bedoe-

ling om de kwaliteit van zorg en 

de patiënttevredenheid te laten 

toenemen. Voor het verloop van 

zowel de diagnose als de behan-

delingen zijn duidelijke normen 

vastgelegd. Een daarvan is dat 

patiënten met een afwijking in 

de borst binnen vijf werkdagen 

na verwijzing op de polikliniek 

kunnen verschijnen voor een di-

agnose. Dit lukt nu in 97 procent 

van de gevallen (was 92 pro-

cent). De samenwerking van de 

ziekenhuizen draagt bij aan het 

halen van deze norm doordat 

pieken kunnen worden opge-

vangen. Het zorgpad ambieert 

verder om meer aandacht te be-

steden aan de begeleiding van 

de patiënt. Een mammacare-

verpleegkundige is van begin tot 

einde  het vaste aanspreekpunt 

voor de borstkankerpatiënt. Zij 

verzorgt ook controles, behalve 

bij ernstige complicaties. Via 

een afgeschermde website krij-

gen patiënten meer informatie . 

Bron: Zorgpadenboek, Guus 

Schrijvers en Nicolette Huiskes

Zorgpad  
borstkanker

hoop halen, daar kan Henk Verheul over 
meepraten. Het hoofd medische oncologie in 
het VUmc heeft er veel tijd in gestoken. Het 
ziekenhuis is dan ook ver gegaan in de invoe-
ring van zorgpaden. Het nam twee jaar geleden 
de gelegenheid van een nieuwe polikliniek te 
baat om de diagnostiek bij oncologie compleet 
anders in te richten. Onderdeel is een nieuwe 
sneldiagnostiek. Die wordt binnen maar liefst 
24 oncologische zorgpaden toegepast bij veel 
voorkomende vormen van kanker, zoals borst-, 
prostaat- en huidkanker. Verheul: “Ons streven 
is om binnen 48 uur een diagnose te stellen. 
Een multidisciplinair team met bijvoorbeeld een 
chirurg, radioloog, patholoog, radiotherapeut en 
oncoloog staat garant voor een snelle besluitvor-
ming.”

Vier voorwaarden
Volgens Verheul zijn er ruwweg vier voorwaar-
den voor succes van de nieuwe procesinrichting 
geweest. Dat begon met het open houden van 
plekken in de planning, zodat er ruimte was om 
patiënten op korte termijn te laten komen voor 
een scan. De volgende voorwaarde was dat het 
laboratorium anders ging werken. 
“Zij zijn overgeschakeld van het verwerken 
van groepjes monsters (batchgewijs) naar 
verwerking per patiënt. Het lukt daardoor om 
de uitslagen in enkele uren te leveren en niet 
meer in enkele dagen.” Derde voorwaarde was 
dat de sneldiagnostiek goed moest aansluiten 
bij de agenda’s van de specialisten. Het mul-
tidisciplinair overleg (mdo) moet op een dag 
plaatsvinden waarop zij in de polikliniek actief 
zijn. Last but not least ziet Verheul ‘het verho-
gen van de zorgkwaliteit’ als een noodzakelijke 
voorwaarde voor succes. Wat bedoelt hij daar 
precies mee? “Je krijgt medewerkers alleen mee 
als ze zien dat ze beter werk kunnen afleveren. 
Een multidisciplinaire polikliniek heeft voor-
delen. Zo krijgen dokters een goed beeld van 
de patiënt omdat ze die kort geleden nog in de 

ogen hebben gezien. Maar het kent ook risico’s. 
Een daarvan is dat kankerpatiënten als ze net 
de boodschap hebben gekregen nog niet toe zijn 
aan een uitgebreide uitleg van een complex be-
handelplan. Sommige mensen horen het verhaal 
liever eerst een keer globaal, om later nog een 
keer terug te komen voor meer details. We heb-
ben hiervoor ruimte ingebouwd.”  
Het invoeren van de zorgpaden is al met al 
een erg intensief traject, vertelt Verheul. “Je 
moet er rekening mee houden dat het inrichten 
van nieuwe processen tijdelijk extra tijd kost.” 
Vooral de bedrijfsmatige aspecten zijn hem 
tegengevallen. Hij wijst erop dat ingrepen die 
het proces verbeteren niet altijd binnen de be-
staande financiële kaders passen. Verder heeft 
hij op zijn verlanglijstje nog veel ICT-gerelateer-
de zaken staan. Zoals het beter op elkaar laten 
aansluiten van zorgpaden en het elektronisch 
patiëntendossier. 
Als iets ervoor kan zorgen dat zorgpaden defini-
tief doorbreken, is dat ICT. Die kan ervoor zor-
gen dat in de toekomst veel meer uit zorgpaden 
wordt gehaald, denkt Schrijvers. Software ge-
koppeld aan het zorgpad zou beslissingen kun-
nen ondersteunen. Dat is nu een beetje aan het 
opkomen. Maar er zijn in Nederland eigenlijk 
nog maar weinig ziekenhuizen die dat kunnen, 
bijvoorbeeld omdat ze hun elektronisch patiën-
tendossier nog niet op orde hebben. Software, 
gekoppeld aan het elektronisch patiëntendos-
sier, kan inzicht geven in het halen van doelen 
of seintjes geven als acties nodig zijn. Schrijvers 
verwacht zelfs een rol bij het bestrijden van 
bureaucratie. “Medewerkers moeten straks alle-
maal een knop ‘conform zorgpad’ krijgen, zodat 
ze veel minder hoeven registreren.”

Ga naar Skipr.nl/zorgpaden voor links naar meer 

informatie over zorgpaden. U kunt daar ook het 

artikel ‘Zorgpaden zoals zorgpaden bedoeld zijn’ van 

Erik-Jan Vlieger (KPMG) downloaden.
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Kan dat? Ja, dat kan, door uw medewerkers in te zetten op basis van de zorgvraag van uw cliënten. 
Twee nieuwe, revolutionaire producten van SDB Groep helpen u daarbij. Daarmee vertaalt u de zzp's 
en de cliëntwensen snel en gemakkelijk naar een efficiëntere inzet van uw medewerkers. Door de juiste 
medewerker op de juiste tijd, op de juiste plaats in te zetten, werkt u efficiënter, cliëntgerichter én brengt 
u rust op de werkvloer!

 
Met SDB*CliëntAgenda en SDB*ZorgPlanner kunt u:
•	 de zorgvraag en cliëntgegevens vastleggen (of importeren vanuit een ECD-pakket),
•	 de zorgvraag (zzp) vertalen naar benodigde zorghandelingen,
•	 de vereiste personeelsinzet op functieniveau in kaart brengen, en
•	 de inzet van uw medewerkers inplannen op basis van de met de cliënt gemaakte afspraken.
 
Het resultaat:
•	 volledig inzicht in de wensen van uw cliënten en in de gemaakte afspraken,
•	 uitgebreid overzicht van alle benodigde zorghandelingen,
•	 optimale afstemming van zorgvraag en -aanbod, en
•	 een efficiënte inzet van uw medewerkers.
 
Bel nu 070 - 357 08 00 voor de brochure of een productdemonstratie.

Betere zorg leveren tegen lagere kosten! 

F inanciële 	 & 	 HR -oplossingen	 	 • 	 	 inteR im 	 management 	 & 	 adv ies 	 	 • 	 	 ople id ingen

vraag	een	demonstratie	aan	of	kijk	op	www.sdbgroep.nl/zorgplanning	voor	meer	informatie.
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Opinie • Geboortezorg • Communicatie

Blijkbaar zit ik in het  bakje ‘bekend en benaderbaar’, 
want ik word zeker een paar keer per week gevraagd 
om iets te doen voor een goed doel.
 

WKZ verzacht     
   harde realiteit

Van Down-syndroom tot Astma (zal iets met m’n ach-
ternaam te maken hebben), ik heb alle aandoeningen al 
langs horen komen. Mijn agenda is vanwege mijn nogal 
ambitieuze en hyperactieve aard toch al hysterisch vol, 
dus hoe goed ze ook zijn, de goede doelen vangen toch 
vaak bot. 
Maar soms moet ik gewoon ja zeggen. Bijvoorbeeld toen 
het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht vroeg of 
ik wilde helpen met geld inzamelen voor een nieuwe 
intensive care afdeling. Dat heeft alles te maken met 
Floris en Diede, mijn buurjongens. Ze zijn net zo oud als 
mijn jongste dochter Charley en net zo ondeugend. De 
tweelingbroers zijn de vrolijke schrik van de buurt. 
Dat is een wonder, want vier jaar geleden was dat heel 
anders. Floris en Diede pasten toen ze met 25 weken 
en vier dagen geboren werden met hun hele lijfje op de 
uitgestrekte hand van hun vader. Twee breekbare we-
zentjes die nauwelijks levensvatbaar leken. Het was een 
behoorlijke schok in onze hechte buurt dat die kleine 
mannetjes zo voor hun leven moesten vechten. Beide jo-
chies hadden door hun vroeggeboorte diverse complica-
ties zoals hersenbloedinkjes, darmperforatie en onrijpe 
longen die voor veel ademhalingsproblemen zorgden. 

Zenuwslopend
We leefden met de hele buurt intens mee en ik zag Die-
derik, mijn buurman, elke dag weer vol spanning naar 
het ziekenhuis vertrekken. Floris en Diede lagen op de 

Neonatologie-afdeling van het Wilhelmina Kinderzie-
kenhuis. Het was een zenuwslopend proces, maar onze 
buren hielden zich kranig en vertelden ook steeds hoe 
fi jn de opvang in het ziekenhuis was. 
Het duurde lang voordat Floris en Diede iets aange-
sterkt waren en we eindelijk op bezoek mochten komen.
Ik was behoorlijk gespannen toen we aankwamen bij 
het WKZ. Ik vond het best confronterend om vlak voor 
de geboorte van Charley de harde realiteit onder ogen 
te zien: soms gaat het gewoon mis. De speciale afde-
ling voor vroeggeborenen zag er ondanks alle hightech 
apparatuur heel warm en veilig uit. De verpleegkundige 
straalde een ongeloofl ijke rust uit en de zachte fl uister-
sfeer op de afdeling had iets vertrouwds. Diede en Floris 
lagen allebei aan een hele rits snoeren en slangetjes. Ik 
kreeg een brok in mijn keel toen ik Anette, mijn buur-
vrouw, een stevige knuffel gaf. Ik zag aan haar dappere 
gezicht dat het zware tijden waren. En toch schrok ik 
niet. De jongens waren in goede handen. Hun welzijn 
werd op alle mogelijke manieren in de gaten gehouden 
en toen de dokter tijdens ons bezoek een praatje met 
Anette kwam maken, viel me op hoe liefdevol en eerlijk 
de arts sprak.
Toen ik die middag wegreed bij het WKZ wist ik: betere 
zorg bestaat niet, nu nog een beetje mazzel. Die mazzel 
kwam gelukkig en daar geniet ik nu elke dag nog van als 
ik de ondeugende koppies van Floris en Diede door het 
beukenhaagje in mijn voortuin zie piepen.

Gastschrijver Barry Atsma is acteur. Hij is 
ambassadeur van het Diabetes Fonds en 
het Wilhelmina Kinderziekenhuis.
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Bij uw zorgorganisatie telt elke euro. U wilt de totale kosten van middelen en diensten zo ver mogelijk terug-

dringen. Intrakoop ondersteunt u daarbij. Denkt u na over innovatieve inkoopprocessen, inkoop strategieën 

en raam overeenkomsten? Intrakoop heeft ze al voor u bedacht en in het leven geroepen. Of we ontwikkelen 

ze samen met u. Zodat u de inkoopoplossing kunt kiezen die het beste bij uw organisatie past. We rusten 

niet voordat we de gunstigste voorwaarden voor u uit het vuur hebben gesleept. Samen met u doen we er 

alles aan, om goede zorg beter betaalbaar te maken. 

Samen maken we goede zorg beter betaalbaar

Het Tilburgse St. Elisabeth Zieken-
huis is een topklinisch opleidings-
ziekenhuis. In augustus fuseerde 
het bestuurlijk met het TweeSteden 
ziekenhuis tot een van de grootste 
ziekenhuizen in ons land. Marcel 
Visser, lid van de raad van bestuur: 
“Je krachten bundelen en samen 
optrekken, dat staat centraal in ons 
beleid. Inkoopsamenwerking hoort 
daar natuurlijk bij en Intrakoop is 
dan een belangrijke partner. Kijk, 
Intrakoop is natuurlijk van de zorg. 
Ze hebben een zeer brede expertise 
en creëren een grote markt macht. 
Maar het gaat om meer dan dat. 
Intrakoop schuift steeds verder op 
naar de medisch-inhoudelijke kant. 
En daar draait het om processen. 
Neem onze nieuwe markt-
benadering van orthopedische 
implantaten. Wij willen dat onze 
leveranciers echte partners zijn, die 
we vanaf het begin kunnen betrek-
ken bij het totale zorgproces. Zodat 
wij in gezamenlijkheid diensten 
én producten daarop kunnen 
afstemmen. Intrakoop brengt de 
juiste partijen bij ons aan tafel.”

Marcel Visser, lid van de raad van 
bestuur, St. Elisabeth Ziekenhuis

www.intrakoop.nl  •  twitter.com/intrakoop

Krachten bundelen 
in het zorgproces

IK051 adv Skipr Marcel Visser.indd   1 21-10-13   11:18
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De cliënt behandelen in de eigen omgeving. Een mooie 
gedachte. Maar eigenlijk gaat de ambulantisering in de 
ggz om beddenreductie en dus om bezuiniging. 

Minder bedden, 
 minder zorg? 

Stel dat er bij uw organisatie is geambulantiseerd. Het 
aantal beschikbare beddagen is gereduceerd. Zijn er 
nu inderdaad mensen die vroeger werden opgenomen, 
maar die nu met een ambulant programma voldoende 
geholpen blijken te zijn? Waarom werden sommige 
cliënten voorheen opgenomen? Hoeft dat nu ineens niet 
meer? Of is er iets veranderd in het zorgaanbod van uw 
organisatie, zodat er daadwerkelijk minder beddagen 
nodig zijn voor de klinische behandeling? 
Klinische opname is nog altijd een bewezen effectieve 
behandelmethode. Een geïntegreerd, transparant 
behandelaanbod voor de kliniek, de polikliniek en de 
overstap kan helderheid scheppen voor iedereen. Als het 
behandelaanbod duidelijk is, kunnen er betere keuzes 
worden gemaakt in het belang van de cliënt. En effec-
tiever herstel van de cliënt is natuurlijk ook fi nancieel 
gezien gunstiger.  

Andere discussie
De ambulantiseringsgedachte brengt meer op gang 
dan beddenreductie, nieuwe toeleidingscriteria en een 
verschuiving in het cliëntaanbod. Er speelt daarnaast 
een heel andere discussie. De verhouding tussen het 
maatschappelijk belang, de behandelinhoud en de 
bedrijfsvoering komt onder druk te staan. De maat-
schappij vraagt om bezuiniging, met als gevolg dat er 
mensen buiten de tweedelijns-ggz vallen. En toch willen 
we iedere behandeling nog steeds evidence- en practice-

based laten zijn. Dit maakt ambulantiseren tot een 
uiterst complexe transitie. 
Maatschappelijk belang, behandelinhoud en bedrijfs-
voering hebben invloed op elkaar. Instellingen zullen 
naast de interne toeleidingscriteria, ook in- en exclusie-
criteria moeten vaststellen. De omvang van de bezuini-
ging, maar zeker ook het effect van de opname en wat 
daar behandelinhoudelijk voor nodig is, liggen hieraan 
ten grondslag. 
Zo ontstaat een spanningsveld; niemand wil dat de 
bedrijfsvoering ten koste gaat van de kwaliteit. Maar 
hoe lang kun je je veroorloven om de kwaliteit ten koste 
van de bedrijfsvoering laten gaan? De kunst is om de 
bedrijfsvoering niet meer dan een kader te laten zijn 
voor kwalitatieve keuzes. Ambulantiseren is meer dan 
alleen een kwestie van scherpere interne toeleidingscri-
teria, het is meer dan in- en exclusiecriteria, het is meer 
dan een maatschappelijke vraag en het is meer dan een 
kwestie van beddenreductie en het op orde krijgen van 
de bedrijfsvoering.
Is uw organisatie al begonnen met beddenreductie? We 
hopen dat u dan rekening houdt met alle facetten die 
hierbij komen kijken. We beseffen dat dit voor niemand 
eenvoudig is. Staat uw organisatie nog aan het begin 
van het proces? Brengt u dan alstublieft de factoren in 
kaart die van invloed kunnen zijn op deze ingewikkelde 
operatie? Of draait u het licht uit op de afdeling en doet 
u de deur op slot?

Gastschrijvers Camilla Gomes en Rob Janssen zijn consultant bij P5COM

Opinie • GGZ • Kwaliteit



Interview

Niet uitknijpen

“Ik kan niet tegen de doelbe-

wuste framing dat zorgverzeke-

raars slechts hun eigen belang 

dienen. Zorgverzekeraars kijken 

ook kritisch naar hun eigen 

kosten. Ze willen de zorg niet 

uitknijpen. Sinds 2005 hebben 

zij 20 procent minder fulltimers 

aan het werk. Het belang van 

zorgverzekeraars is het belang 

van de verzekerden. Die men-

sen willen niet onnodig premie 

betalen zolang ze gezond zijn. 

En als ze ziek worden, willen ze 

zo snel mogelijk heel goede zorg 

hebben. Dan spelen kosten veel 

minder een rol.”
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André Rouvoet: 
‘Doorpakken doet 
   altijd ergens pijn’

Je kunt geen miljard euro structureel uit de zorg trekken zonder dat 
iemand iets merkt.” Aldus André Rouvoet van Zorgverzekeraars 
Nederland over de aanvaring met de ziekenhuizen.
Door Willem Wansink. Foto: Amke

Even fronst André Rouvoet zijn wenkbrauwen. 
“Inhoudelijkheid is een onhebbelijkheid van mij. 
Ik praat het liefst over de inhoud. Ik houd het 
graag functioneel.” 
Wij spreken elkaar begin oktober als de jaarlijkse 
contractbesprekingen tussen de ziekenhuizen 
en de zorgverzekeraars dreigen vast te lopen. 
De vraag luidt of hij daar wakker van ligt. Weer 
die beschaafde terughoudendheid. “Ik lig niet 
snel wakker. En ik denk niet gauw in termen van 
tegenstanders. Maar als ik de kop lees ‘Ziekenhui-
zen willen zorgverzekeraars de oorlog verklaren’, 
kan ik daar wakker van liggen.” 
Hij weet dat harde kritiek deels ketelmuziek is, 
maar niet alleen toneelspel behelst. “Ik kijk kri-
tisch naar onszelf: ‘Maken wij echt fouten?’ En ik 
vraag me af wat ik kan doen om de situatie te nor-
maliseren. Want je lost niets op als je elkaar de 
oorlog verklaart. Niemand is gebaat bij stagnatie, 
confrontatie en impasses. Ik zoek naar uitwegen, 
wil het rond hebben om te voorkomen dat ik er 
wakker van lig. Komen we verder als ik morgen 
dat telefoontje pleeg of hier in huis de mensen 
aan het werk zet?”
Als het ’s avonds stil en rustig is, zegt hij, gaat hij 

op een onderwerp zitten kauwen om te eva-
lueren wat er is gebeurd. Een glas wijn bij de 
hand. “Hebben we het goed gedaan? Waar zijn 
de openingen? Wat kan ik doen om de boel vlot 
te trekken? Zo sluit ik mijn dag af na moeilijke 
onderhandelingen met belangrijke spelers.”

Slaap
Hij heeft zijn slaap nodig. Dat heeft hij als minis-
ter ervaren. “Het lijkt alsof CDA’ers erop gese-
lecteerd worden met weinig slaap toe te kunnen. 
Klink, Hirsch Ballin, Donner, Balkenende en Ver-
hagen hadden genoeg aan vier of vijf uur slaap.” 
Als minister was hij tot diep in de nacht bezig om 
stukken te lezen en te tekenen. Ook het overleg 
met collega-politici als ‘Jan Peter en Wouter’ 
ging tot diep in de nacht door. Hij wil niet klagen, 
maar soms viel dit hem zwaar.
Nu belt hij nog heel af en toe rond kwart voor 
twaalf een belangrijk contact om te overleggen, 
zoals staatssecretaris Martin van Rijn van VWS, 
die net als hij niet vroeg gaat slapen. 
Waarvoor kan hij daarna gewekt worden? “Er 
moet echt iets aan de hand zijn om mij uit bed te 
bellen. Zodra Balkenende in het buitenland 

Zorgverzekeraars • Ziekenhuizen • Financiering 
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was, was ik vanzelfsprekend bereikbaar via de 
Blackberry, zelfs als ik in de kerk zat of bij mijn 
gezin was. Maar als minister ben je geen publiek 
bezit. Alles dat tot de volgende ochtend kan wach-
ten, betekent: liever niet bellen. Mijn medewer-
kers respecteerden dat. Nu ook weer.”

Kantooruren
Zijn benoeming tot minister was een van de be-
langrijke gebeurtenissen in zijn werkzame leven. 
“Heel mooi om op de trappen van Huis ten Bosch 
te staan. Ik besefte dat een kleine, uitgesproken 
christelijke partij als de ChristenUnie in staat is 
om regeringsverantwoordelijkheid te dragen. Ik 
wist dat we een relevante boodschap hadden. Die 
werd toen zichtbaar.” 
Ruim anderhalf jaar is André Rouvoet, voormalig 
minister van Jeugd en Gezin en vice-premier in 
het kabinet Balkende IV, voorzitter van koepelor-
ganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Toen 
hij in mei 2011 de Kamer verliet, wist hij niet 
precies wat hij wilde doen. “Ik had helemaal niks. 
Ik had geen gesprekken gevoerd, geen contacten 
gehad. Het kwam out of the blue.” Het voorzitter- 
schap van ZN is geen voltijdbaan. Hij is er drie 
dagen per week mee bezig, al blijft hij de hele 
week bereikbaar. “Ik ben nooit iemand geweest 
van kantooruren. Als je iets doet, doe je het goed.” 
Waar loopt hij warm voor? “Ik heb een warm hart 
voor de publieke zaak. Ik ben van het algemeen 
belang. Dus zo’n koepelvoorzitterschap op het 
snijvlak van publiek en privaat bevalt goed.” 

Sleutelrol
Het begrip ‘vrije markt’ is niet van toepassing op 
de zorg. Het past evenmin bij de zorgverzeke-

raars, zegt hij. “Zorgverzekeraars worden geleid 
als bedrijven, maar ze bevinden zich in een pu-
blieke setting. Zij zijn zwaar gereguleerd. Terecht. 
Want het gaat over de zorg en over gezondheid.” 
Vanzelfsprekend komt hij terug op de botsing  
met de ziekenhuizen. “We hebben samen gete-
kend voor een lastig proces. We hebben allemaal 
onze handtekening gezet en gezegd: ‘Dit stuk 
gaan we met elkaar op de planken brengen.’ Een 
lastig stuk: ‘Het moet minder’. Dan zijn de andere 
spelers verbaasd als de zorgverzekeraars hun rol 
gaan spelen. Maar in die akkoorden staat precies 
wat we gaan doen.”
“Zorgverzekeraars hebben een sleutelrol. Wij 
moeten de inkoop regelen. Dat betekent ook kos-
tenbeheersing. Daar word je niet populair mee. 
Ziekenhuisbestuurders, artsen en verpleegkundi-
gen zijn ook premiebetalers. En zij roepen: ‘Gaat 
die premie nog omlaag?’ Alles wat wij doen om 
dat te bewerkstelligen, wordt ergens gevoeld. Dat 
is geen fijne boodschap. En ik begrijp dat men-
sen dan in het geweer komen. Maar doorpakken 
doet altijd ergens pijn. We kunnen geen miljard 
euro structureel uit de zorg trekken zonder dat 
iemand iets merkt. Want de premie kan niet 
omlaag als je niet mag snijden in de kosten van 
geneesmiddelen, de ziekenhuizen of de geestelijke 
gezondheidszorg. Doen we dat goed, dan wordt 
de kwaliteit beter, daar ben ik van overtuigd. Dan 
krijgen we eindelijk de kosten in de hand waar-
door de premie kan dalen.”

Oppotten
De Consumentenbond wil dat de zorgpremie met 
driehonderd euro omlaag gaat; het geld dat de 
zorgverzekeraars oppotten, moet anders worden 
ingezet. “Ook de Consumentenbond heeft buffers 
nodig voor een gezonde bedrijfsvoering. Die gaat 
er evenmin vanuit dat er slechts een minimaal 
bedrag nodig is om van rond te komen en dat 
van de rest de contributie omlaag kan.  Zorgver-
zekeraars hebben bovendien te maken met veel 
toezichthouders. De Nederlandse Zorgautoriteit, 

Rechten

André Rouvoet komt op 4 ja-

nuari 1962 ter wereld in een 

christelijk-gereformeerd gezin 

te Hilversum. Hij volgt het gym-

nasium en studeert rechten aan 

de Vrije Universiteit. Hij is lid van 

de Reformatorisch Politieke Fe-

deratie (RPF) en sinds 2000 van 

de ChristenUnie. Voor beide par-

tijen zit hij in de Tweede Kamer. 

Van februari 2007 tot oktober 

2010 is Rouvoet minister van 

Jeugd en Gezin in het kabinet 

Balkenende IV. In 2011 kondigt 

hij zijn vertrek uit de politiek aan 

en in februari 2012 wordt hij 

voorzitter van Zorgverzekeraars 

Nederland.

‘In die akkoorden  
     staat precies 
 wat we gaan doen’ 
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de Autoriteit Consument en Markt, de Nederland-
sche Bank, het ministerie van VWS. We komen 
om van de toezichthouders. Hartstikke transpa-
rant.” Iedereen kijkt ze op de vingers. “Kom me 
dan niet aan boord dat er zo weinig zicht is op wat 
zorgverzekeraars doen.”
Hij vervolgt: “Zorgverzekeraars moeten steeds 
meer risico dragen. De Nederlandsche Bank wil 
dat we meer reserves aanhouden. Maar hoeveel 
precies? Wij weten niet wanneer allerlei nieuwe 
Europese regels in werking treden. Of wat het 
voor de solvabiliteitseisen betekent als de per-
soonlijke verzorging via de Zorgverzekeringswet 
bij ons terecht komt. Het bezwaar dat zorgver-
zekeraars onnodig geld oppotten of dat er weer 
winstuitkeringen hebben plaatsgevonden, is raar. 
Dat zijn verdachtmakingen tegen beter weten 
in. Alle zorgverzekeraars op één na zijn coöpe-
raties. De verzekerden zijn de aandeelhouders. 
Waarom wordt er niet gezegd: ‘Prima dat jullie 
geld overhouden. Want er zit kennelijk lucht in 
het systeem’.”
“Het is waar dat de zorgverzekeraars scherper 
en harder drukken dan in het verleden. Dat doen 
ze door kritisch en scherp in te kopen, maar ook 
door ingediende rekeningen te controleren. Toch 
zien ze veel niet. Eén voorbeeld. In een polikliniek 
wordt kinderyoga gegeven. Onverzekerde zorg. 
Als er kindergeneeskunde wordt gedeclareerd, 
wat verzekerde zorg is, dan denkt een zorgverze-
keraar niet gauw: ‘Dat is vast kinderyoga geweest.’ 
Het probleem zit bij de toetsing in de instelling. 
Als een ziekenhuis met al die maatschappen daar 
al geen zicht op heeft, hoe kan de zorgverzekeraar 
dan beoordelen of al die dfacturen deugen?”

Teleurstelling
Zijn grootste teleurstelling, zegt hij, was de val 
van het kabinet Balkenende IV. “Midden in de 
crisis hadden wij het ons niet mogen permitteren 
dat kabinet te laten struikelen. Niet alleen omdat 
de ChistenUnie er in zat. Maar omdat ik ervan 
overtuigd ben dat dit kabinet genoeg in huis had 

om antwoord te geven op de belangrijkste uitda-
gingen. Dat hebben we met de PvdA, het CDA en 
de ChristenUnie in drie jaar niet waargemaakt. Zo 
simpel is het soms.” 

Verkeerd beeld
Over het gezin waaruit hij komt, spreekt hij wei-
nig, omdat er een verkeerd beeld kan beklijven. 
“Nog steeds geld ik als de zoon van een groente-
boer. Mijn vader heeft in die sector gezeten, maar 
hij is nooit groenteboer geweest. Mijn grootvader 
had een groente- en delicatessenzaak in Hilver-
sum. Een begrip: H. Rouvoet aan de Kei bij de
’s-Gravenlandseweg. Een echte Hilversumse 
naam. Daar woont nog steeds familie.” 
Zijn motivatie komt voort uit zijn christelijke 
geloofsovertuiging. “Er wordt beweerd dat Neder-
land een christelijke natie is geweest. Dat beeld is 
sterk geromantiseerd. Je ziet veel sporen van het 
christendom in wetgeving, instituties, in de zorg. 
Maar we hebben hier al lang de scheiding van 
kerk en staat. Dat is een groot goed. Ik ben nooit 
de politiek ingegaan voor een christelijke partij 
om een herkersteningsoffensief te beginnen. Dan 
had ik een ander beroep moeten kiezen en predi-
kant moeten worden of evangelist.”
Hij hoort niet tot de school die ervan uitgaat dat 
de samenleving maakbaar is. “Het interesseert me 
niet waar het accent ligt, in de samenleving of bij 
de overheid. Ik ben geïnteresseerd in gerechtig-
heid. Dat is voor mij de drijfveer van christelijke 
politiek. Gerechtigheid gaat soms via de over-
heid en soms komt ze van de mensen zelf, die 
onderling verantwoordelijkheden hebben. En 
gerechtigheid is nooit instrumenteel, maar altijd 
inhoudelijk.”

Geen krimpsector

ZN vertegenwoordigt alle Neder-

landse zorgverzekeraars. André 

Rouvoet: “In 2012 en 2013 is de 

zorg geen krimpsector geweest. 

Dat wordt hij ook niet in 2014. 

Ik voorspel dat wij met zijn allen 

dan slechts onder de afgespro-

ken 1,5 procent groei uitkomen 

als we heel erg ons best doen, 

scherp en selectief inkopen, op 

kwaliteit letten en niet meer alle 

behandelingen in alle 94 zie-

kenhuizen vergoeden. Maar een 

gemiddelde krimp van 1,5 tot 2 

procent komt er niet van. Dan 

zeggen we: ‘Het heeft veel pijn 

gekost. We hebben gedaan wat 

we hebben afgesproken. En we 

zitten niet heel diep in de min’.”

‘We komen om 
     van de 
 toezichthouders’

Zorgverzekeraars • Ziekenhuizen • Financiering 





Workout
Jaap Maljers
Functie/Organisatie: ondernemer in de zorg, 

onder andere oprichter Bergman Clinics

Wat: mountainbiken

Opvallendste prestatie: “Met een gebroken 

sleutelbeen een paar duizend meter naar 

beneden gefietst, nadat ik op een gletsjer over 

de kop was gegaan.”

1. Waarom  
mountainbiken?
“Je komt op plekken 

waar niemand komt. 

Of het nou hoog in de 

Zwitserse bergen is waar 

ik vijf keer per jaar heen 

ga, of in de weekends 

op de zandpaadjes van 

de Hoge Veluwe. Toen 

ik dertig jaar geleden 

begon, bestonden 

mountainbikes nog niet 

eens. Tot vijftien jaar 

geleden moest je het 

doen met een racefiets 

met brede banden.”

2. Wat is er zo mooi aan?
“Op mijn 52ste verkeer ik in een 

permanente staat van ontkenning, maar 

ik vind het gewoon leuk om fit te zijn en 

mijn conditie te onderhouden, ook thuis 

op de hometrainer. Als ik dat niet doe, 

kan ik het wel vergeten. Behalve om 

conditie draait het om techniek. Het is 

een heerlijke gadgetsport waar je lekker 

los in kan gaan: fijne carbonfietsjes 

kopen met superversnellingen, nieuwe 

techniekjes. Echt toys for the boys.”

3. Neemt u lessen mee 
naar het werk?
“Je moet niet constant op kracht 

fietsen, want dan ga je kapot. Dus 

heel lang op souplesse gaan en op 

het juiste moment kracht zetten. 

Als je blijft trekken en duwen, 

loop je vast. Juist ontspannen en 

meebuigen, gebruik maken van je 

omgeving, dát is ondernemerschap. 

Niet alleen maar buffelen.”

4. En van het werk naar  
de sport?
“Moeilijk te zeggen, het is over en weer 

inspirerend. Mountainbiken past wél heel 

erg bij mijn ondernemerskarakter. Van het 

gebaande pad gaan, zit in mijn natuur. 

Kansen zien, die benutten en anderen 

inspireren om aan de slag te gaan.”

5. Hoe belangrijk is  
mountainbiken?
“In ieder geval belangrijk zó belangrijk dat 

ik andere sporten ervoor laat. In mijn jonge 

jaren was ik een redelijk goeie squasher, 

maar ik wilde niet het risico lopen me 

zodanig te blesseren dat ik niet meer zou 

kunnen fietsen.”

Mountainbiken • Timing • Gadgets
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Jaap Maljers
Functie/Organisatie: ondernemer in de zorg, 

onder andere oprichter Bergman Clinics

Wat: mountainbiken

Opvallendste prestatie: “Met een gebroken 

sleutelbeen een paar duizend meter naar 

beneden gefietst, nadat ik op een gletsjer over 

de kop was gegaan.”



Wereldwijd uitmunten in academisch onderzoek is 
geen garantie dat kennis de maatschappij zal verr i j-
ken in de vorm van concrete producten. Deze con-
statering staat bekend als de “innovation gap”. En dit 
is eigenli jk niet verwonderli jk ,  want de taak van een 
universiteit l igt bij  onderwijs en onderzoek; niet in 
het ontwikkelen van producten. Dit laatste kan al-
leen efficiënt in een bedrijfsmatige omgeving. Maar 
ook innovaties binnen een onderneming vormen 
geen garantie op succes. Veel ondernemers, die de 
euvele moed hadden om te gaan innoveren, zi jn on-
derweg gestrand in de “vallei des doods” omdat de 
noodzakeli jke ontwikkelingen van de onderliggende 
technologie en van de markt (veel) langer duren 
dan oorspronkeli jk voorzien. Het voor de innovatie 
beschikbaar gestelde kapitaal bli jkt dan niet toerei-
kend. De belofte van de ontwikkeling verl iest haar 
glans en dooft uit in de vallei .

Iedere technologieontwikkeling kent hoge r isico’s. 
Deze bestaan uit de volgende zaken: voortgang 
van de ontwikkeling, afdoende bescherming van de 
vinding (patenten),  t i jdige productieopschaling, ge-
garandeerde product per formance op de lange(re) 
termijn die voldoet aan wet- en regelgeving en het 
onderscheidende vermogen. En deze elementen be-
palen nu net de marge die de markt voor de innova-
tie wil betalen. Gaande het traject van de innovatie 
wordt het te absorberen r isico beter in te schatten 
en neemt het r isico steeds verder af.  Hoe verder de 
ontwikkeling voortschrijdt,  hoe relatief eenvoudiger 
het wordt om grote(re) sommen additioneel kapitaal 
bij  k lassieke investeringsmaatschappijen aan te trekken.

Innovatie is een duurzame bron van welvaart en 
werkgelegenheid. Tevens is technologische innova-
tie één van de manieren om de zorg nu en in de toe-
komst betaalbaar te houden en de kwaliteit van zorg 
te verbeteren. Alle begin is moeil i jk en de star tende 
techno-ondernemer verdient een overheid die in de 
eerste fasen ondersteunt. De Nederlandse overheid 
- zowel nationaal als provinciaal - was alti jd ruimhar-
tig met het verstrekken van subsidies voor technolo-
gieontwikkelingen. Subsidie aan een techno-star ter 
verstrekken betekent letterl i jk dat iedere Euro aan 
r isicokapitaal tenminste wordt verdubbeld met een 
Euro subsidie en alleen zo ontstaat een nog enigs-

Deze editorial wordt  u aangeboden door:

zins acceptabel r isk-reward profiel om innovaties te 
kunnen realiseren. 
Op het moment keren de k lassieke, louter f inancieel 
gedreven, investeringsmaatschappijen de vroege 
bedrijfsfase vaker de rug toe. Hierdoor ontstaat de 
roep in Nederland voor zogenaamde impact inves-
tors.  Impact investors investeren in de belofte - die 
uiteraard goed onderbouwd moet zi jn - van de 
maatschappeli jke impact die een uitvinding kan 
hebben. En de impact investor doorziet dat een 
goed financieel rendement het logische gevolg is 
van het realiseren van genoemde impact. Impact 
investment laat zich dan ook enigszins vergeli jken 
als f i lantropie met rendement. 

Gelukk ig nemen bepaalde zorgverzekeraars hun 
maatschappeli jke verantwoording wanneer zi j ,  zoals 
genoemde impact investors,  technologische ontwik-
kelingen financieel stimuleren. Technologische ont-
wikkelingen die de zorg beloven te verbeteren en/
of significant goedkoper maken. Een eerste aanzet 
daartoe kan gegeven worden vanuit het Innovatie-
fonds Zorgverzekeraars.  De echte duw in de goede 
r ichting kri jgen specifieke zorginnovaties echter met 
venture capital vanuit participatiefondsen van indi-
viduele zorgverzekeraars. 

Ostendum, deelneming van impact incubator UT In-
ternational Ventures,  ontwikkelt  zogenaamde labo -
ratoria- op - een- chip (voor o.a.  snelle bloedanalyses 
ter plekke) en won op 17 oktober 2013 de prestigieuze 
‘ Technology Innovation Leadership Award’  van Frost & 
Sull ivan

dr.mr. 
Paul H.J. 
Nederkoorn
Directeur UTIV/Ostendum

Impact investors
stimuleren

(zorg-)innovaties

Paul Nederkorn.indd   1 10/22/2013   12:07:13
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Denen doen
 het decentraal

Dertig jaar geleden stond het kleine verpleeghuis model voor de Nederlandse 
ouderenzorg. Nu staat Denemarken model voor de decentralisaties in de 
langdurige zorg. Nederlandse bestuurders gaan kijken en leren. 
Door Henk Nies, Vilans

Denemarken lijkt veel op Nederland. 
Het welvaartsniveau is hoog, het is 
een verzorgingsstaat met normen 
en waarden die dicht bij die van ons 
staan. Het land is iets groter dan Ne-
derland, maar heeft slechts eenderde 
van het aantal inwoners. De over-
heidsfinanciën staan er wat beter 
voor dan bij ons. De Denen betalen 
evenveel belasting als wij per inwo-
ner, maar ze werken wel veel meer. 
De Deense bevolking is iets meer 
vergrijsd is dan de Nederlandse, de 
levensverwachting is wat lager.
Bijzonder is dat oudere Denen zich 
gezonder voelen dan hun Neder-
landse leeftijdgenoten en dat minder 
Denen beperkingen in het dagelijkse 
leven ondervinden. 
De Denen geven minder publieke 
middelen uit aan langdurige zorg. 
Opvallend is dat het land meer ver-
pleegkundigen in de langdurige zorg 
heeft en meer op zorg aan huis inzet. 
In Nederland ontvangen relatief 

méér ouderen zorg dan in Denemar-
ken. In verschillende opzichten doen 
de Denen het dus een stuk beter. 
Hoe komt dat? Waarschijnlijk helpen 
het stelsel van langdurende zorg en 
de visie op preventie, rehabilitatie, 
zorg en welzijn de Denen aan goede 
resultaten. 
Denemarken is nog steeds een 
verzorgingsstaat pur sang. Er is 
een hoge dekkingsgraad van sociale 
voorzieningen, er zijn nauwelijks 
eigen bijdragen. Marktwerking is 
er wel, maar die is niet dominant in 
het stelsel en bestaat vooral in de 
huishoudelijke en de curatieve zorg. 
Burgers die bijvoorbeeld huishou-
delijke zorg nodig hebben, mogen 
vrij kiezen uit door de gemeente 
gecontracteerde bureaus of dienst-
verlening door de gemeente, die ook 
zelf aanbieder van zorg- en welzijns-
diensten is. Zorgverzekeraars spelen 
nauwelijks een rol in het Deense 
bestel. Het is vooral publiek, staat 

onder democratische controle en is 
daarmee het schoolvoorbeeld van het 
zogeheten Beveridge Model.

Preventie
De Denen streven al meer dan 25 
jaar zorg in de eigen omgeving na. In 
1987 leidde dat tot een wettelijk ver-
bod op de bouw van verpleeghuizen 
met gezamenlijke woonfaciliteiten. 
Op dit moment zijn de verpleeghuis-
faciliteiten (plejeboliger) zo ingericht 
dat de bewoners ervan een eigen 
kitchenette hebben, een woonkamer, 
slaapkamer en badkamer. Bewo-
ners hebben daarnaast toegang tot 
gemeenschappelijke faciliteiten.
De Deense ouderenzorg is gebaseerd 
op de principes van continuïteit, au-
tonomie, keuze, zeggenschap, eigen 
kracht en ondersteuning van zelf-
zorg. Bekende uitgangspunten, maar 
anders vormgegeven dan in ons 
land. Preventie van hulpbehoefte en 
het werken aan zelfredzaamheid 

Denemarken • Langdurige zorg • Decentralisatie
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Studiereis

staan hoog op de Deense zorgagen-
da. Mensen die 75 jaar of  ouder zijn, 
krijgen jaarlijks een preventief huis-
bezoek aangeboden. Veel aandacht is 
er voor gezondheidsbevordering en 
rehabilitatie, zodat mensen letterlijk 
en figuurlijk  weer op eigen benen 
kunnen staan. In lijn met die visie 
moeten Deense gemeenten de regio’s 
betalen voor elke ziekenhuisopname 
van hun ingezetenen. Ze hebben er 
dus veel belang bij om goede thuis-
zorg en revalidatie in de eigen ge-
meente te organiseren. Ze zetten dan 
ook acute bedden en gezondheids-
centra binnen de gemeentegrenzen 
op, ook nu weer om de zelfredzaam-
heid te vergroten. Natuurlijk hebben 
burgers en zorggebruikers daar een 
stem in en participeren ze er actief 
in. De aansluiting tussen gezond-
heidszorg en welzijn op lokaal niveau 
is in Denemarken stukken beter dan 
in andere Westerse landen, zo stellen 
de onderzoekers Campbell en Wag-
ner uit Odense.

Kritiek
Er zijn natuurlijk niet alleen maar 
succesverhalen in Denemarken. 
Ook daar is er vaak kritiek op de 

zorg. Huishoudelijke zorg is beperkt 
beschikbaar, het is werk met een 
lage status en de arbeidsomstan-
digheden zijn niet best. In enquêtes 
komt vanuit de bevolking ook nogal 
wat kritiek op deze diensten. En 
al lijkt het stelsel in onze ogen een 
wonder van harmonie en bestuur-
lijke eenvoud, ook in Denemarken 
is er verkokering. Want ondanks 
het elegante stelsel zijn er schot-
ten, binnen dezelfde bestuurslaag 
en tussen bestuurslagen. Zo weten 
afdelingen en aanbieders binnen een 
gemeente vaak van elkaar niet wat ze 
precies doen. Ook tussen de zorg van 
de regio’s en de gemeenten bestaan 
schotten. Ontslag na opname in een 
ziekenhuis gaat niet vanzelf goed. 
En bureaucratie is ook in de Deense 
zorg een vaak gehekeld onderwerp. 
De zogeheten ‘barcode tirannie’, 
genoemd naar de streepjescodes die 
Deense thuiszorgmedewerkers moe-
ten ‘afbliepen’ als ze een woning van 

een cliënt in gaan, is berucht; een 
variant van onze stopwatchzorg.  
Waar we van kunnen leren, is de 
visie van waaruit de Denen werken. 
Het is verleidelijk om te stellen dat 
het Deense decentrale stelsel mooi is, 
maar dat het in ons land niets wordt 
met onze Zvw, AWBZ, Wmo en bin-
nenkort de LIZ met alle stakeholders 
die daar hun brood mee verdienen. 
Ook in Nederland kunnen we bij 
meervoudige problemen multidisci-
plinair sturen op zelfredzaamheid. 
We kunnen de zeggenschap van 
cliënten en burgers versterken. Dat 
is wel degelijk een haalbare doelstel-
ling, hoe het debat over ons stelsel 
ook zal uitvallen. De Denen doen het 
decentraal, laten wij voor integraal 
gaan, maar met een door Denemar-
ken geïnspireerde visie.

Op Skip.nl/denemarken vindt u 
meer informatie over langdurige 
zorg in Denemarken.

‘Er zijn natuurlijk  
    niet alleen maar 
 succesverhalen’

Denemarken • Langdurige zorg • Decentralisatie

Vilans organiseerde een studiereis naar Denemarken 

met Werkgroep 73, een netwerk van bestuurders van 

zorgorganisaties. Begin september 2013 bezochten zij 

onder meer de gemeente Silkeborg en een activiteiten-

centrum voor ouderen, de gemeente Kolding met een 

woonvoorziening voor mensen met een intensieve ver-

pleegbehoefte en een dagcentrum dat door ouderen 

werd gerund. In Odense bezochten ze prof. dr. Lis Wag-

ner van de Universiteit van Zuid-Denemarken. Dit deel 

van de reis richtte zich op technologische innovaties in 

de ziekenhuiszorg en thuis, daarnaast op de sociale in-

novatie in het plaatsje Skaevinge. 



Helpt de zorg vooruit

DE partnErs van skipr

Professionele bankiers 
voor ondernemen in de zorg

Voor gezond vastgoed
En wi j  zorgen voor  u

En wij zorgen voor u

Dé financiële partner 
voor zorginstellingen

.nl

FunktieMediair. Mensen kennen. 

Dé inkoopcoöperatie van de zorg

Voor goede zorg, zorg je samen

Zorgmanagement, bedrijfsvoering en medisch





How To

36 Skipr • nr. 12 • december 2013

De winst van 
 samen zorgen

Mantelzorgers en vrijwilligers kunnen de zorg beter en 
goedkoper maken, maar moeten wel de ruimte krijgen. 
Dat vraagt aanpassing van professionals en bestuurders. 
Acht tips voor succesvolle samenwerking. 
Door Anita Peters en Wilco Kruijswijk, Movisie

1 Geef  professionals

ruimte 
Steeds vaker werken professionals samen met mantelzor-

gers en vrijwilligers. In plaats van het zorgen voor verandert 

hun rol in het zorgen dat hun cliënt zoveel mogelijk zelf 

regelt. Professionals hebben kaders en richting nodig bij de 

zoektocht naar deze nieuwe rol. Geef ze daarbij experimen-

teerruimte en ondersteun ze. 2 . 
  Investeer in 
   competenties
Een nieuwe manier van werken vraagt meer dan een workshop. Geef vernieuwers in uw 

teams de ruimte collega’s mee te nemen. Besteed aandacht aan de professionele ont-

wikkeling van uw medewerkers door in functioneringsgesprekken stappen af te spreken.  3  Stimuleer anders 

  werken
Verschuiving naar informele zorg vraagt om aangepaste verant-

woordingssystemen. Beloon medewerkers voor de afname van 

de productie-uren per cliënt, met inachtneming van de kwaliteit 

van de zorg. Dit stimuleert ze om zorg over te dragen aan een 

mantelzorger of vrijwilliger. 
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4  Sluit aan bij    
   mantelzorgers 
De thuissituatie moet geen semiprofessionele ruimte worden. Stimuleer uw medewer-

kers om aan te sluiten bij de inbreng van mantelzorgers en vrijwilligers. Die moeten 

niet het gevoel krijgen dat ze de routines van professionals verstoren. Mantelzorgers 

en vrijwilligers zijn meer dan ‘handige handjes’. 5 Ken de  

 speelruimte 
Vrijwilligers en mantelzorgers nemen steeds meer zorgtaken op zich. 

Juridisch gezien mag er veel, zowel in intramurale als extramurale 

setting. Breng professionals op de hoogte van de speelruimte die ze 

hebben. Wat mogen ze uit handen geven, wat moeten ze zelf doen? 

6 Benut   deskundigheid 
Met name mantelzorgers beschikken vaak over een grote (ervarings)deskundigheid. 

Benut die. Hun rol varieert van samenwerkingspartner, ervaringsdeskundige en per-

soonlijk betrokkene tot expert. Draagkracht en draaglast kunnen verschillen, ook 

in tijd. Breng naast de anamnese ook draagkracht en draaglast van het betrokken 

informeel zorgnetwerk in beeld. 7 Ga op 

 bezoek
Voor een goede samenwerking geldt dat je 

elkaar moet kennen. Heeft u al afspraken 

gemaakt met de welzijnsorganisatie(s) in 

uw werkgebied? Zij kennen vaak de buurten 

van uw locaties, huizen én de woonomgeving 

van uw cliënten goed. Heb daarnaast ook 

oog voor allerlei burgerinitiatieven die in uw 

werkgebied ontstaan. Zoek de samenwerking 

waar dat passend is. En stel uzelf open voor 

nieuwe samenwerkingsinitiatieven.

8  Check uw         personeelsbeleid
Zorgprofessionals verlenen vaak ook zelf mantelzorg, soms zelfs aan meerdere mensen uit hun 

netwerk. Uw personeelsbeleid kan bijdragen aan een goede balans, zodat de combinatie van 

betaalde en onbetaalde zorg niet leidt tot overbelasting.

Bron: Mantelzorgers en vrijwilligers in beeld, BSL, 2013. Meer informatie: www.bsl.nl/mantelzorgers
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Dermatologen Catharina
 eisen genoegdoening 

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven ontbindt in mei 2012 de 
toelatingsovereenkomst van de gehele maatschap Dermatologie.  
Het ziekenhuis snijdt daarmee diep in eigen vlees.
Door Daan Marselis

Het conflict tussen de vier dermatologen 
en het Eindhovense Catharina Zieken-
huis sleept zich voort. Eind 2013 doet 
het Scheidsgerecht Gezondheidszorg een 
uitspraak over de financiële afwikkeling. 
De strijd wordt daarnaast uitgevochten 
bij de rechtbank in Breda, waar de vier 
huidartsen bestuursvoorzitter Piet Ba-
tenburg persoonlijk aansprakelijk stellen 
voor de door ‘laster’ geleden schade.
Omdat de juridische procedures nog 
lopen, houden alle partijen zich op de 
vlakte. Advocaat Henk Stollenwerck van 
de dermatologen hult zich in stilzwijgen. 
“Publiciteit schaadt het belang van mijn 
cliënten.” En op advies van de advocaat 
houden zijn cliënten ook hun lippen stijf 
op elkaar. “Wij hebben afgesproken om 
de uitspraak van het Scheidsgerecht af 
te wachten,” zegt dermatoloog Gertruud 
Krekels desgevraagd.
Na de ontbinding hebben Gertruud 
Krekels, Marc Verhaegh, Simone van der 
Geer en Judith Ostertag wel uitgebreid 
hun verhaal gedaan in de media.  De 

enige die zwijgt, is Batenburg. En dat 
blijft hij doen tot het Scheidsgerecht defi-
nitief uitspraak doet. “We vinden het niet 
netjes om nu naar buiten te treden”, laat 
een woordvoerder van het ziekenhuis 
aan Skipr weten.

Grote stap
Het is 5 november 2012 als het zieken-
huis een opvallend persbericht ver-
spreidt. Het zegt daarin de toelating van 
de gehele maatschap dermatologie te 
willen opzeggen. Een grote stap, want de 
dermatologen hebben een uitstekende 
reputatie, ook internationaal. Daar komt 
nog bij dat de dermatologie geldt als een 
van de speerpunten van het ziekenhuis. 
Het conflict handelt officieel om een 
‘praktijkvoering’ voor cosmetische der-
matologie. De dermatologen zouden die 
binnen de muren van het ziekenhuis zijn 
gestart. Ze leveren er zorg die voorheen 
onder de basisverzekering viel, maar nu 
voor eigen rekening van de patiënt komt. 
Dus bieden de dermatologen de behan-

delingen zelf aan, zonder toestemming 
van het ziekenhuis, zo stelt de raad van 
bestuur.  
De raad van bestuur wijst de  dermatolo-
gen de deur. “De echte zaak waar het hier 
om gaat is integriteit”,  zegt Batenburg in 
het genoemde persbericht. “Vanuit eigen 
belang zijn willens en wetens de patiënt 
en de ziekenhuisorganisatie benadeeld, 
in een omgeving waar wij op basis van 
afspraken en vertrouwen samenwerken.”
Hoewel de artsen medisch goed functi-
oneren, voelt hij zich genoodzaakt één 
lijn te trekken. Het ziekenhuis rekent het 
de huidartsen zwaar aan dat ze niet de 
vereiste toestemmingsprocedure hebben 
doorlopen. 
Daardoor zijn er geen afspraken gemaakt 
over de administratie, noch over de 
verrekening van kosten die het zieken-
huis maakt aan de niet-verzekerde zorg. 
Volgens het ziekenhuis misbruiken de 
huidartsen bovendien de naam van de 
instelling. Zo drukken ze de facturen 
voor de cosmetische kliniek af op het 
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Dermatologen Simone van der Geer, Gertruud Krekels, Marc Verhaegh en Judith Ostertag voelen zich ‘zakelijk en privé beschadigd’

officiële Catharina-briefpapier.
In november 2012 is de sfeer te snijden. 
Het komt niet meer tot een gesprek. Na-
dat de raad van bestuur het voornemen 
om de toelating op te zeggen bekend 
heeft gemaakt, weigeren de dermatolo-
gen elk contact. Ze verschijnen niet voor 
hoorzitting die onderdeel uitmaakt van 
de opzeggingsprocedure. Tien dagen na 
het eerste persbericht valt het doek defi-
nitief. Het ziekenhuis trekt de toelating 
in en tekent korte tijd later een contract 
met het Maastricht UMC+. Voortaan zul-
len Limburgse dermatologen de zorg in 
Eindhoven voor hun rekening nemen.

Vechten
Wat het ziekenhuis betreft, is de kous af, 
maar de dermatologen laten zich niet zo 
gemakkelijk aan de kant zetten. Ze vech-
ten het stopzetten van hun toelatings-
overeenkomst aan bij het Scheidsgerecht 
Gezondheidszorg. Begin mei veroordeelt 
het Scheidsgerecht beide partijen nog tot 
een gesprek, maar als dat tot niets leidt, 

komt de arbitragecommissie tot een 
oordeel. Die stelt het ziekenhuis deels in 
het gelijk. Volgens de juristen hebben de 
dermatologen zich met hun cosmetische 
activiteiten niet aan de toelatingsover-
eenkomst gehouden. Dat is niet voldoen-
de reden om de toelatingsovereenkomst 
te ontbinden. Maar omdat de verhou-
dingen zeer slecht zijn, mag de toelating 
toch worden opgezegd. De dermatologen 
staan per 17 mei 2013 op straat.
De huidartsen voelen zich zakelijk en 
privé beschadigd door de beschuldigin-
gen van Batenburg aan hun adres, zo 
zegt hun advocaat. Met name de uitlatin-
gen over hun gebrek aan integriteit doen 
zeer. Ze vinden de beschuldigingen onte-
recht, want Batenburg had ze mondeling 
toestemming gegeven om de praktijk 
voor onverzekerde zorg te beginnen. 
En dus stappen de vier ook naar de 
rechtbank in Breda. Met een civiele 
procedure willen ze aantonen dat ze toe-
stemming hadden voor het beginnen van 
hun praktijk. Ze willen eerherstel en ze 

stellen Batenburg persoonlijk aansprake-
lijk voor de geleden schade.
De eerste zitting in deze ‘smaadzaak’ 
vindt eind juni 2013 plaats bij de 
rechtbank in Breda. Die dag wordt ook 
Batenburg gehoord. De bestuursvoorzit-
ter verklaart onder ede  dat van mon-
delinge toestemming nooit sprake is 
geweest. Wel is er over de wens van de 
dermatologen gesproken om patiënten 
met niet-verzekerde zorg te helpen, maar 
dat waren volgens de bestuursvoorzitter 
slechts oriënterende gesprekken. Een 
standpunt dat het ziekenhuis later in 
persberichten herhaalt.
In november 2013 begint de slotfase in 
het conflict. Eerst ontmoeten beide par-
tijen elkaar opnieuw in de Bredase recht-
bank. Wanneer de rechtbank in Breda 
uiteindelijk tot een uitspraak zal komen, 
is bij het ter perse gaan van deze editie 
van Skipr magazine nog niet bekend. 

Het laatste nieuws over het conflict en 
de rechtszaak vindt u op Skipr.nl.

Ziekenhuis • Conflict • Publiciteit
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“Accezz stelt gratis de diagnose. Bovendien geeft Accezz een 100% 

financiële garantie voor het implementatietraject. Hier konden we 

ons geen buil aan vallen, dus ik dacht dat we maar eens moesten 

kijken waar Accezz mee zou komen”, zegt Tineke Hirschler. “Op C2, 

een klinische zorgafdeling voor oncologische – en vaatchirurgie en 

voor maag-darm en leverziekten, was er al lange tijd onvrede over 

een te hoge werkdruk. Medewerkers wilden wel, maar het lukte 

niet”, zo vertelt Mieke Berends, manager klinische zorg. “Er werd 

voortdurend om inzet van meer medewerkers gevraagd, terwijl er 

al veel overschrijding plaatsvond.” 

Na een lean-traject (red. lean is een continue verbetermethode), 

kwam het Deventer Ziekenhuis bij Accezz International uit. “Verge-

leken met lean, pakt Accezz het fundament aan van een werksitu-

atie door ook het gedrag van de medewerkers te veranderen. Dit is 

met name belangrijk voor de verankering van de aangepaste werk-

wijze. Accezz vormt een goede basis voor en aanvulling op lean.” 

Accezz International heeft voor C2 een op maat gemaakt plan-

nings- en opvolgingsinstrument ontwikkeld. Medewerkers zelf 

hebben input geleverd voor de urenindicatie, zodat een link kan 

worden gelegd van uitgevoerde activiteiten naar bestede tijd. Met 

dit planningsinstrument zijn zelfs op een ietwat onvoorspelbare 

afdeling als C2 de pieken en dalen te voorspellen. De analyse van 

Accezz resulteerde in een substantiële afname van uren en zorgde 

er tegelijkertijd voor dat er meer tijd over is voor kwaliteitsuren. 

Paradoxaal? “In het begin werd dat zeker zo ervaren! 

Deze conclusie zorgde vlak na de analyse voor onrust, 

maar al snel ervoeren medewerkers dat ze door op een 

slimmere manier te gaan werken meer uren konden 

steken in eigen ontwikkeling en scholing, maar ook 

in de patiënt. Haren wassen, een wandelingetje met 

een patiënt of een goed gesprek over de impact van 

de ziekte behoren nu tot de mogelijkheden”, aldus af-

delingshoofd Anne-Marie Mulch. “Ach natuurlijk is er 

wel eens een hectische dag waarop er meer patiënten binnenko-

men dan gedacht en het er niet van komt. Dat hoort bij ons werk. 

Het voor ons ontwikkelde managementsysteem maakt dan in ieder 

geval inzichtelijk waarom het niet gelukt is. Daardoor is er meer 

begrip, kan men direct acties nemen en wordt er bijna niet meer 

geklaagd”, vult Mulch aan.  

Aan al het goede komt een eind, of niet? Accezz vertrekt en het le-

ven op C2 gaat door. Hoe kan het Deventer Ziekenhuis de ingezette 

weg borgen? “Onder meer doordat de aanpak opgesteld is door de 

medewerkers zelf. Draagvlak was er al, oud zeer is onder professio-

nele leiding uitgesproken en resultaten zijn ervaren door elke me-

dewerker op de afdeling.” Ook senior verpleegkundigen weten nu 

precies wat hun rol is en voeren nu samen met Anne-Marie Mulch 

hetzelfde beleid, ook na het vertrek van Accezz. 

Mulch haalt met meer rust op de afdeling, een professioneler team 

en een betere overdracht en communicatie nog meer voldoening 

uit haar werk. “Op C2 slaagden we er al die tijd maar niet in om de 

oude werkwijze te doorbreken. Werkdruk is een ‘mindset’, de bele-

ving van een tekort aan tijd. Werklast daarentegen is meetbaar en 

feitelijk. En we hebben zoveel meer bereikt dan puur het gevoel van 

werkdruk terugdringen. Het klinkt misschien cliché, maar C2 heeft 

bewezen dat je samen écht sterker staat!”, besluit een tevreden af-

delingshoofd.

Normaal gesproken haalt de Raad van Bestuur van 

Deventer Ziekenhuis nooit een externe partij in 

huis voor gedragsverandering en werklastproble-

matiek. Waarom toch een verandertraject met Accezz?

Gebrek aan tijd in de zorg 
een kwestie van ‘mindset’? 
Medewerkers van afdeling C2 
van het Deventer Ziekenhuis 
komen met minder inzet van 
personeel toe aan een betere 
invulling van kwaliteitsuren. 

Een uitzondering op de regel?                           

Nee!

“Hoe kan het Deventer Ziekenhuis de ingezette weg 
borgen? “Onder meer doordat de aanpak opgesteld 
is door de medewerkers zelf.” 
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ZZijn enige zusje staat graag met haar 
poten in de modder, net als hijzelf, 
schetst haar broer Paul. “Je kunt wel 
over van alles praten en van alles vin-
den, maar het is veel effectiever als je 
het ook hebt doorleefd.” En dus besloot 
Marieke Schuurmans na een universi-
taire opleiding verpleegwetenschappen 
versneld haar HBO-V-diploma te halen 
en jarenlang als verpleegkundige te 
werken, voor ze promoveerde. En nog 
immer combineert zij de wetenschap 
met de praktijk. “Marieke vindt dat 
de wetenschap in dienst moet staan 
van de dagelijkse werkelijkheid”, stelt 
emeritus hoogleraar verplegingsweten-
schap Carla Frederiks. “En daarmee 
timmert zij heel succesvol aan de weg.”
Marieke Schuurmans staat voor gede-
gen. Voor feiten. Voor enthousiasme. 
Voor inhoud. En ze is buitengewoon 
consciëntieus. Door verpleegkundi-
gen wordt ze op handen gedragen. 
“Marieke is een van de eerste ver-
pleegkundigen die een proefschrift 

schreef”, vertelt Marian Kaljouw, de 
verpleegkundige die zelf nog nét iets 
eerder promoveerde. De twee zijn 
twee handen op één buik. “Wij zijn een 
superduo: we weten elkaar altijd te vin-
den, vertrouwen elkaar blind en staan 
voor ons vak; verpleegkunde.” Volgens 
Kaljouw had niemand anders, “behalve 
ikzelf, maar ik ben met een ander 
klusjes bezig”,  de eerste Chief Nurse 
Officer van VWS kunnen worden. 
“Marieke weet wetenschap en praktijk 
zo dicht tegen elkaar aan te leggen dat 
iedereen het begrijpt.”
Ook Henk Bakker, voorzitter van de 
beroepsvereniging V&VN, is positief 
over Schuurmans. “Marieke kijkt altijd 
vooruit en draagt daardoor bij aan een 
toekomstvisie op verpleging in Ne-
derland. Ze is heel sterk in onderzoek 
naar de invloed van verpleegkundig 
handelen op het verminderen van de 
zorgvraag. En ze weet de resultaten van 
haar onderzoek altijd toegankelijk te 
verwoorden, of dat nu voor bestuur-

ders, voor wetenschappers of voor 
vakgenoten is.”
Hij verwacht veel van Schuurmans in 
haar nieuwe rol. “Ik hoop dat Marieke 
onze beroepsgroep meer invloed geeft 
op het beleid van VWS. En dat leidt 
hopelijk tot betere zorg en een stand-
vastige koers in strategisch beleid voor 
de verpleging en verzorging.”

Missie
Dat klinkt als een stevige opdracht. 
Maar zo voelt dat waarschijnlijk niet 
voor Schuurmans. Want zij heeft haar 
hele carrière al een missie: duidelijk 
maken wat de essentiële rol is van ver-
pleegkundigen in de gezondheidszorg. 
En die missie volbrengt zij vastbe-
raden en daadkrachtig, vindt Betty 
Meyboom, voorzitter van de program-
macommissie Nationaal Programma 
Ouderenzorg. Meyboom looft Schuur-
mans’ inzet en noemt de hoogleraar 
verplegingswetenschap ‘uniek in de 
medische wereld’. “Marieke heeft een 

Ze heeft het intellect van haar vader en het doorzettingsvermogen 
van haar moeder. De eerste Chief Nurse officer van VWS is thuis in 
theorie, onderzoek en praktijk. 
Door Marloes Elings

Marieke Schuurmans: 
   Vaandeldrager 
 van verpleegkundigen
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Chief Nurse Officer Marieke Schuurmans: eerst de praktijk, dan pas de theorie

in hen naar boven te laten komen. En 
dat maakt dat zij een baas is voor wie 
je heel graag voor werkt. Niet omdat je 
haar complimenten wilt, maar omdat 
je weet dat zij jou de credits geeft als je 
presteert. Dat is heel inspirerend.”
Harm Drost, directeur van de faculteit 
gezondheidszorg aan de Hogeschool 
Utrecht, noemt de nieuwe CNO een 
‘vaandeldraagster’. “Marieke is een 
voortrekker voor verpleegkundigen en 
levert een bijdrage aan de innovatie 
van het beroep.” Hij vertelt dat als je 
haar hoort spreken, zij zich onmiddel-
lijk voor je inneemt. “Ze heeft een goed 
inhoudelijk verhaal en je hoort iemand 
die weet waarover zij het heeft.” Hij 
noemt haar energiek. Bruisend. 

ruggengraat van titanium, maar is 
nooit verbeten. Ze is soepel, flexibel en 
heel charmant en houdt zich krachtig 
staande tegenover medici.” 

Opbouwend
Allemaal eigenschappen die nodig zijn 
als je tot een voorhoede behoort, weet 
Kaljouw. De voorzitter van de commis-
sie zorgberoepen en opleidingen bij het 
CVZ en directeur van de St. Antonius 
Academie vertelt dat verplegingswe-
tenschap nog niet zo heel lang bestaat 
en slechts een handjevol hoogleraren 
kent. “Dat vraagt dat je jezelf staande 
moet kunnen houden tussen mas-
todonten.” Lacht: “Marieke kan dat. 
Moeiteloos.”
Schuurmans’ diplomatieke en vol-
hardende kwaliteiten worden vaker 
genoemd. “Ze zal nooit een onvertogen 
woord gebruiken en toch stelt ze heel 
kritische vragen”, vertelt bijvoorbeeld 
Hans Erik van Helsdingen, medetoe-
zichthouder bij de Stichting Gezond-

heidscentrum De Bilt. “Marieke is 
opbouwend en positief. Ze weet altijd 
de goede toon te vinden en denkt mee. 
Terwijl ze ondertussen ook dingen aan 
de kaak stelt en heel kordaat is. Maar je 
voelt je nooit bedreigd door haar.”
“Je wilt Marieke juist pleasen”, rea-
geert haar collega Jaap Trappenburg. 
Hij werkt samen met Schuurmans op 
de faculteit Verplegingswetenschap 
aan de Universiteit Utrecht. En roemt 
haar betrokkenheid, interesse, onaf-
hankelijkheid, gedrevenheid, kennis 
en kracht tot focussen. “Marieke houdt 
haar prioriteiten heel scherp in het 
oog, maar bezuinigt nooit op tijd voor 
de mensen die voor haar werken. Ze 
weet mensen te binden en het beste 

Verpleegkunde  • Praktijk  • Onderzoek 

‘Marieke heeft
     een ruggengraat 
 van titanium’
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Biografie gelijk hebben en gelijk krijgen; Marieke 
weet hoe je succes boekt.”
Dat betekent ook dat ze graag aan het 
roer staat en controle heeft. Ze vindt 
het bijvoorbeeld niet prettig dat ze dit 
profiel voor publicatie niet kan inzien. 
Ze is bang dat er onjuistheden in staan. 
De mededeling dat alle geïnterviewden 
hun eigen teksten vooraf kunnen lezen 
én corrigeren mochten daar fouten in 
staan, stelt haar nauwelijks gerust.
Controle willen hebben en houden, 
betekent heel hard werken. Veel men-

sen die voor dit profiel zijn gesproken, 
gunnen Schuurmans meer rust en vrije 
tijd. “Nu ook voor VWS aan de slag; 
haar agenda wordt zo nog voller”, stelt 
Trappenburg. “Marieke is nu eenmaal 
een werkezel”, concludeert Frederiks 
nuchter. Voor Schuurmans’ oratie 
bedacht zij daarom een uitje; iets dat 
helemaal niets met werk te maken 
had. “Ik nodigde haar en haar jonge 
tweeling uit voor een dagje Sprookjes-
wonderland in Enkhuizen”, vertelt de 
emeritus-hoogleraar. Lachend: “Maar 
natuurlijk eindigden we met de kinde-
ren in ons kielzog, al schommelend in 
discussie over ons vak.”

Voor dit profiel is ook nog gesproken 
met Egbert Schadé, Jita Hoogerduijn, 
Ralf Hirch en Henriëtte van der 
Horst.

En aanwezig. “Iemand die graag op 
het podium staat.” Eigenschappen die 
als kind nog helemaal niet zichtbaar 
waren, vertelt broer Paul. 
Hij schetst het beeld van een seri-
eus meisje. Eentje die gitaar speelt, 
paardrijdt en iedere dag van Bunnik 
naar Utrecht fietst in een lange sliert 
scholieren. De twee groeien op in een 
intellectueel gezin. Vader is weten-
schappelijk directeur bij het KNMI en 
later hoogleraar meteorologie. Moeder 
is lerares en volgt op oudere leeftijd 

een academische opleiding. “Aan tafel 
wordt veel gediscussieerd; het ging 
altijd ergens over”, herinnert Paul zich. 
En er wordt veel gereisd. Nog steeds 
vliegt Schuurmans de hele wereld 
over. Niet voor vakanties, maar vooral 
vanwege haar vak. Ze zit regelmatig 
in buitenlandse visitatiecommissies 
van verpleegkundige opleidingen en 
bezoekt met grote regelmaat landen 
waar verplegingswetenschap hoog op 
de agenda staat.

Controle
“Als kind was Marieke helemaal niet 
zo’n streber”, vertelt haar broer. Maar 
sinds ze haar eerste carrièrestappen 
heeft gezet, stapt ze stevig door. “Ze 
weet wat ze wil, heeft haar argumenten 
goed op een rijtje en gaat er helemaal 
voor. En ze snapt het verschil tussen 

1965 Geboren in Bunnik

1977-1983 VWO, Bonifatius College 

Utrecht

1988-1990 Versnelde HBO-V 

1990-2001 Verpleegkundige UMC 

Utrecht 

1999-2009 Onderzoeker en do-

cent verpleegwetenschappen UMC 

Utrecht 

2001- 2002 Hoofdverpleegkunde op 

de geriatrische afdeling UMC Utrecht 

2001-heden Lid en voorzitter 

internationale bestuur Europese 

Verpleegkunde congres

2001 Promoveert op vroegtijdig 

ontdekken delerium

2002-2010 Bestuurslid ENACO

2002- heden Lector ouderenzorg 

binnen lectoraat Chronisch Zieken 

van Hogeschool Utrecht

2003-heden: Toezichthouder en vice-

voorzitter rvt Stichting de Rijnhoven

2003-2006 Bestuurslid Nederlandse 

Vereniging Gerontologie

2004-2006 Lid Stuurgroep moderni-

sering opleidingen en beroepen 

gezondheidszorg

2008-heden Voorzitter adviesraad 

V&VN

2008 -heden Voorzitter NUZO

2009-heden Hoogleraar verplegings-

wetenschap Universiteit Utrecht

2009-heden Lid Gezondheidsraad

2009-heden toezichthouder 

Gezondheidscentra De Bilt

2013-heden Chief Nurse  

Officer VWS

‘Marieke is nu       
     eenmaal
 een werkezel’
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Laat de wijken hun  
 eigen verhaal vertellen 

Een enorme hoeveelheid informatie overspoelt steden en wijken. Maar bij 
het centraal stellen van de cliënt past geen anonieme en ontoegankelijke 
database. Wel een levendige studie die intrigeert en vragen oproept. 

Het lijkt te mooi om waar te zijn: ‘de’ 
wijk gaat alle sociale problemen oplos-
sen. En alsof dit nog niet mooi genoeg 
is, hebben we nauwelijks professionals 
nodig om deze problemen aan te pak-
ken. U en ik hebben veel meer eigen 
kracht dan we denken. We zijn dat 
vergeten omdat Vadertje Staat voor ons 
zorgde. Eigen kracht, eigen verantwoor-
delijkheid en als het echt niet anders 
kan, is daar het Wmo-loket of eventueel 
verzekerde zorg. 
Toegegeven, ik chargeer, maar minder 
dan ik zou wensen. De wijk als oplos-
sing voor alle kwalen is bezig aan een 
onstuitbare opmars en ik vraag me 
af waarom zoveel weldenkende be-
stuurders meelopen. Er is namelijk 
iets grondig mis met de wijze waarop 
bestuurders in veel gemeenten en 
maatschappelijke organisaties denken 
dat dit ‘wijkgerichte werken’ complexe 
sociale problematiek kan aanpakken. Ik 
ben als bestuurder en als onderzoeker 
geschrokken van het gebrek aan deug-
delijke onderbouwing van wijkteams, 
wijkagenda’s, wijkaanpak of welke fraaie 
variant dan ook. 
Of het nu ongerichte gesprekken zijn 
met buurtbewoners over ‘de’ problemen 
of allerhande proeven en pilots waar 

professionals van maatschappelijke 
organisaties de opdracht krijgen ‘een 
integraal aanbod’ te doen, de focus 
ontbreekt, wetenschappelijke onderbou-
wing meestal ook, net als deugdelijke 
nulmetingen en evaluaties. Gunstige 
uitzonderingen daargelaten.
Ik ben met onderzoekers Rob Manders 
en Aart van Bochove gaan zoeken naar 
een methode die tegemoet komt aan 
mijn eisen voor empirische onderbou-
wing van buurtgericht werken. Die me-
thode moet mij als bestuurder in staat 
stellen samen met collega-organisaties 
de juiste keuzes te maken. 

Ingrijpende operatie
Nederland staat aan de vooravond van 
een ingrijpende operatie: de decentra-
lisaties in het sociale domein. Er vindt 
een overdracht van taken plaats van rijk, 
provincie en verzekeraars aan gemeen-
tebesturen. Die overdracht is budgettair 
zo omvangrijk dat de uitkering aan de 
gemeenten uit het gemeentefonds gaat 
verdubbelen.
Als alles achter de rug is, gaat bijna 
tweederde van de gemeentebegroting 
straks om in het sociale domein. Er is 
bovendien een forse bezuinigingstaak-
stelling. Straks zijn gemeenten welis-

waar de meest zichtbare en bepalende 
overheid voor een meerderheid van 
zorgtaken, maar die zichtbaarheid 
moeten ze waarmaken met veel minder 
middelen. Nu al wordt de politieke druk 
voelbaar vanwege de onontkoombare 
sluiting van voorzieningen.
Alle aandacht voor de uitdaging waar 
de gemeenten nu voor staan, maskeert 
een veel grotere opgave, namelijk een 
verandering van de verzorgingsstaat van 
recht naar voorziening. Nu wordt al heel 
lang gepraat over een ‘kanteling’ van de 
verzorgingsstaat, veel langer dus dan 
het actuele debat suggereert. De komst 
van de Algemene Bijstandswet in 1967 is 
het sluitstuk van de verzorgingsstaat en 
de sanering van die verzorgingsstaat is 
tien jaar daarna al begonnen.  

Nieuwe urgentie
Het is nu wel menens. De combina-
tie van vergrijzing, budgettaire druk, 
economische crisis en emancipatoir 
mensbeeld heeft een nieuwe urgentie 
opgeroepen. 
Als we ons neutraal uitdrukken, is het 
een kanteling van object naar subject. 
De zorgvrager was in de ‘oude’ verzor-
gingsstaat louter object van collectief 
gefinancierde arrangementen. Hij wordt 
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nu subject in zijn behandel- en onder-
steuningsplan. 
Ik wil de verantwoordelijkheid voor het 
welslagen van de decentralisaties niet 
zomaar aan de lokale overheid overlaten. 
Ik wil met Libertas Leiden, ‘mijn’ orga-
nisatie, verantwoordelijkheid nemen,  
samen met collega-instellingen met hun 
dienstenpakketten in de Leidse wijken. 
Libertas Leiden heeft, zoals zoveel in-
stellingen voor zorg en welzijn, een roe-
rige institutionele geschiedenis achter 
zich, vol fusies en functieveranderingen. 
Wat niet veranderd is, is onze aanwezig-
heid bij de meest kwetsbare populatie. 
Leiden maakt een bloeiperiode door 
zonder weerga. Nog nooit heeft de stad 
zoveel hoogopgeleide en goed verdie-
nende inwoners gehad. Maar ook Leiden 
kent zijn kwetsbare mensen. Het is een 
minderheid: 10 tot 12 procent van de 
bevolking, voor een deel een restant van 
de moeilijke sociale geschiedenis van de 
stad, voor een ander deel nieuwe groe-
pen die horen bij ons soort samenleving, 
zoals mensen met nieuwe psychische 
ziektebeelden. Die groepen zullen niet 
kleiner, maar juist groter worden. 
Verantwoordelijkheid nemen begint 
met een plan, een visie. Een visie heeft 
informatie nodig. We moeten weten 

hoe de buurten gestructureerd zijn, wat 
voor soort mensen er wonen, welke 
behoeften ze hebben op het gebied van 
zorg en welzijn, welke voorzieningen 
en partners er al aanwezig zijn, hoe de 
cohesie is, welke historische factoren 
een rol spelen, welke demografie en 
welke epidemiologie de buurt bepalen 
en welke perspectieven er zijn. 
We hebben die kennis nodig om onze 
beslissingen te kunnen voorbereiden, 
om te weten met welke partijen we de 

samenwerking moeten intensiveren, om 
regie te kunnen voeren over onze eigen 
dienstverlening en om te bepalen op 
welke wijze wij onze cliënten het beste 
tot subject van hun eigen leven kunnen 
laten worden. 
Nu wemelt het in de stad van de feiten 
en cijfers, ook op buurtniveau. Er 
komen er steeds meer bij. De overheid 
heeft de neiging om het eigen handelen 

te onderbouwen met steeds meer detail-
lering. De woordcombinatie ‘sturings-
informatie’ is populair geworden: de 
opdracht aan de overheid om te sturen, 
wordt vertaald in een cascade aan feiten 
en cijfers. Soms lijkt de vraag naar stu-
ringsinformatie wel het oude maakbaar-
heidsideaal in een nieuw jasje. 

Verlammend
Op zich is die informatisering niet erg, 
maar er zit geen rust in. Elke ‘pilot’ komt 

weer met nieuwe parameters. Op den 
duur ontneemt de hoeveelheid materiaal 
het zicht op de structuur van een buurt. 
De informatisering kan zelfs verlam-
mend werken. Aan een goede database 
kun je op buurtniveau misschien tien 
of twaalf conclusies voor het beleid 
ontlenen. De rest van je beslissingen 
moet je onderbouwen met durf, met 
het signaleren van kansen, met een 

Socioloog, voorzitter raad van bestuur Libertas Leiden sinds 

1 januari 2013. Daarvoor meerdere functies in bestuur, we-

tenschappelijk onderwijs en onderzoek. De tekst is geschre-

ven in samenwerking met onderzoekers Rob Manders en 

Aart van Bochove.  

Ineke van der Zande 

‘De informatisering
    kan zelfs
 verlammend werken’
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goede deal over samenwerken, met een 
goede inschatting over veerkracht en 
draaglast van een buurt. Bij het weer tot 
subject maken van de cliënt past geen 
anonieme en ontoegankelijke database. 
In het ideale geval volgt de cliënt zelf 
de informatie die de basis voor beleid 
vormt en draagt hij er ook aan bij. 
Het gaat vaak om kwetsbare mensen, 
dus letterlijk kunnen we dat bijdragen  
aan beleidskennis natuurlijk  niet altijd 
nemen. 
De vertegenwoordigers, het buurtka-
der, cliëntenraden en andere spelers 
in de wijk - zowel binnen de zorg als 
bij belangrijke voorzieningen als de 
detailhandel, het openbaar vervoer, het 
buurtbeheer en de politie - moeten een 
hele actieve rol spelen in de verwerving 
èn bewerking van de kennis. Informatie 
en kennis moeten naar binnen gehaald 
worden door de actoren. Ze moeten die 
kennis kleur en betekenis geven. Een 
buurtprofiel dat niet mede ontworpen is 

door de mensen die ermee aan de slag 
moeten, verzamelt stof in de kast.  

Narratief
Vandaar de keuze voor een ‘sociogra-
fisch buurtprofiel’. Sociografie is in de 
jaren 20 van de vorige eeuw gebruikt om 
onderscheid te maken met de nog jonge 
wetenschap van de sociologie. Sociolo-
gie was de bron van algemene ‘wetten’ 

de dynamiek in de buurt voldoende? 
Dat moet de basis van het beleid zijn. 
Niet voor de eeuwigheid. Om de paar 
jaar gaan we na of het profiel nog klopt, 
of verwachtingen uitkomen, waarom dat 
eventueel niet zo is en of de perceptie 
van de cliënten veranderd is. Zo dragen 
we bij aan de ‘subjectivering’ van de 
kennis. Zoals elke individuele cliënt het 
recht heeft om zijn eigen dossier te ken-
nen en leidend te zijn in het beheer van 
dat dossier, zo moet elke buurt toegang 
hebben tot het eigen profiel en eraan 
kunnen bijdragen. 

Integrale wijkagenda
De sociografische buurtprofielen bieden 
voor Libertas Leiden en alle betrokken 
partners een basis voor toekomstige ac-
tiviteiten en programma’s in de verschil-
lende buurten. Op basis van geïnterpre-
teerde empirie en gedragen conclusies 
stellen we een integrale wijkagenda 
samen waaraan alle maatschappelijke 
partners met wie we samenwerken  com-
mitment geven. 
De belangrijkste opbrengst is versterkte 
samenwerking tussen alle sociaal-
maatschappelijke partners op buurt- en 
wijkniveau. Beleidsprofessionals van 
de verschillende organisaties zullen om 
tafel gaan om ambities en activiteiten 
te formuleren. Dit leidt absoluut tot 
synergievoordelen en een effectie-
vere werkwijze voor alle betrokkenen. 
Bovenal gaat het om afspraken die de 
burger echt tot subject maken. 
Alle aandacht voor eigen kracht en eigen 
verantwoordelijkheid laat onverlet dat 
er altijd burgers zijn die het zonder 
ondersteuning niet gaan redden. Dan 
valt er natuurlijk ook niets meer te 
participeren.

over de samenleving, terwijl sociografie 
dynamische en veelzijdige beschrij-
vingen van afzonderlijke situaties gaf. 
Later is dat onderscheid achterhaald 
geraakt. De pretentie dat er net als in de 
natuurwetenschappen algemene wetten 
zouden komen, is terecht verdwenen. 
Die pretentie moet niet terugkomen in 
formats of sturingsinformatie. 
Sociografische buurtprofielen geven 
een beeld van structuur, geschiedenis 
en dynamiek in een buurt. Daar horen 
niet alleen cijfers, maar ook analyses en 
interpretaties bij. 
Overigens is het een tour de force om 
alle verschillende databestanden en mo-
nitors zo te herordenen dat die gegevens 
op buurt- en wijkniveau opleveren. Als 
dat gebeurd is, stuur ik samen met de 
onderzoekers het profiel naar het buurt-
kader en de collega’s, met de uitnodiging 
te schiften, toe te voegen, discussie aan 
te gaan, vragen te verbinden. Vervol-
gens maken we het buurtprofiel meer 

narratief van aard zodat het zich laat 
lezen als een verhaal. De vorm benadert 
de journalistiek: geen opsomming van 
feiten, maar een levendige studie die 
intrigeert en vragen oproept. 
Na zo’n interactief proces checken we 
nog een keer: is dit het nu? Hebben we 
nu grond onder de voeten? Hebben we 
nu de tien of twaalf hoofdconclusies 
voor deze buurt te pakken? Snappen we 

‘Om de paar jaar 
     gaan we na of het 
 profiel nog klopt’
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 1 Roger van Boxtel (54)

Bestuursvoorzitter Menzis. Com-

bineert een losse bestuursstijl 

met een grensoverschrijdend 

netwerk. Of het nu een handelsdelegatie is of 

een gezelschap van zorgbestuurders, Van Box-

tel treedt geregeld op als reisleider.

 2 Martin van Rijn (53)

Voorzitter raad van commissaris-

sen Espria. Oud-directeur-gene-

raal VWS. Geldt als rechterhand 

van toenmalig minister Hans Hoogervorst als 

een van de architecten van de stelselwijziging.

 3 Hans Büller (55)

Bestuursvoorzitter Erasmus MC. 

Heeft als voormalig kinderarts 

nevenfuncties bij kleine, kindge-

richte zorginitiatieven, maar schuwt het grote 

werk niet, getuige toezichtfuncties bij GGZ Dijk 

en Duin en bij kwaliteitsinstituut CBO.

 4 Edwin Velzel (46)

Bestuursvoorzitter UVIT. Verze-

keringsman pur sang en dus 

ook actief binnen het Verbond 

van Verzekeraars. Zijn publiek profi el is be-

scheiden.

   

Opmars van insider

Is de multicommissaris op zijn 

retour? De opvallendste dalers 

behoren tot deze categorie. Elco 

Brinkman, als eerste toezichthou-

der van Espria vorig jaar nog vijf-

de, heeft al zijn toezichtfuncties 

in de zorg opgedoekt en is uit de 

lijst verdwenen. Loek Hermans 

maakt door het faillissement van 

Meavita, een fl inke duikeling (van 

3 naar 39). De opmars van Martin 

van Rijn (2, was 18) maakt duide-

lijk dat er voor moeilijke klussen, 

zoals een toezichthouderschap 

bij Espria, weer naar insiders 

wordt gekeken. De opmars van 

insiders zorgt er ook voor dat 

zwaargewichten uit bedrijfsleven 

en politiek, hun plek op de lijst 

moeten afstaan aan pure zorg-

bestuurders. Die trend wordt ver-

sterkt door aanpassingen in de 

scoringsmethodiek. Voor een toe-

lichting, zie: www.skipr.nl/skipr99.

 5 Bram Troost (60)

Voorzitter raad van bestuur Es-

pria en Woonzorg Nederland. 

Door tegenwerking uit Den Haag 

en de problemen is de precieze koers van 

Espria onduidelijk. Wel duidelijk is dat het de 

grootste zorgaanbieder in Nederland is.

 6 Diana Monissen (53)

Hoogste vrouw in de lijst. Sinds 1 

september van dit jaar voorzitter 

raad van bestuur De Friesland, 

hiervoor een van de belangrijkste adviseurs 

van minister Klink.

aan minister Bos om in antwoord op de bancaire 
crisis meer vrouwen op topposities te benoemen. 
Hofkes wilde wel eens weten wat deze handteke-
ningen waard waren. Toen ze de ondertekenaars 
van Topvrouwen- we hebben ze nú nodig naar 
hun eigen bestuurlijke inspanningen op dit ter-
rein vroeg, bleef het echter angstvallig stil. “Blijk-
baar vinden wij het in Nederland geloofwaardig 
dat bestuurders vanuit sociaal wenselijk gedrag 
een handtekening onder zo’n open brief zetten 
zonder dat ze dit zelf hoeven waar te maken”, 
stelt Hofkes.
Wisseling van de macht is te lezen als een 
kritische analyse van de modus operandi van de 
bestuurlijke elite in Nederland. “Die bestuurlijke 
elite is nog altijd een gesloten, behoudende groep 
heren van rond de zestig jaar, waarbinnen lef en 
eruit springen niet worden beloond”, stelt Hof-
kes. “In ons huidige economische systeem wordt 
de nadruk gelegd op harde kernwaarden als 
aandeelhouderswaarde en kostenreductie. Daar 
hoort blijkbaar ook een bepaald soort masculien 
leiderschap bij. Met name in het echelon net 
onder de top leidt dit principe tot een uitstroom 
van vrouwen, andersdenkenden en mensen met 
een specifi eke visie. Degenen die blijven, hebben 
veelal een behoudende houding. Dat conserva-
tisme wordt beloond. Zo treedt een mechanisme 

van zelfselectie op, waarbij leden van die groep 
vooral elkaar blijven selecteren en een heel po-
tentieel waardevol talent wordt buitengesloten.”  

Oudere, witte heren
Het door Hofkes geschetste old boys network 
staat ook in de zorg nog stevig overeind. “Daar 
waar hoofdzakelijk mannen in sollicitatie- en 
wervingscommissies zitten, leeft een sterke nei-
ging om mensen te zoeken die op hen lijken”, zegt 
bestuursvoorzitter Hetty de With van De Zijlen. 
“En dan kom je toch uit bij oudere, witte heren.”
“De grote bottleneck zit in de overstap van 
divisiemanager naar een bestuursfunctie”, stelt 
hoogleraar zorggovernance Pauline Meurs van 
het instituut voor Beleid en Management in de 
Gezondheidszorg (iBMG) en 15e in de Skipr 99. 
“Zorgbreed is de verticale mobiliteit sowieso ge-
ring. Als er een bestuurder wordt gezocht wordt er 
vaak gekeken naar iemand die al bestuurder is of 
hele specifi eke deskundigheid heeft, bijvoorbeeld 
op het gebied van fi nanciën. Die route is voor 
vrouwen zwaarder. Daarbij komt dat veel instel-
lingen in fi nancieel zwaar weer zitten. Dat kan bij 
raden van toezicht tot de neiging leiden om op 
safe te spelen. Dus worden er kandidaten gezocht 
die passen in het reguliere beeld van zorgbestuur-
ders en dat zijn van oudsher vooral mannen.”
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bestuurders. Die trend wordt ver-

sterkt door aanpassingen in de 

scoringsmethodiek. Voor een toe-

lichting, zie: www.skipr.nl/skipr99.

 5 Bram Troost (60)

Voorzitter raad van bestuur Es-

pria en Woonzorg Nederland. 

Door tegenwerking uit Den Haag 

en de problemen is de precieze koers van 

Espria onduidelijk. Wel duidelijk is dat het de 

grootste zorgaanbieder in Nederland is.

 6 Diana Monissen (53)

Hoogste vrouw in de lijst. Sinds 1 

september van dit jaar voorzitter 

raad van bestuur De Friesland, 

hiervoor een van de belangrijkste adviseurs 

van minister Klink.

aan minister Bos om in antwoord op de bancaire 
crisis meer vrouwen op topposities te benoemen. 
Hofkes wilde wel eens weten wat deze handteke-
ningen waard waren. Toen ze de ondertekenaars 
van Topvrouwen- we hebben ze nú nodig naar 
hun eigen bestuurlijke inspanningen op dit ter-
rein vroeg, bleef het echter angstvallig stil. “Blijk-
baar vinden wij het in Nederland geloofwaardig 
dat bestuurders vanuit sociaal wenselijk gedrag 
een handtekening onder zo’n open brief zetten 
zonder dat ze dit zelf hoeven waar te maken”, 
stelt Hofkes.
Wisseling van de macht is te lezen als een 
kritische analyse van de modus operandi van de 
bestuurlijke elite in Nederland. “Die bestuurlijke 
elite is nog altijd een gesloten, behoudende groep 
heren van rond de zestig jaar, waarbinnen lef en 
eruit springen niet worden beloond”, stelt Hof-
kes. “In ons huidige economische systeem wordt 
de nadruk gelegd op harde kernwaarden als 
aandeelhouderswaarde en kostenreductie. Daar 
hoort blijkbaar ook een bepaald soort masculien 
leiderschap bij. Met name in het echelon net 
onder de top leidt dit principe tot een uitstroom 
van vrouwen, andersdenkenden en mensen met 
een specifi eke visie. Degenen die blijven, hebben 
veelal een behoudende houding. Dat conserva-
tisme wordt beloond. Zo treedt een mechanisme 

van zelfselectie op, waarbij leden van die groep 
vooral elkaar blijven selecteren en een heel po-
tentieel waardevol talent wordt buitengesloten.”  

Oudere, witte heren
Het door Hofkes geschetste old boys network 
staat ook in de zorg nog stevig overeind. “Daar 
waar hoofdzakelijk mannen in sollicitatie- en 
wervingscommissies zitten, leeft een sterke nei-
ging om mensen te zoeken die op hen lijken”, zegt 
bestuursvoorzitter Hetty de With van De Zijlen. 
“En dan kom je toch uit bij oudere, witte heren.”
“De grote bottleneck zit in de overstap van 
divisiemanager naar een bestuursfunctie”, stelt 
hoogleraar zorggovernance Pauline Meurs van 
het instituut voor Beleid en Management in de 
Gezondheidszorg (iBMG) en 15e in de Skipr 99. 
“Zorgbreed is de verticale mobiliteit sowieso ge-
ring. Als er een bestuurder wordt gezocht wordt er 
vaak gekeken naar iemand die al bestuurder is of 
hele specifi eke deskundigheid heeft, bijvoorbeeld 
op het gebied van fi nanciën. Die route is voor 
vrouwen zwaarder. Daarbij komt dat veel instel-
lingen in fi nancieel zwaar weer zitten. Dat kan bij 
raden van toezicht tot de neiging leiden om op 
safe te spelen. Dus worden er kandidaten gezocht 
die passen in het reguliere beeld van zorgbestuur-
ders en dat zijn van oudsher vooral mannen.”
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 1 Martin van Rijn (1956)

Voorzitter rvb PGGM.   Overweegt 

een deel van de PGGM–miljar-

den in de zorg te investeren. Ook 

als toezichthouder bij ondermeer Espria, de 

Rijnland Zorggroep en Sanquin is de voormalig 

topambtenaar van VWS zeer actief in de zorg.  

 2 Roger van Boxtel (1954)

Voorzitter rvb Menzis. Leek dit 

jaar in de race voor het burge-

meesterschap van Amsterdam, 

maar blijft toch voor de zorg behouden.  Richt 

als beoogd voorzitter van de D66-senaatsfrac-

tie het oog weer nadrukkelijk op Den Haag.  

 3 Wim van der Meeren 

(1955)

Voorzitter rvb CZ. Zette dit jaar 

de ziekenhuiswereld op z’n kop 

met een kwaliteitsranglijst rond borstkanker-

zorg. Het proces van zorginkoop wordt daar-

mee waarschijnlijk nooit meer hetzelfde.  

 4 Hans Büller (1952)

Voorzitter rvb Erasmus MC. 

Redde als baas van Neêrlands 

grootste ziekenhuis en pas-

sant het Havenziekenhuis van de ondergang. 

Maakt zich als bestuurder vooral sterk voor 

meer scharrelruimte voor professionals. 

 5 Bert Bruggeman (1950)

Voorzitter rvb UMCG. Onder zijn 

leiding werd het UMCG het op 

één na grootste universitair me-

disch centrum. Heeft toch tijd voor diverse be-

stuurlijke nevenfuncties 

 6 Diana Monissen (1955)

Voorzitter rvb De Friesland. Wil 

De Friesland door een merger 

met Achmea in de vaart der 

volkeren opstoten. Kent de zorg als voormalig 

ggz-bestuurder en oud-ambtenaar van vele 

kanten. 

2 8 7

Skipr 1 - 12

Marktwerking betekent volgens 

hoogleraar Kim Putters dat be-

stuurders ‘vooral voor hun eigen 

club moeten opkomen’. “Dat 

heeft ook gevolgen voor bran-

cheverenigingen en lobbyclubs”, 

stelt Putters. “Die kunnen niet 

meer voor iedereen spreken.” 

Een beroepsvereniging die dit 

aan den lijve voelt is de Orde 

van Medisch Specialisten. Uit 

onvrede over de koers van de 

Orde hebben dissidente dok-

ters, en dan met name de vrij 

gevestigden onder hen, zich on-

der het vaandel van een nieuwe 

beroepsvereniging geschaard. 

“De Orde heeft de tijdsgeest 

schromelijk onderschat”, licht 

oprichter Milco Linssen het ont-

staan van Stichting Bezorgd toe. 

“Ik ben bang dat we inmiddels 

volledig uitgepolderd zijn. ”

Ieder voor zich gaat over het aantal parkeerplaatsen per zieken-
huis, dan is het gepolder wel een keer klaar.” 
In plaats van polderen kiest Van der Meeren voor 
creatieve destructie naar recept van de econoom 
Schumpeter. “Sommige zaken zijn al zo verschrik-
kelijk lang verzand en doordrenkt van de onwil tot 
verandering, dat wij vonden dat we als verzekeraar 
de knuppel in het hoenderhok moesten gooien. In 
de zorg heeft veel te lang allerlei non-interventie-
gedrag gegolden: als je niets vervelends over mij 
zegt, doe ik dat ook niet over jou. Die consensus 
van ‘we mogen elkaar niet voor de neus stoten’ 
werkt niet. Er zitten enorme bezuinigingen aan te 
komen. Dan kunnen we blijven doorpolderen tot 
we verzopen zijn. Als we op de oude voet verder 
gaan, blijven verbeteringen die voor het oprapen 
liggen uit.” Hoezeer de schrik er bij andere spelers 
door de nieuwe attitude van zorgverzekeraars in 
zit, blijkt uit de woorden van stichting Bezorgd-
voorman Milco Linssen. “Ik denk inderdaad 
dat we volledig uitgepolderd zijn. Het is ieder 
voor zich en god voor ons allen. Dat geldt voor 
de verzekeraars, voor de ziekenhuizen, voor de 
specialisten. Het is een survival of the fittest 
geworden. De verzekeraars realiseren 
zich dat het beste. Die claimen nu de 
kwaliteit van de medisch specialisten 
als hun domein. Als specialisten hebben 

we ons onvoldoende gerealiseerd dat die verzeke-
raar er aan kwam.” Van de bestuurders hoeven de 
specialisten volgens Linssen weinig weerwerk te 
verwachten. “Bestuurders zijn geen ondernemers. 
Het zijn ex-huisartsen, ex-verpleegkundigen. Dat 
ging goed toen ze op de tent mochten passen, 
maar nu worden ze geconfronteerd met verzeke-
raars waar managers zitten die op INSEAD les 
hebben gehad, die kunnen wel hakken.” 

Logische consequentie
Voor Paul Frissen, hoogleraar bestuurskunde 
aan de Universiteit van Tilburg en decaan van de 
NSOB in Den Haag,  zijn de nieuwe bestuurlijke 
omgangsvormen een logische consequentie van 
de stelselwijziging. “Eindelijk durven verzekeraars 
de rol die ze wettelijk is opgedragen steviger in te 
vullen. Waar vroeger veldpartijen via ingewikkeld 
overleg bij de overheid aan tafel tot afstemming 
kwamen, gedragen verzekeraars zich nu voorzich-
tig als marktpartij. Door de hele samenleving zie 
je het gedrag van de markt oprukken. En daar is 
niet overleg de norm, maar concurrentie. Daarmee 

verstoren we een vredige wereld van: ‘dat 
regelen we onder elkaar wel’.” 

Of de hoogtijdagen van het poldermodel 
nu werkelijk zo vredig waren, bestuurs-
voorzitter Jaap van den Heuvel van 
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voor zich en god voor ons allen. Dat geldt voor 
de verzekeraars, voor de ziekenhuizen, voor de 
specialisten. Het is een survival of the fittest 
geworden. De verzekeraars realiseren 
zich dat het beste. Die claimen nu de 
kwaliteit van de medisch specialisten 
als hun domein. Als specialisten hebben 

we ons onvoldoende gerealiseerd dat die verzeke-
raar er aan kwam.” Van de bestuurders hoeven de 
specialisten volgens Linssen weinig weerwerk te 
verwachten. “Bestuurders zijn geen ondernemers. 
Het zijn ex-huisartsen, ex-verpleegkundigen. Dat 
ging goed toen ze op de tent mochten passen, 
maar nu worden ze geconfronteerd met verzeke-
raars waar managers zitten die op INSEAD les 
hebben gehad, die kunnen wel hakken.” 

Logische consequentie
Voor Paul Frissen, hoogleraar bestuurskunde 
aan de Universiteit van Tilburg en decaan van de 
NSOB in Den Haag,  zijn de nieuwe bestuurlijke 
omgangsvormen een logische consequentie van 
de stelselwijziging. “Eindelijk durven verzekeraars 
de rol die ze wettelijk is opgedragen steviger in te 
vullen. Waar vroeger veldpartijen via ingewikkeld 
overleg bij de overheid aan tafel tot afstemming 
kwamen, gedragen verzekeraars zich nu voorzich-
tig als marktpartij. Door de hele samenleving zie 
je het gedrag van de markt oprukken. En daar is 
niet overleg de norm, maar concurrentie. Daarmee 

verstoren we een vredige wereld van: ‘dat 
regelen we onder elkaar wel’.” 

Of de hoogtijdagen van het poldermodel 
nu werkelijk zo vredig waren, bestuurs-
voorzitter Jaap van den Heuvel van 
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Skipr 1 - 12

De Nederlandse Vereniging van 

Toezichthouders in Zorginstel-

lingen (NVTZ) kent ze maar al 

te goed, de geluiden over de be-

perkte toegevoegde waarde van 

intern toezicht. “Blijkbaar heb-

ben stakeholders, overheid en 

samenleving onvoldoende ver-

trouwen in het intern toezicht”, 

aldus NVTZ-voorzitter Marian 

Jager. Voor de NVTZ reden om 

onder de naam ‘Toezichthou-

der 2.0.2.0’ een nieuw profi el 

uit te tekenen. Opvallend is dat 

de NVTZ nadrukkelijk aandacht 

schenkt aan die kwesties waar 

het volgens de buitenwacht aan 

schort, zoals transparantie en 

waardeoriëntatie. Zo krijgt de 

toezichthouder  voor het eerst 

een kompas in handen dat ook 

morele navigatiepunten als ‘de 

kwetsbaarheid van de ander’ en 

‘de relatie tussen instelling en 

samenleving’ zichtbaar maakt. 

Kompas gezamenlijke governance-code expliciet duide-
lijk te maken waar die zorgbestuurder en in het 
verlengde daarvan de toezichthouder voor staan. 
Wat is hun opdracht? Eigenlijk is het bizar dat je 
bestuurders en toezichthouders zelf nooit hoort 
over wat ze doen en waar ze voor staan.”
Ook directeur Hetti Willemse van beleidsadvies-
bureau Publicarea verbaast zich over de gebrek-
kige profi lering van toezichthouders. “Toezicht-
houders worden zonder last of ruggespraak 
benoemd en hun functie wordt maatschappelijk 
als eervol gezien”, aldus Willemse eerder dit jaar 
in een opiniestuk, verschenen in ZM Magazine én 
het vakblad voor bestuurlijk Nederland Goed Be-
stuur. “Maar wie kent de toezichthouders en weet 
wat er zich in de boezem van hun vergaderingen 
afspeelt?” 

Kale opsomming
Om die vraag te beantwoorden, deden Willemse 
en medeauteur Tineke van den Klinkenberg een 
kleine steekproef onder websites van zorgorga-
nisaties, waarbij ze niet verder kwamen dan ‘een 
kale opsomming van de namen en functies van 
de leden van de raad van toezicht’: “Geen achter-
grond van wie is wie, vanuit welke drive men toe-
zicht houdt, laat staan berichten over de thema’s 
en de wijze van toezicht houden.”  

Voor Publicarea reden om nader onderzoek te 
laten doen naar de transparantie van raden van 
toezicht in relatie tot hun interne en externe legi-
timiteit. Oftewel: hoe open zijn toezichthouders 
over hun optreden en hoe rechtvaardigen ze hun 
mandaat. Een enkel lichtpunt daargelaten (zie ka-
der) rijst uit het nog niet gepubliceerde onderzoek 
een tamelijk ontluisterend beeld. 
Alleen de aanloop al spreekt boekdelen. Van de 
twintig instellingen die onderzoeker Shujah Malik, 
masterstudent aan de Vrije Universiteit, benadert, 
willen er slechts twee meewerken. De elf organisa-
ties die de moeite nemen om hun weigering toe te 
lichten, geven als voornaamste reden dat de leden 
van de raad van toezicht ‘geen tijd voor interviews’ 
hebben.

Heidag
Naast de interviews neemt Malik 25 jaarverslagen 
onder de loep. Zijn conclusie: in vijftien gevallen 
blijkt het jaarverslag geen kwantitatieve gegevens 
over de eigen bezoldiging te bevatten, in nog eens 
vijftien gevallen is er geen uitleg over de wer-
ving en selectie van nieuwe toezichthouders, in 
veertien gevallen blijken de toezichthouders geen 
overleg te voeren met de externe accountant en 
in dertien gevallen is er geen enkele uitleg over 
hoe de toezichthouders nu eigenlijk de raad van 

1

2

6

4

COVERSTORY_v2.indd   12 24-11-11   20:32

Coverstory

12 Skipr • nr. 1 • januari 2012

 

  1 Wim van der Meeren 

(1955) 

Voorzitter rvb CZ. Zorgde dit 

jaar weer voor de nodige op-

schudding in ziekenhuisland met zijn kwali-

teitsranglijsten. 

 2 Martin van Rijn 

(1956)

Voorzitter rvb PGGM. Al jaren 

hoog in de Skipr 99. Sinds 

dit jaar ook voorzitter van duurzaam onder-

nemersplatform De Groene Zaak.

 3 Roger van Boxtel (1954)

Voorzitter rvb Menzis en sinds 

juni fractievoorzitter van D66 in 

de Eerste Kamer. Combineert 

losse bestuursstijl met grensoverschrijdend 

netwerk. 

  4 Roelof Konterman 

(1956) 

Directievoorzitter Achmea Zorg. 

Maakt zich sterk voor uitkomst-

indicatoren en wil daar de komende jaren fors 

in gaan investeren.

   5 Hans Büller (1952)

Voorzitter rvb Erasmus MC. 

Maakt zich als bestuurder 

vooral sterk voor meer schar-

relruimte voor professionals.

 6 Diana Monissen (1955) 

Voorzitter rvb De Friesland.  

Druk bezig het curatieve 

zorgaanbod in Friesland te 

herschikken.  Kent de zorg als voormalig be-

stuurder en ambtenaar van vele kanten. 

3

15

Skipr 1 - 12

De Nederlandse Vereniging van 

Toezichthouders in Zorginstel-

lingen (NVTZ) kent ze maar al 

te goed, de geluiden over de be-

perkte toegevoegde waarde van 

intern toezicht. “Blijkbaar heb-

ben stakeholders, overheid en 

samenleving onvoldoende ver-

trouwen in het intern toezicht”, 

aldus NVTZ-voorzitter Marian 

Jager. Voor de NVTZ reden om 

onder de naam ‘Toezichthou-

der 2.0.2.0’ een nieuw profi el 

uit te tekenen. Opvallend is dat 

de NVTZ nadrukkelijk aandacht 

schenkt aan die kwesties waar 

het volgens de buitenwacht aan 

schort, zoals transparantie en 

waardeoriëntatie. Zo krijgt de 

toezichthouder  voor het eerst 

een kompas in handen dat ook 

morele navigatiepunten als ‘de 

kwetsbaarheid van de ander’ en 

‘de relatie tussen instelling en 

samenleving’ zichtbaar maakt. 

Kompas gezamenlijke governance-code expliciet duide-
lijk te maken waar die zorgbestuurder en in het 
verlengde daarvan de toezichthouder voor staan. 
Wat is hun opdracht? Eigenlijk is het bizar dat je 
bestuurders en toezichthouders zelf nooit hoort 
over wat ze doen en waar ze voor staan.”
Ook directeur Hetti Willemse van beleidsadvies-
bureau Publicarea verbaast zich over de gebrek-
kige profi lering van toezichthouders. “Toezicht-
houders worden zonder last of ruggespraak 
benoemd en hun functie wordt maatschappelijk 
als eervol gezien”, aldus Willemse eerder dit jaar 
in een opiniestuk, verschenen in ZM Magazine én 
het vakblad voor bestuurlijk Nederland Goed Be-
stuur. “Maar wie kent de toezichthouders en weet 
wat er zich in de boezem van hun vergaderingen 
afspeelt?” 

Kale opsomming
Om die vraag te beantwoorden, deden Willemse 
en medeauteur Tineke van den Klinkenberg een 
kleine steekproef onder websites van zorgorga-
nisaties, waarbij ze niet verder kwamen dan ‘een 
kale opsomming van de namen en functies van 
de leden van de raad van toezicht’: “Geen achter-
grond van wie is wie, vanuit welke drive men toe-
zicht houdt, laat staan berichten over de thema’s 
en de wijze van toezicht houden.”  

Voor Publicarea reden om nader onderzoek te 
laten doen naar de transparantie van raden van 
toezicht in relatie tot hun interne en externe legi-
timiteit. Oftewel: hoe open zijn toezichthouders 
over hun optreden en hoe rechtvaardigen ze hun 
mandaat. Een enkel lichtpunt daargelaten (zie ka-
der) rijst uit het nog niet gepubliceerde onderzoek 
een tamelijk ontluisterend beeld. 
Alleen de aanloop al spreekt boekdelen. Van de 
twintig instellingen die onderzoeker Shujah Malik, 
masterstudent aan de Vrije Universiteit, benadert, 
willen er slechts twee meewerken. De elf organisa-
ties die de moeite nemen om hun weigering toe te 
lichten, geven als voornaamste reden dat de leden 
van de raad van toezicht ‘geen tijd voor interviews’ 
hebben.

Heidag
Naast de interviews neemt Malik 25 jaarverslagen 
onder de loep. Zijn conclusie: in vijftien gevallen 
blijkt het jaarverslag geen kwantitatieve gegevens 
over de eigen bezoldiging te bevatten, in nog eens 
vijftien gevallen is er geen uitleg over de wer-
ving en selectie van nieuwe toezichthouders, in 
veertien gevallen blijken de toezichthouders geen 
overleg te voeren met de externe accountant en 
in dertien gevallen is er geen enkele uitleg over 
hoe de toezichthouders nu eigenlijk de raad van 

1

2

6

4

COVERSTORY_v2.indd   12 24-11-11   20:32

Coverstory

12 Skipr • nr. 1 • januari 2012

 

  1 Wim van der Meeren 

(1955) 

Voorzitter rvb CZ. Zorgde dit 

jaar weer voor de nodige op-

schudding in ziekenhuisland met zijn kwali-

teitsranglijsten. 

 2 Martin van Rijn 

(1956)

Voorzitter rvb PGGM. Al jaren 

hoog in de Skipr 99. Sinds 

dit jaar ook voorzitter van duurzaam onder-

nemersplatform De Groene Zaak.

 3 Roger van Boxtel (1954)

Voorzitter rvb Menzis en sinds 

juni fractievoorzitter van D66 in 

de Eerste Kamer. Combineert 

losse bestuursstijl met grensoverschrijdend 

netwerk. 

  4 Roelof Konterman 

(1956) 

Directievoorzitter Achmea Zorg. 

Maakt zich sterk voor uitkomst-

indicatoren en wil daar de komende jaren fors 

in gaan investeren.

   5 Hans Büller (1952)

Voorzitter rvb Erasmus MC. 

Maakt zich als bestuurder 

vooral sterk voor meer schar-

relruimte voor professionals.

 6 Diana Monissen (1955) 

Voorzitter rvb De Friesland.  

Druk bezig het curatieve 

zorgaanbod in Friesland te 

herschikken.  Kent de zorg als voormalig be-

stuurder en ambtenaar van vele kanten. 

3

15
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De Nederlandse Vereniging van 

Toezichthouders in Zorginstel-

lingen (NVTZ) kent ze maar al 

te goed, de geluiden over de be-

perkte toegevoegde waarde van 

intern toezicht. “Blijkbaar heb-

ben stakeholders, overheid en 

samenleving onvoldoende ver-

trouwen in het intern toezicht”, 

aldus NVTZ-voorzitter Marian 

Jager. Voor de NVTZ reden om 

onder de naam ‘Toezichthou-

der 2.0.2.0’ een nieuw profi el 

uit te tekenen. Opvallend is dat 

de NVTZ nadrukkelijk aandacht 

schenkt aan die kwesties waar 

het volgens de buitenwacht aan 

schort, zoals transparantie en 

waardeoriëntatie. Zo krijgt de 

toezichthouder  voor het eerst 

een kompas in handen dat ook 

morele navigatiepunten als ‘de 

kwetsbaarheid van de ander’ en 

‘de relatie tussen instelling en 

samenleving’ zichtbaar maakt. 

Kompas gezamenlijke governance-code expliciet duide-
lijk te maken waar die zorgbestuurder en in het 
verlengde daarvan de toezichthouder voor staan. 
Wat is hun opdracht? Eigenlijk is het bizar dat je 
bestuurders en toezichthouders zelf nooit hoort 
over wat ze doen en waar ze voor staan.”
Ook directeur Hetti Willemse van beleidsadvies-
bureau Publicarea verbaast zich over de gebrek-
kige profi lering van toezichthouders. “Toezicht-
houders worden zonder last of ruggespraak 
benoemd en hun functie wordt maatschappelijk 
als eervol gezien”, aldus Willemse eerder dit jaar 
in een opiniestuk, verschenen in ZM Magazine én 
het vakblad voor bestuurlijk Nederland Goed Be-
stuur. “Maar wie kent de toezichthouders en weet 
wat er zich in de boezem van hun vergaderingen 
afspeelt?” 

Kale opsomming
Om die vraag te beantwoorden, deden Willemse 
en medeauteur Tineke van den Klinkenberg een 
kleine steekproef onder websites van zorgorga-
nisaties, waarbij ze niet verder kwamen dan ‘een 
kale opsomming van de namen en functies van 
de leden van de raad van toezicht’: “Geen achter-
grond van wie is wie, vanuit welke drive men toe-
zicht houdt, laat staan berichten over de thema’s 
en de wijze van toezicht houden.”  

Voor Publicarea reden om nader onderzoek te 
laten doen naar de transparantie van raden van 
toezicht in relatie tot hun interne en externe legi-
timiteit. Oftewel: hoe open zijn toezichthouders 
over hun optreden en hoe rechtvaardigen ze hun 
mandaat. Een enkel lichtpunt daargelaten (zie ka-
der) rijst uit het nog niet gepubliceerde onderzoek 
een tamelijk ontluisterend beeld. 
Alleen de aanloop al spreekt boekdelen. Van de 
twintig instellingen die onderzoeker Shujah Malik, 
masterstudent aan de Vrije Universiteit, benadert, 
willen er slechts twee meewerken. De elf organisa-
ties die de moeite nemen om hun weigering toe te 
lichten, geven als voornaamste reden dat de leden 
van de raad van toezicht ‘geen tijd voor interviews’ 
hebben.

Heidag
Naast de interviews neemt Malik 25 jaarverslagen 
onder de loep. Zijn conclusie: in vijftien gevallen 
blijkt het jaarverslag geen kwantitatieve gegevens 
over de eigen bezoldiging te bevatten, in nog eens 
vijftien gevallen is er geen uitleg over de wer-
ving en selectie van nieuwe toezichthouders, in 
veertien gevallen blijken de toezichthouders geen 
overleg te voeren met de externe accountant en 
in dertien gevallen is er geen enkele uitleg over 
hoe de toezichthouders nu eigenlijk de raad van 
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  1 Wim van der Meeren 

(1955) 

Voorzitter rvb CZ. Zorgde dit 

jaar weer voor de nodige op-

schudding in ziekenhuisland met zijn kwali-

teitsranglijsten. 

 2 Martin van Rijn 

(1956)

Voorzitter rvb PGGM. Al jaren 

hoog in de Skipr 99. Sinds 

dit jaar ook voorzitter van duurzaam onder-

nemersplatform De Groene Zaak.

 3 Roger van Boxtel (1954)

Voorzitter rvb Menzis en sinds 

juni fractievoorzitter van D66 in 

de Eerste Kamer. Combineert 

losse bestuursstijl met grensoverschrijdend 

netwerk. 

  4 Roelof Konterman 

(1956) 

Directievoorzitter Achmea Zorg. 

Maakt zich sterk voor uitkomst-

indicatoren en wil daar de komende jaren fors 

in gaan investeren.

   5 Hans Büller (1952)

Voorzitter rvb Erasmus MC. 

Maakt zich als bestuurder 

vooral sterk voor meer schar-

relruimte voor professionals.

 6 Diana Monissen (1955) 

Voorzitter rvb De Friesland.  

Druk bezig het curatieve 

zorgaanbod in Friesland te 

herschikken.  Kent de zorg als voormalig be-

stuurder en ambtenaar van vele kanten. 
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Wat is hun opdracht? Eigenlijk is het bizar dat je 
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over wat ze doen en waar ze voor staan.”
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wat er zich in de boezem van hun vergaderingen 
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Kale opsomming
Om die vraag te beantwoorden, deden Willemse 
en medeauteur Tineke van den Klinkenberg een 
kleine steekproef onder websites van zorgorga-
nisaties, waarbij ze niet verder kwamen dan ‘een 
kale opsomming van de namen en functies van 
de leden van de raad van toezicht’: “Geen achter-
grond van wie is wie, vanuit welke drive men toe-
zicht houdt, laat staan berichten over de thema’s 
en de wijze van toezicht houden.”  

Voor Publicarea reden om nader onderzoek te 
laten doen naar de transparantie van raden van 
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timiteit. Oftewel: hoe open zijn toezichthouders 
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der) rijst uit het nog niet gepubliceerde onderzoek 
een tamelijk ontluisterend beeld. 
Alleen de aanloop al spreekt boekdelen. Van de 
twintig instellingen die onderzoeker Shujah Malik, 
masterstudent aan de Vrije Universiteit, benadert, 
willen er slechts twee meewerken. De elf organisa-
ties die de moeite nemen om hun weigering toe te 
lichten, geven als voornaamste reden dat de leden 
van de raad van toezicht ‘geen tijd voor interviews’ 
hebben.

Heidag
Naast de interviews neemt Malik 25 jaarverslagen 
onder de loep. Zijn conclusie: in vijftien gevallen 
blijkt het jaarverslag geen kwantitatieve gegevens 
over de eigen bezoldiging te bevatten, in nog eens 
vijftien gevallen is er geen uitleg over de wer-
ving en selectie van nieuwe toezichthouders, in 
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 1 Roger van Boxtel (54)

Bestuursvoorzitter Menzis. Com-

bineert een losse bestuursstijl 

met een grensoverschrijdend 

netwerk. Of het nu een handelsdelegatie is of 

een gezelschap van zorgbestuurders, Van Box-

tel treedt geregeld op als reisleider.

 2 Martin van Rijn (53)

Voorzitter raad van commissaris-

sen Espria. Oud-directeur-gene-

raal VWS. Geldt als rechterhand 

van toenmalig minister Hans Hoogervorst als 

een van de architecten van de stelselwijziging.

 3 Hans Büller (55)

Bestuursvoorzitter Erasmus MC. 

Heeft als voormalig kinderarts 

nevenfuncties bij kleine, kindge-

richte zorginitiatieven, maar schuwt het grote 

werk niet, getuige toezichtfuncties bij GGZ Dijk 

en Duin en bij kwaliteitsinstituut CBO.

 4 Edwin Velzel (46)

Bestuursvoorzitter UVIT. Verze-

keringsman pur sang en dus 

ook actief binnen het Verbond 

van Verzekeraars. Zijn publiek profi el is be-

scheiden.

   

Opmars van insider

Is de multicommissaris op zijn 

retour? De opvallendste dalers 

behoren tot deze categorie. Elco 

Brinkman, als eerste toezichthou-

der van Espria vorig jaar nog vijf-

de, heeft al zijn toezichtfuncties 

in de zorg opgedoekt en is uit de 

lijst verdwenen. Loek Hermans 

maakt door het faillissement van 

Meavita, een fl inke duikeling (van 

3 naar 39). De opmars van Martin 

van Rijn (2, was 18) maakt duide-

lijk dat er voor moeilijke klussen, 

zoals een toezichthouderschap 

bij Espria, weer naar insiders 

wordt gekeken. De opmars van 

insiders zorgt er ook voor dat 

zwaargewichten uit bedrijfsleven 

en politiek, hun plek op de lijst 

moeten afstaan aan pure zorg-

bestuurders. Die trend wordt ver-

sterkt door aanpassingen in de 

scoringsmethodiek. Voor een toe-

lichting, zie: www.skipr.nl/skipr99.

 5 Bram Troost (60)

Voorzitter raad van bestuur Es-

pria en Woonzorg Nederland. 

Door tegenwerking uit Den Haag 

en de problemen is de precieze koers van 

Espria onduidelijk. Wel duidelijk is dat het de 

grootste zorgaanbieder in Nederland is.

 6 Diana Monissen (53)

Hoogste vrouw in de lijst. Sinds 1 

september van dit jaar voorzitter 

raad van bestuur De Friesland, 

hiervoor een van de belangrijkste adviseurs 

van minister Klink.

aan minister Bos om in antwoord op de bancaire 
crisis meer vrouwen op topposities te benoemen. 
Hofkes wilde wel eens weten wat deze handteke-
ningen waard waren. Toen ze de ondertekenaars 
van Topvrouwen- we hebben ze nú nodig naar 
hun eigen bestuurlijke inspanningen op dit ter-
rein vroeg, bleef het echter angstvallig stil. “Blijk-
baar vinden wij het in Nederland geloofwaardig 
dat bestuurders vanuit sociaal wenselijk gedrag 
een handtekening onder zo’n open brief zetten 
zonder dat ze dit zelf hoeven waar te maken”, 
stelt Hofkes.
Wisseling van de macht is te lezen als een 
kritische analyse van de modus operandi van de 
bestuurlijke elite in Nederland. “Die bestuurlijke 
elite is nog altijd een gesloten, behoudende groep 
heren van rond de zestig jaar, waarbinnen lef en 
eruit springen niet worden beloond”, stelt Hof-
kes. “In ons huidige economische systeem wordt 
de nadruk gelegd op harde kernwaarden als 
aandeelhouderswaarde en kostenreductie. Daar 
hoort blijkbaar ook een bepaald soort masculien 
leiderschap bij. Met name in het echelon net 
onder de top leidt dit principe tot een uitstroom 
van vrouwen, andersdenkenden en mensen met 
een specifi eke visie. Degenen die blijven, hebben 
veelal een behoudende houding. Dat conserva-
tisme wordt beloond. Zo treedt een mechanisme 

van zelfselectie op, waarbij leden van die groep 
vooral elkaar blijven selecteren en een heel po-
tentieel waardevol talent wordt buitengesloten.”  

Oudere, witte heren
Het door Hofkes geschetste old boys network 
staat ook in de zorg nog stevig overeind. “Daar 
waar hoofdzakelijk mannen in sollicitatie- en 
wervingscommissies zitten, leeft een sterke nei-
ging om mensen te zoeken die op hen lijken”, zegt 
bestuursvoorzitter Hetty de With van De Zijlen. 
“En dan kom je toch uit bij oudere, witte heren.”
“De grote bottleneck zit in de overstap van 
divisiemanager naar een bestuursfunctie”, stelt 
hoogleraar zorggovernance Pauline Meurs van 
het instituut voor Beleid en Management in de 
Gezondheidszorg (iBMG) en 15e in de Skipr 99. 
“Zorgbreed is de verticale mobiliteit sowieso ge-
ring. Als er een bestuurder wordt gezocht wordt er 
vaak gekeken naar iemand die al bestuurder is of 
hele specifi eke deskundigheid heeft, bijvoorbeeld 
op het gebied van fi nanciën. Die route is voor 
vrouwen zwaarder. Daarbij komt dat veel instel-
lingen in fi nancieel zwaar weer zitten. Dat kan bij 
raden van toezicht tot de neiging leiden om op 
safe te spelen. Dus worden er kandidaten gezocht 
die passen in het reguliere beeld van zorgbestuur-
ders en dat zijn van oudsher vooral mannen.”
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van toenmalig minister Hans Hoogervorst als 
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 3 Hans Büller (55)
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 4 Edwin Velzel (46)

Bestuursvoorzitter UVIT. Verze-

keringsman pur sang en dus 

ook actief binnen het Verbond 

van Verzekeraars. Zijn publiek profi el is be-

scheiden.

   

Opmars van insider

Is de multicommissaris op zijn 

retour? De opvallendste dalers 

behoren tot deze categorie. Elco 

Brinkman, als eerste toezichthou-

der van Espria vorig jaar nog vijf-

de, heeft al zijn toezichtfuncties 

in de zorg opgedoekt en is uit de 

lijst verdwenen. Loek Hermans 

maakt door het faillissement van 

Meavita, een fl inke duikeling (van 

3 naar 39). De opmars van Martin 

van Rijn (2, was 18) maakt duide-

lijk dat er voor moeilijke klussen, 

zoals een toezichthouderschap 

bij Espria, weer naar insiders 
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Voorzitter raad van bestuur Es-

pria en Woonzorg Nederland. 

Door tegenwerking uit Den Haag 

en de problemen is de precieze koers van 

Espria onduidelijk. Wel duidelijk is dat het de 

grootste zorgaanbieder in Nederland is.

 6 Diana Monissen (53)

Hoogste vrouw in de lijst. Sinds 1 

september van dit jaar voorzitter 

raad van bestuur De Friesland, 

hiervoor een van de belangrijkste adviseurs 

van minister Klink.

aan minister Bos om in antwoord op de bancaire 
crisis meer vrouwen op topposities te benoemen. 
Hofkes wilde wel eens weten wat deze handteke-
ningen waard waren. Toen ze de ondertekenaars 
van Topvrouwen- we hebben ze nú nodig naar 
hun eigen bestuurlijke inspanningen op dit ter-
rein vroeg, bleef het echter angstvallig stil. “Blijk-
baar vinden wij het in Nederland geloofwaardig 
dat bestuurders vanuit sociaal wenselijk gedrag 
een handtekening onder zo’n open brief zetten 
zonder dat ze dit zelf hoeven waar te maken”, 
stelt Hofkes.
Wisseling van de macht is te lezen als een 
kritische analyse van de modus operandi van de 
bestuurlijke elite in Nederland. “Die bestuurlijke 
elite is nog altijd een gesloten, behoudende groep 
heren van rond de zestig jaar, waarbinnen lef en 
eruit springen niet worden beloond”, stelt Hof-
kes. “In ons huidige economische systeem wordt 
de nadruk gelegd op harde kernwaarden als 
aandeelhouderswaarde en kostenreductie. Daar 
hoort blijkbaar ook een bepaald soort masculien 
leiderschap bij. Met name in het echelon net 
onder de top leidt dit principe tot een uitstroom 
van vrouwen, andersdenkenden en mensen met 
een specifi eke visie. Degenen die blijven, hebben 
veelal een behoudende houding. Dat conserva-
tisme wordt beloond. Zo treedt een mechanisme 

van zelfselectie op, waarbij leden van die groep 
vooral elkaar blijven selecteren en een heel po-
tentieel waardevol talent wordt buitengesloten.”  

Oudere, witte heren
Het door Hofkes geschetste old boys network 
staat ook in de zorg nog stevig overeind. “Daar 
waar hoofdzakelijk mannen in sollicitatie- en 
wervingscommissies zitten, leeft een sterke nei-
ging om mensen te zoeken die op hen lijken”, zegt 
bestuursvoorzitter Hetty de With van De Zijlen. 
“En dan kom je toch uit bij oudere, witte heren.”
“De grote bottleneck zit in de overstap van 
divisiemanager naar een bestuursfunctie”, stelt 
hoogleraar zorggovernance Pauline Meurs van 
het instituut voor Beleid en Management in de 
Gezondheidszorg (iBMG) en 15e in de Skipr 99. 
“Zorgbreed is de verticale mobiliteit sowieso ge-
ring. Als er een bestuurder wordt gezocht wordt er 
vaak gekeken naar iemand die al bestuurder is of 
hele specifi eke deskundigheid heeft, bijvoorbeeld 
op het gebied van fi nanciën. Die route is voor 
vrouwen zwaarder. Daarbij komt dat veel instel-
lingen in fi nancieel zwaar weer zitten. Dat kan bij 
raden van toezicht tot de neiging leiden om op 
safe te spelen. Dus worden er kandidaten gezocht 
die passen in het reguliere beeld van zorgbestuur-
ders en dat zijn van oudsher vooral mannen.”
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 1 Martin van Rijn (1956)

Voorzitter rvb PGGM.   Overweegt 

een deel van de PGGM–miljar-

den in de zorg te investeren. Ook 

als toezichthouder bij ondermeer Espria, de 

Rijnland Zorggroep en Sanquin is de voormalig 

topambtenaar van VWS zeer actief in de zorg.  

 2 Roger van Boxtel (1954)

Voorzitter rvb Menzis. Leek dit 

jaar in de race voor het burge-

meesterschap van Amsterdam, 

maar blijft toch voor de zorg behouden.  Richt 

als beoogd voorzitter van de D66-senaatsfrac-

tie het oog weer nadrukkelijk op Den Haag.  

 3 Wim van der Meeren 

(1955)

Voorzitter rvb CZ. Zette dit jaar 

de ziekenhuiswereld op z’n kop 

met een kwaliteitsranglijst rond borstkanker-

zorg. Het proces van zorginkoop wordt daar-

mee waarschijnlijk nooit meer hetzelfde.  

 4 Hans Büller (1952)

Voorzitter rvb Erasmus MC. 

Redde als baas van Neêrlands 

grootste ziekenhuis en pas-

sant het Havenziekenhuis van de ondergang. 

Maakt zich als bestuurder vooral sterk voor 

meer scharrelruimte voor professionals. 

 5 Bert Bruggeman (1950)

Voorzitter rvb UMCG. Onder zijn 

leiding werd het UMCG het op 

één na grootste universitair me-

disch centrum. Heeft toch tijd voor diverse be-

stuurlijke nevenfuncties 

 6 Diana Monissen (1955)

Voorzitter rvb De Friesland. Wil 

De Friesland door een merger 

met Achmea in de vaart der 

volkeren opstoten. Kent de zorg als voormalig 

ggz-bestuurder en oud-ambtenaar van vele 

kanten. 
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Marktwerking betekent volgens 

hoogleraar Kim Putters dat be-

stuurders ‘vooral voor hun eigen 

club moeten opkomen’. “Dat 

heeft ook gevolgen voor bran-

cheverenigingen en lobbyclubs”, 

stelt Putters. “Die kunnen niet 

meer voor iedereen spreken.” 

Een beroepsvereniging die dit 

aan den lijve voelt is de Orde 

van Medisch Specialisten. Uit 

onvrede over de koers van de 

Orde hebben dissidente dok-

ters, en dan met name de vrij 

gevestigden onder hen, zich on-

der het vaandel van een nieuwe 

beroepsvereniging geschaard. 

“De Orde heeft de tijdsgeest 

schromelijk onderschat”, licht 

oprichter Milco Linssen het ont-

staan van Stichting Bezorgd toe. 

“Ik ben bang dat we inmiddels 

volledig uitgepolderd zijn. ”

Ieder voor zich gaat over het aantal parkeerplaatsen per zieken-
huis, dan is het gepolder wel een keer klaar.” 
In plaats van polderen kiest Van der Meeren voor 
creatieve destructie naar recept van de econoom 
Schumpeter. “Sommige zaken zijn al zo verschrik-
kelijk lang verzand en doordrenkt van de onwil tot 
verandering, dat wij vonden dat we als verzekeraar 
de knuppel in het hoenderhok moesten gooien. In 
de zorg heeft veel te lang allerlei non-interventie-
gedrag gegolden: als je niets vervelends over mij 
zegt, doe ik dat ook niet over jou. Die consensus 
van ‘we mogen elkaar niet voor de neus stoten’ 
werkt niet. Er zitten enorme bezuinigingen aan te 
komen. Dan kunnen we blijven doorpolderen tot 
we verzopen zijn. Als we op de oude voet verder 
gaan, blijven verbeteringen die voor het oprapen 
liggen uit.” Hoezeer de schrik er bij andere spelers 
door de nieuwe attitude van zorgverzekeraars in 
zit, blijkt uit de woorden van stichting Bezorgd-
voorman Milco Linssen. “Ik denk inderdaad 
dat we volledig uitgepolderd zijn. Het is ieder 
voor zich en god voor ons allen. Dat geldt voor 
de verzekeraars, voor de ziekenhuizen, voor de 
specialisten. Het is een survival of the fittest 
geworden. De verzekeraars realiseren 
zich dat het beste. Die claimen nu de 
kwaliteit van de medisch specialisten 
als hun domein. Als specialisten hebben 

we ons onvoldoende gerealiseerd dat die verzeke-
raar er aan kwam.” Van de bestuurders hoeven de 
specialisten volgens Linssen weinig weerwerk te 
verwachten. “Bestuurders zijn geen ondernemers. 
Het zijn ex-huisartsen, ex-verpleegkundigen. Dat 
ging goed toen ze op de tent mochten passen, 
maar nu worden ze geconfronteerd met verzeke-
raars waar managers zitten die op INSEAD les 
hebben gehad, die kunnen wel hakken.” 

Logische consequentie
Voor Paul Frissen, hoogleraar bestuurskunde 
aan de Universiteit van Tilburg en decaan van de 
NSOB in Den Haag,  zijn de nieuwe bestuurlijke 
omgangsvormen een logische consequentie van 
de stelselwijziging. “Eindelijk durven verzekeraars 
de rol die ze wettelijk is opgedragen steviger in te 
vullen. Waar vroeger veldpartijen via ingewikkeld 
overleg bij de overheid aan tafel tot afstemming 
kwamen, gedragen verzekeraars zich nu voorzich-
tig als marktpartij. Door de hele samenleving zie 
je het gedrag van de markt oprukken. En daar is 
niet overleg de norm, maar concurrentie. Daarmee 

verstoren we een vredige wereld van: ‘dat 
regelen we onder elkaar wel’.” 

Of de hoogtijdagen van het poldermodel 
nu werkelijk zo vredig waren, bestuurs-
voorzitter Jaap van den Heuvel van 
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 1 Martin van Rijn (1956)

Voorzitter rvb PGGM.   Overweegt 

een deel van de PGGM–miljar-

den in de zorg te investeren. Ook 

als toezichthouder bij ondermeer Espria, de 

Rijnland Zorggroep en Sanquin is de voormalig 

topambtenaar van VWS zeer actief in de zorg.  

 2 Roger van Boxtel (1954)

Voorzitter rvb Menzis. Leek dit 

jaar in de race voor het burge-

meesterschap van Amsterdam, 

maar blijft toch voor de zorg behouden.  Richt 

als beoogd voorzitter van de D66-senaatsfrac-

tie het oog weer nadrukkelijk op Den Haag.  

 3 Wim van der Meeren 

(1955)

Voorzitter rvb CZ. Zette dit jaar 

de ziekenhuiswereld op z’n kop 

met een kwaliteitsranglijst rond borstkanker-

zorg. Het proces van zorginkoop wordt daar-

mee waarschijnlijk nooit meer hetzelfde.  

 4 Hans Büller (1952)

Voorzitter rvb Erasmus MC. 

Redde als baas van Neêrlands 

grootste ziekenhuis en pas-

sant het Havenziekenhuis van de ondergang. 

Maakt zich als bestuurder vooral sterk voor 

meer scharrelruimte voor professionals. 

 5 Bert Bruggeman (1950)

Voorzitter rvb UMCG. Onder zijn 

leiding werd het UMCG het op 

één na grootste universitair me-

disch centrum. Heeft toch tijd voor diverse be-

stuurlijke nevenfuncties 

 6 Diana Monissen (1955)

Voorzitter rvb De Friesland. Wil 

De Friesland door een merger 

met Achmea in de vaart der 

volkeren opstoten. Kent de zorg als voormalig 

ggz-bestuurder en oud-ambtenaar van vele 

kanten. 

2 8 7

Skipr 1 - 12

Marktwerking betekent volgens 

hoogleraar Kim Putters dat be-

stuurders ‘vooral voor hun eigen 

club moeten opkomen’. “Dat 

heeft ook gevolgen voor bran-

cheverenigingen en lobbyclubs”, 

stelt Putters. “Die kunnen niet 

meer voor iedereen spreken.” 

Een beroepsvereniging die dit 

aan den lijve voelt is de Orde 

van Medisch Specialisten. Uit 

onvrede over de koers van de 

Orde hebben dissidente dok-

ters, en dan met name de vrij 

gevestigden onder hen, zich on-

der het vaandel van een nieuwe 

beroepsvereniging geschaard. 

“De Orde heeft de tijdsgeest 

schromelijk onderschat”, licht 

oprichter Milco Linssen het ont-

staan van Stichting Bezorgd toe. 

“Ik ben bang dat we inmiddels 

volledig uitgepolderd zijn. ”

Ieder voor zich gaat over het aantal parkeerplaatsen per zieken-
huis, dan is het gepolder wel een keer klaar.” 
In plaats van polderen kiest Van der Meeren voor 
creatieve destructie naar recept van de econoom 
Schumpeter. “Sommige zaken zijn al zo verschrik-
kelijk lang verzand en doordrenkt van de onwil tot 
verandering, dat wij vonden dat we als verzekeraar 
de knuppel in het hoenderhok moesten gooien. In 
de zorg heeft veel te lang allerlei non-interventie-
gedrag gegolden: als je niets vervelends over mij 
zegt, doe ik dat ook niet over jou. Die consensus 
van ‘we mogen elkaar niet voor de neus stoten’ 
werkt niet. Er zitten enorme bezuinigingen aan te 
komen. Dan kunnen we blijven doorpolderen tot 
we verzopen zijn. Als we op de oude voet verder 
gaan, blijven verbeteringen die voor het oprapen 
liggen uit.” Hoezeer de schrik er bij andere spelers 
door de nieuwe attitude van zorgverzekeraars in 
zit, blijkt uit de woorden van stichting Bezorgd-
voorman Milco Linssen. “Ik denk inderdaad 
dat we volledig uitgepolderd zijn. Het is ieder 
voor zich en god voor ons allen. Dat geldt voor 
de verzekeraars, voor de ziekenhuizen, voor de 
specialisten. Het is een survival of the fittest 
geworden. De verzekeraars realiseren 
zich dat het beste. Die claimen nu de 
kwaliteit van de medisch specialisten 
als hun domein. Als specialisten hebben 

we ons onvoldoende gerealiseerd dat die verzeke-
raar er aan kwam.” Van de bestuurders hoeven de 
specialisten volgens Linssen weinig weerwerk te 
verwachten. “Bestuurders zijn geen ondernemers. 
Het zijn ex-huisartsen, ex-verpleegkundigen. Dat 
ging goed toen ze op de tent mochten passen, 
maar nu worden ze geconfronteerd met verzeke-
raars waar managers zitten die op INSEAD les 
hebben gehad, die kunnen wel hakken.” 

Logische consequentie
Voor Paul Frissen, hoogleraar bestuurskunde 
aan de Universiteit van Tilburg en decaan van de 
NSOB in Den Haag,  zijn de nieuwe bestuurlijke 
omgangsvormen een logische consequentie van 
de stelselwijziging. “Eindelijk durven verzekeraars 
de rol die ze wettelijk is opgedragen steviger in te 
vullen. Waar vroeger veldpartijen via ingewikkeld 
overleg bij de overheid aan tafel tot afstemming 
kwamen, gedragen verzekeraars zich nu voorzich-
tig als marktpartij. Door de hele samenleving zie 
je het gedrag van de markt oprukken. En daar is 
niet overleg de norm, maar concurrentie. Daarmee 

verstoren we een vredige wereld van: ‘dat 
regelen we onder elkaar wel’.” 

Of de hoogtijdagen van het poldermodel 
nu werkelijk zo vredig waren, bestuurs-
voorzitter Jaap van den Heuvel van 
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  1 Wim van der Meeren 

(1955) 

Voorzitter rvb CZ. Zorgde dit 

jaar weer voor de nodige op-

schudding in ziekenhuisland met zijn kwali-

teitsranglijsten. 

 2 Martin van Rijn 

(1956)

Voorzitter rvb PGGM. Al jaren 

hoog in de Skipr 99. Sinds 

dit jaar ook voorzitter van duurzaam onder-

nemersplatform De Groene Zaak.

 3 Roger van Boxtel (1954)

Voorzitter rvb Menzis en sinds 

juni fractievoorzitter van D66 in 

de Eerste Kamer. Combineert 

losse bestuursstijl met grensoverschrijdend 

netwerk. 

  4 Roelof Konterman 

(1956) 

Directievoorzitter Achmea Zorg. 

Maakt zich sterk voor uitkomst-

indicatoren en wil daar de komende jaren fors 

in gaan investeren.

   5 Hans Büller (1952)

Voorzitter rvb Erasmus MC. 

Maakt zich als bestuurder 

vooral sterk voor meer schar-

relruimte voor professionals.

 6 Diana Monissen (1955) 

Voorzitter rvb De Friesland.  

Druk bezig het curatieve 

zorgaanbod in Friesland te 

herschikken.  Kent de zorg als voormalig be-

stuurder en ambtenaar van vele kanten. 
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De Nederlandse Vereniging van 

Toezichthouders in Zorginstel-

lingen (NVTZ) kent ze maar al 

te goed, de geluiden over de be-

perkte toegevoegde waarde van 

intern toezicht. “Blijkbaar heb-

ben stakeholders, overheid en 

samenleving onvoldoende ver-

trouwen in het intern toezicht”, 

aldus NVTZ-voorzitter Marian 

Jager. Voor de NVTZ reden om 

onder de naam ‘Toezichthou-

der 2.0.2.0’ een nieuw profi el 

uit te tekenen. Opvallend is dat 

de NVTZ nadrukkelijk aandacht 

schenkt aan die kwesties waar 

het volgens de buitenwacht aan 

schort, zoals transparantie en 

waardeoriëntatie. Zo krijgt de 

toezichthouder  voor het eerst 

een kompas in handen dat ook 

morele navigatiepunten als ‘de 

kwetsbaarheid van de ander’ en 

‘de relatie tussen instelling en 

samenleving’ zichtbaar maakt. 

Kompas gezamenlijke governance-code expliciet duide-
lijk te maken waar die zorgbestuurder en in het 
verlengde daarvan de toezichthouder voor staan. 
Wat is hun opdracht? Eigenlijk is het bizar dat je 
bestuurders en toezichthouders zelf nooit hoort 
over wat ze doen en waar ze voor staan.”
Ook directeur Hetti Willemse van beleidsadvies-
bureau Publicarea verbaast zich over de gebrek-
kige profi lering van toezichthouders. “Toezicht-
houders worden zonder last of ruggespraak 
benoemd en hun functie wordt maatschappelijk 
als eervol gezien”, aldus Willemse eerder dit jaar 
in een opiniestuk, verschenen in ZM Magazine én 
het vakblad voor bestuurlijk Nederland Goed Be-
stuur. “Maar wie kent de toezichthouders en weet 
wat er zich in de boezem van hun vergaderingen 
afspeelt?” 

Kale opsomming
Om die vraag te beantwoorden, deden Willemse 
en medeauteur Tineke van den Klinkenberg een 
kleine steekproef onder websites van zorgorga-
nisaties, waarbij ze niet verder kwamen dan ‘een 
kale opsomming van de namen en functies van 
de leden van de raad van toezicht’: “Geen achter-
grond van wie is wie, vanuit welke drive men toe-
zicht houdt, laat staan berichten over de thema’s 
en de wijze van toezicht houden.”  

Voor Publicarea reden om nader onderzoek te 
laten doen naar de transparantie van raden van 
toezicht in relatie tot hun interne en externe legi-
timiteit. Oftewel: hoe open zijn toezichthouders 
over hun optreden en hoe rechtvaardigen ze hun 
mandaat. Een enkel lichtpunt daargelaten (zie ka-
der) rijst uit het nog niet gepubliceerde onderzoek 
een tamelijk ontluisterend beeld. 
Alleen de aanloop al spreekt boekdelen. Van de 
twintig instellingen die onderzoeker Shujah Malik, 
masterstudent aan de Vrije Universiteit, benadert, 
willen er slechts twee meewerken. De elf organisa-
ties die de moeite nemen om hun weigering toe te 
lichten, geven als voornaamste reden dat de leden 
van de raad van toezicht ‘geen tijd voor interviews’ 
hebben.

Heidag
Naast de interviews neemt Malik 25 jaarverslagen 
onder de loep. Zijn conclusie: in vijftien gevallen 
blijkt het jaarverslag geen kwantitatieve gegevens 
over de eigen bezoldiging te bevatten, in nog eens 
vijftien gevallen is er geen uitleg over de wer-
ving en selectie van nieuwe toezichthouders, in 
veertien gevallen blijken de toezichthouders geen 
overleg te voeren met de externe accountant en 
in dertien gevallen is er geen enkele uitleg over 
hoe de toezichthouders nu eigenlijk de raad van 
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Round table

S
Wie de cliënt centraal wil stellen, moet zich ook richten op diens sociale 
netwerk. Dat vraagt een sterkere verbinding tussen zorg en welzijn. 
Bestuurders, wethouders en verzekeraars in gesprek. 

‘Zorg moet aansluiten   
   op sociale netwerk’

“Stel: je snijdt in je vinger. In de meeste 
gevallen kun je dat zelf oplossen. Lukt 
dat niet, dan bel je familie of vrienden 
en als ook die niet kunnen helpen, ga 
je naar de huisarts. Pas daarna volgen 
de spoedeisende hulp of eventueel 
specialistische zorg.” Leonie Voragen, 
programmamanager wijknetwerken bij 
Coöperatie VGZ, presenteert de visie 
van haar werkgever op het toekomstige 
zorglandschap. “Tot nu toe richtten we 
ons als verzekeraar nog vooral op de 
zorginstellingen. Maar als je de cliënt  
centraal wilt stellen, moet je je ook rich-
ten op diens sociale netwerk. We willen 
daarom de verbinding tussen zorg en 
welzijn sterker neerzetten.” Coöperatie 
VGZ verwacht in dat kader veel van de 
wijknetwerken. Voragen: “Daarbij is 
onze rol die van zorgorganisator.”
Het verzekeringsbedrijf heeft zes pilots 
met wijkteams lopen. De komende 
jaren moet dat aantal opgeschaald wor-
den naar vijfentwintig. In de wijkteams 
werkt het formele zorgnetwerk samen 
met het sociale netwerk. “Wij onderzoe-
ken hoe de alledaagse zorg daarop zo 
goed mogelijk kan aanhaken. Daarvoor 
creëren we een infrastructuur waarin 
zorg aansluit op het bestaande sociale 
netwerk. Dat vraagt om een kanteling in 

denken en doen. Het uitgangspunt is de 
behoefte van de klant.”

Wegduwen
Jan Joost Meijs, directeur van Ge-
zondheidscentrum De Roerdomp in 
Nieuwegein, zoekt al sinds 2004 naar 
mogelijkheden om de burger meer te 
betrekken bij de zorg. “In Nieuwegein 
heeft de gemeente de regie genomen en 
dat heeft rampzalig uitgepakt. Alle zorg-
organisaties zetten hun belang voorop. 
De vraag is hoe je het inwonersbelang 
op tafel krijgt.” 
Deze avond zijn er vooral veel bestuur-
ders aanwezig, vertegenwoordigers 
van de instituties, merkt Jelle de Visser 
op. De Visser, bestuurder bij ZZG 
Zorggroep: “Wij zitten wel heel erg te 
theoretiseren. We proberen op een in-
stitutionele manier de burgers bij elkaar 
te brengen.”
De Visser wijst naar het ontstaan van 
traditionele coöperaties. In de tijd 
van zijn grootvader glorieerden de 
Boerenleenbank en de coöperatieve 
melkfabrieken. “Die hadden de mensen 
opgericht omdat er nog geen overheid 
en instituties waren die alles voor de 
mensen regelden. Mij bekruipt steeds 
het idee dat de burger nog niet boos 

genoeg is om het gewoon zelf te doen.”
“Nou, als burgers iets zien als een taak 
van de overheid, gaan ze zich niet in 
rijen van tien aanbieden,” antwoordt 
Ramon Testroote, wethouder Sociale 
infrastructuur en Sport Venlo. Hij  
spreekt uit ervaring. In zijn stad wordt 
al sinds 2010 geëxperimenteerd met 
een meer wijkgerichte zorg, onder meer 
in het project VenloDroom. “Je moet 
niet de professionals uit de zorg weg-
duwen en verwachten dat je er burgers 
voor terug krijgt. Zo gaat dat niet.”
Hoe het in Venlo wel gaat? “In Venlo-
Oost is bijvoorbeeld een buurtbus aan-
geschaft door de supermarkt. Met die 
bus rijden vrijwilligers buurtgenoten 
naar het ziekenhuis en naar verjaarda-
gen. Dat werkt tien keer beter dan de 
regiotaxi.” 
De animo voor de bus is groot, beweert 
Testroote: “Voor die bus zijn er te véél 
vrijwilligers.” Daarnaast zet de gemeen-
te het verenigingsleven in voor bijvoor-
beeld herintegratietrajecten. 

Onveilig
“De coöperaties ontstonden toen 
mensen zich onveilig voelden en veilig-
heid zochten in het collectief. Met het 
terugleggen van verantwoordelijkheden 
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Van links naar rechts:

Betsy Albers, programmaleider Gehandicaptenzorg Vilans; 

Hans Oosterkamp, senior consultant BMC; Helma Zijlstra, 

bestuurslid V&VN; Leonie Voragen, programmamanager 

wijknetwerken Coöperatie VGZ; Johan van Zeelst, afdelings-

manager Integrale zorg Coöperatie VGZ; Jelle de Visser, 

bestuurder ZZG Zorggroep Groesbeek; Jord Neuteboom, 

adviseur Viatore; Mirjam Davidson, Coöperatie VGZ; Ramon 

Testroote, wethouder Venlo; Jan Joost Meijs, directeur Ge-

zondheidscentrum De Roerdomp in Nieuwegein

De deelnemers

naar de burger kan die veiligheid weer 
ontstaan en wellicht leidt dat tot nieuwe 
coöperaties”, aldus Hans Oosterkamp, 
senior consultant bij BMC, die hiermee 
teruggrijpt op de eerdere opmerking 
van De Visser. 
De transitie naar meer burgerparticipa-
tie in de zorg heeft ook gevolgen voor 
de werkwijze van zorgpersoneel. “Als je 
het over wijken hebt, kom je een scala 
aan verpleegkundigen tegen”, merkt 
bestuurslid Helma Zijlstra van V&VN 
op. “Door de transitie die gaande is, 
verandert de rol van de professional. De 
wijkverpleegkundige zoals we die ken-
nen van twintig jaar geleden is daar niet 
mee te vergelijken.” 
Volgens Zijlstra is daarom een andere 
opleiding voor verpleegkundigen nodig. 
“We zijn met beroepsverenigingen in 
gesprek over de nieuwe paradigma’s 
voor het opleiden. De huidige generatie 
verpleegkundigen heeft geleerd om te 
doen wat zij denken dat goed is voor 
de patiënt. De verpleegkundige van de 
toekomst moet patiënten juist zelfma-
nagement leren.”
Voor de verpleegkundigen en verzor-
genden is dat soms bedreigend, merkt 
Betsy Albers op. Zij is als programma-
leider gehandicaptenzorg verbonden 

aan Vilans. “Ik hoor medewerkers wel 
eens de vrees uitspreken dat ze hun 
eigen werk overbodig maken. Elke 
beroepsgroep pleit voor zijn eigen 
belang. Dat gaat niet zozeer om geld. De 
individuele zorgverlener is niet bezig 
met de betaling, maar wel met het vak. 
Ze merken nu dat ze andere opdrachten 
krijgen.”

Interactie
Zorgorganisaties zullen moeten veran-
deren, stelt De Visser. “Het moet straks 
in de interactie tussen de professional 
en de klant gebeuren. Onze huidige 
organisatie is daarvoor niet geschikt. 
We hebben relatief veel laag opgeleiden 
die worden aangestuurd door managers 
en stafleden. Zo kun je de interactie met 
de burger niet aan, want die mensen 
voeren gewoon indicaties uit.”
In plaats daarvan hebben zorgorgani-
saties meer hoogopgeleide zelfsturende 
teams nodig meent De Visser. “We 
moeten van een klassieke organisatie 
met 24 procent overhead naar een or-
ganisatie met zelfsturende teams en 10 
procent overhead. Daarom gaan we nu 
dus management en staf weghalen. En 
dan hopen we maar dat de timing goed 
genoeg is om voor de nieuwe bekosti-

gingsstructuren klaar te zijn.”
Adviseur Jord Neuteboom van Viatore 
wijst nog op iets anders. “Het gaat hier 
ook om geld en macht. Transities zijn 
systeemwisselingen. Dan gaat het erom 
waar het geld ligt en waar de beslis-
singsmacht. We praten hier dus over 
de vraag waar in de toekomst het geld 
verdeeld wordt en wie erover gaat.”
Een onderwerp dat al eerder door Jan 
Joost Meijs was aangesneden. “De 
financiering werkt op dit moment tegen 
dat we onze doelen bereiken. Ik ben 
namelijk niet de baas over het geld 
dat in de wijk besteed wordt, dat zijn 
de gemeente, de zorgverzekeraars en 
de inwoners. Het geld is nu dus niet 
beschikbaar om goede dingen mee te 
doen.” Daar ziet Johan van Zeelst wel 
mogelijkheden. Hij houdt zich als de 
afdelingsmanager Integrale zorg van 
Coöperatie VGZ veel bezig met zorgin-
koop. Van Zeelst wijst met twee handen 
in de ruimte midden boven de tafel. 
“Als we de zak met geld nou midden 
boven tafel hangen. Dat is het beschik-
bare budget voor de wijk. Als we dat 
geld met z’n allen beter inzetten en er 
blijft geld over, dan is eenderde voor de 
aanbieders, eenderde voor de klant en 
eenderde voor ons. ”

Skipr in samenwerking met Coöperatie VGZ
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Wij vinden dat het ook onze verantwoordelijkheid is 

om onze geneesmiddelen en vaccins bij de mensen te 

krijgen die ze nodig hebben, ongeacht waar ze wonen 

en of ze er geld voor hebben. Om dit te verwezenlijken 

hebben we vele verreikende programma’s en samen-

werkingsverbanden opgezet. Meer informatie vind je op 

onze website msd.nl.

Bij MSD werken wij mee aan een gezonde wereld. 

Hoe? Door innovatieve geneesmiddelen en vaccins te 

ontwikkelen en te verstrekken aan mensen over de 

hele wereld. Samen met gezondheidspartners bieden 

we toonaangevende oplossingen waarmee we het 

leven van miljoenen patiënten verbeteren. We luisteren 

goed naar patiënten, artsen en onze andere partners en 

anticiperen op hun behoeften.  

Not just healthcare.

De aanpak van rivierblindheid, de ziekte die miljoenen 
mensen in Afrika en Latijns-Amerika bedreigt, begint 
zijn vruchten af te werpen. Zo is Colombia het eerste 
land ter wereld, waar rivierblindheid is uitgeroeid. 
Op korte termijn worden dergelijke successen ook 

verwacht in andere Latijns-Amerikaanse landen en 
op iets langere termijn in Afrika. MSD doneert al ruim 
25 jaar het geneesmiddel Mectizan (ivermectine)  
tegen rivierblindheid. In Haarlem staat de enige fabriek 
ter wereld waar dit medicijn wordt geproduceerd.

Ga naar www.msd.nl/verantwoord om te ontdekken hoe MSD meewerkt aan een gezonde wereld.
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Na de brand

De feiten

Wat: hygiëne- en infectierisico’s 

Waar: Zorgcentra De Betuwe 

Wanneer: : tot augustus 2013 

Geleerde les: kwaliteitsslag

laten beklijvenHygiëne onder de 
 maat in De Betuwe

Van verkeerd gebruik van steriele handschoenen tot het ontbreken 
van zeep, van een te warme koelkast tot onjuiste opslag van steriele 
instrumenten. Er blijkt veel mis bij Stichting Zorgcentra De Betuwe.
Door Peter van Steen

IIn november 2012 bezoekt de Inspectie voor de Gezond-
heidszorg Zorgcentrum Beatrix in Culemborg, een van 
de locaties van Stichting Zorgcentra De Betuwe. Tijdens 
dit bezoek constateert de inspectie hoge tot zeer hoge 
risico’s op het gebied van hygiëne en infectiepreventie. 
Deze hebben vooral met de persoonlijke hygiëne van 
medewerkers en cliënten te maken, maar ook met de 
omgang met en opslag van medicatie en steriele hulp-
middelen.
De inspectie vraagt Zorgcentra De Betuwe verbeterin-
gen door te voeren, maar tijdens een herhalingsbezoek 
in maart 2013 blijkt dat er onvoldoende is veranderd. 
Bij een inspectie van een andere locatie, Zorgcentrum 
Valentino in Maurik, komt overwegend hetzelfde beeld 
naar voren. De conclusie luidt dat het management 
onvoldoende op blijvende verbeteringen stuurt en dat 
de organisatie het belang van voorzorgsmaatregelen om 
infecties en uitbraken van infectieziekten te voorkomen 
onvoldoende beseft. De inspectie besluit daarom Zorg-
centra De Betuwe per 3 april 2013 voor een periode van 
vier maanden onder verscherpt toezicht te stellen.

Cultuur en gedrag
“We schrokken daar erg van”, aldus Ruth Maas, bestuur-
der van Zorgcentra De Betuwe. “Hygiëne en infectiepre-

ventie stonden al langer op onze agenda, maar we heb-
ben in eerste instantie niet adequaat genoeg gehandeld.” 
Meteen na het besluit van de inspectie wordt een plan 
van aanpak opgesteld met een actieplan dat ingaat 
op alle onderwerpen die in de inspectierapporten zijn 
genoemd.
Een stichtingbrede stuurgroep bewaakt de voortgang 
ervan en stuurt zo nodig bij. Na bezoeken in juni en 
juli aan zes locaties concludeert de inspectie dat met 
dit plan van aanpak goede resultaten zijn geboekt. De 
inspectie heft dus het verscherpt toezicht per 3 augustus 
2013 op. Wel zal zij blijven toezien op de uitvoering van 
de tweede fase, die op een cultuur- en gedragsveran-
dering is gericht. Juist zo’n verandering van cultuur en 
gedrag is moeilijk te realiseren. Maas: “We hebben een 
behoorlijke kwaliteitsslag gemaakt en zijn nu helemaal 
up-to-date met betrekking tot hygiëne en infectiepre-
ventie, maar dat moet wel beklijven bij medewerkers en 
vrijwilligers. Je hebt natuurlijk allerlei cultuurprojecten 
met vlaggetjes en posters, maar wij kiezen voor een 
aanpak waarbij we over deze onderwerpen met elkaar 
in gesprek blijven. Of dat voldoende is, zal de toekomst 
moeten uitwijzen. In ieder geval zijn alle medewerkers 
doordrongen van het belang van goede hygiëne en infec-
tiepreventie voor de cliënten.”

Ouderenzorg • Veiligheid • Bewustwording



Sinds 1 juli, meldcode verplicht
Professionals die werken met een meldcode, grijpen 
drie keer zo vaak in bij vermoedens van huiselijk 
geweld of kindermishandeling. Het gebruik van een 
meldcode is dan ook sinds 1 juli 2013 verplicht voor de 
sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, 
maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie.

De vijf stappen van de meldcode helpen professionals bij 
het signaleren van verwaarlozing, mishandeling of misbruik 
en ondersteunen bij eventuele vervolgstappen. 

Toolkit op www.meldcode.nl
Op www.meldcode.nl staan de vijf verplichte stappen en 
overige minimumeisen duidelijk uitgewerkt. Ook vindt u er 
een toolkit met instrumenten om de meldcode in te voeren 
en te gebruiken. 

www.meldcode.nl van kracht!

Wet

Skipr_Adv_179x127.indd   1 30-07-13   10:47
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Suzanne Weusten is psycholoog en 
directeur van de Argumentenfabriek 
Denkacademie. Ze was lid van de 
hoofdredactie van de Volkskrant en 
daarvoor hoofdredacteur van Psy-
chologie Magazine.

Suzanne Weusten is psycholoog en 
directeur van de Argumentenfabriek 
Denkacademie. Ze was lid van de 
hoofdredactie van de Volkskrant en 
daarvoor hoofdredacteur van Psy-
chologie Magazine.

Leiderschap • Dromen • Inspiratie

De duistere kant 
 van leiderschap

Hoe komt het dat veel leiders van 
grote ondernemingen, publieke en semi-
publieke organisaties hun integriteit 
verliezen, evenals het contact met hun 
achterban en met zichzelf? De voorbeel-
den van de laatste jaren zijn alleen al in 
Nederland legio, denk aan Sjoerd van 
Keulen van SNS, Erik Staal van woning-
corporatie Vestia en Bram Moszkowicz. 
Volgens massapsycholoog Jaap van Gin-
neken komt dat doordat de persoonlijk-
heid van leiders op weg naar de top een 
ingrijpende psychologische transformatie 
ondergaat. In Verleidingen aan de top. 
De psychologie van de macht bespreekt 
Van Ginneken de zelfoverschatting en 
overmoed van topleiders uit de wereld-
politiek, zoals de Amerikaanse presiden-
ten John F. Kennedy en George Bush, 
maar ook Europese regeringsleiders als 
Tony Blair en François Mitterrand.
Behalve zelfoverschatting en overmoed 
signaleert Van Ginneken bij velen van 
de leiders seksuele obsessie, verslaving, 
corruptie en machtsmisbruik, ja zelfs 

geestesziekte. De werkelijke verhalen 
over de persoonlijkheid van wereldlei-
ders zijn verbijsterend.
Waar tijdens hun machtsperiode de wer-
kelijke aard van de leiders nog geheim 
wordt gehouden en geregisseerd door 
spin doctors, komt na hun aftreden of 
dood de duistere kant stukje bij beetje 
boven. Zo is het achteraf onvoorstelbaar 
dat John F. Kennedy, seksueel obsessief, 
lichamelijk een wrak en verslaafd aan 
medicijnen, zo lang de hoogste wereldpo-
sitie heeft kunnen vervullen. 
In het laatste hoofdstuk oppert Van 
Ginneken de mogelijkheid dat de weg 
naar de top, vooral een mannelijke weg, 
een hormonale verandering in gang zet: 
“Naarmate het testosteronniveau stijgt 
gaan zelfvertrouwen en risico nemen 
over in overmatig zelfvertrouwen en 
roekeloos gedrag.” 
Verleidingen aan de top is helder, 
overtuigend en goed gedocumenteerd. 
Het laatste hoofdstuk schreeuwt om een 
volgend boek over testosteron en macht.

Business Contact. 

253 pagina’s. 

ISBN 978 90 470 0642 8. 

€ 19,95.

Waarom we 
 dromen

Van de meeste dromen blijft na het 
wakker worden weinig over. Soms 
herinneren we ons alleen de sfeer van 
een droom en soms beseffen we dat 
we over iemand gedroomd hebben als 
we die persoon in de werkelijkheid 
tegenkomen.
Geheugenprofessor Douwe Draaisma 
begon zijn onderzoek naar dromen met 
een simpele vraag: wat en hoe droomt 
een blinde eigenlijk? 
Naarmate hij meer te weten kwam 
over dromen van blinden, raakte hij 
gefascineerd door de raadsels van de 
nachtelijke activiteit. “Na een paar 
maanden was het onmogelijk om niet 
over dromen te schrijven.”

De dromenwever voert de lezer langs 
de experimentele slaaplaboratoria van 
de twintigste eeuw, maar ook langs de 
exacte droombeschrijvingen uit dag- en 
droomboeken. En natuurlijk komen 
de omstreden én ingenieuze droom-
duidingen van Sigmund Freud aan 
bod. Draaisma beschrijft de evolutie in 
het droomonderzoek aan de hand van 
concrete onderwerpen: de vliegdroom, 
de examendroom, de erotische droom, 
de lucide droom en de nachtmerrie.
Ook in De dromenwever weet Draais-
ma met elegante pen een complex 
onderwerp toegankelijk op te schrijven; 
een stijl die we kennen van zijn eerdere 
bestsellers. 

Historische Uitgeverij. 2013. 

221 pagina’s. 

ISBN 978 90 6554 060 7. 

€ 19,90

Leiderschap • Dromen • Inspiratie
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Wandelgangen

Drijvend vergaderen
Beste achterkamers
Naam: Dek West, Amsterdam

Website: Smaaknederland.nl/vergaderen

Prijs vergaderarrangement: halve dag vanaf 25,50 per deelnemer

  
Dek West ligt in het Amsterdamse Westelijk Havengebied; tijdens het vergaderen kijkt u 

uit over het IJ. Om scherp te blijven, kunt u kiezen voor brainfood; kleine maaltijden die 

over de hele dag verdeeld worden aangeboden. Dat voorkomt de beruchte afterlunch-

dip. Dek West is bereikbaar per auto en bus, maar ook per boot. 

Gastvrij netwerken
Wat? Health & Care Day, Zorgnetwerk en Skipr 

Waar? Miele Inspirience Center, Vianen

Wanneer? 9 oktober 2013 

1. Jan Duenk, bestuurderslid Abrona, links, hoort van Theo van Brussel, directeur Foodstep, dat bestuurders soms net managepaarden zijn: 

ze lopen alsmaar dezelfde rondjes. 2. Teun Verheij, algemeen directeur Albron, links, praat met Peter Draaisma, bestuursvoorzitter IJsselland 

Ziekenhuis, over zijn functie als bestuurslid bij De Groene Zaak, een platform dat er voor wil zorgen dat bedrijven en instellingen verduurzamen. 

3. Leon Boer, commercieel manager Farm Fresh, links, en Wim Waninge, coördinator Erasmus MC Vriendenfonds, stellen vast dat er erg veel 

cateringbedrijven strijden om de gunst van zorginstellingen tijdens de Health & Care Day. 4. Michel Overwijk, sector manager Voeding van Zorg-

partners Friesland, links, krijgt uitgelegd hoe Hay Christiaens, facilitair manager De Zorggroep, kookwedstrijden organiseerde tussen bewoners 

van een woonzorgcentrum en leerlingen van een basisschool. 5. MaryClaire Dangel-Palmer staat bij de microfoon van Skipr om hoofdredacteur 
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Overstag - Wim Martens 
Was: directeur 

Bedrijfsvoering Arkin

Is sinds 1 oktober: 

 bestuurder 

Woonzorg Unie Veluwe

“Ik was al een poosje om me heen aan het kijken omdat ik van di-

recteur graag bestuurder wilde worden. Als directeur heb je altijd de 

raad van bestuur boven je, die uiteindelijk bepaalt wat er gebeurt. 

Als bestuurder bepaal je zelf de richting. Ik was blij om gevraagd te 

worden voor mijn huidige functie. Na tien jaar ggz wilde ik graag naar 

een andere tak van sport. In de ggz heb ik veel veranderingen mee-

gemaakt en ook in de ouderenzorg zijn de veranderingen groot. Daar 

ga ik graag een bijdrage aan leveren.”

Ruud Koolen te vertellen over haar ervaringen als Chief Operating Officer in het Henry Ford West Bloomfield Hospital. 6. Peter van Uhm, voor-

malig Commandant der Strijdkrachten, links, vertelt Wim van der Meeren, bestuursvoorzitter CZ, dat hij tijdens zijn werkzame leven altijd een 

pasfoto van zichzelf als 17-jarige bij zich droeg, om iedere dag stil te staan bij de idealen die hij toen had. 7. Carla Peeters, interim manager, 

en Willem van der Ham, bestuurslid a.i. Integraal Kankercentrum Zuid, stellen dat goedkope zorg ook goede zorg kan zijn, want het voorkomen 

van complicaties is goedkoper dan ze genezen. 8. Suus van den Akker, stand-up-cartoonist, ontvangt complimenten van Gerard van Grinsven, 

directeur Cancer Treatment Centres of America, vanwege de geslaagde tekening die zij van hem maakte. Interviews en cartoons zijn te zien via 

skipr.nl/healthcareday2013.

Vergaderlocatie • Transfer • Netwerken
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Koken • Ontspanning • Communicatie

Frank Rijnders: 

‘Al kokend
     krijg je 
 andere gesprekken’

‘We maken er werk van’

Al ruim 25 jaar zit hij in een kookclub met elf vrienden. 
Rangen en standen spelen geen rol en toetjes mogen 
mislukken. 
Door Trix Broekmans. Foto: Vincent Boon

“Oorspronkelijk waren we een wijn-
club, die uitgroeide tot kookclub. We 
kookten eerst onder begeleiding, maar 
dat doen we al jaren niet meer. We zijn 
met elf vrienden en we praktizeren de 
‘cuisine ordinaire’, we nemen het niet 
zo serieus. Natuurlijk koken we, maar 
gezelligheid staat voorop. We komen 
zes tot acht keer per jaar bij elkaar en 
dan valt er een hoop uit te wisselen. 
We zijn wars van poeha, er is geen 
protocol. En als het ging om het niveau 
van koken, kwam de helft er niet in. 
We hebben vier heel goede koks in de 
club, maar het merendeel is midden-
moter. Verder hebben we wat leden die 
alleen maar groenten mogen snijden. 
We maken er wel werk van, dus niet 
een simpel soepje en een blaadje sla. 
En we doen ons uiterste best om een 

mooi plaatje te maken, mise en place is 
belangrijk. Maar als er eens een toetje 
instort, is dat niet erg. We zijn voor de 
lol bij elkaar. Ik sta daar ook niet als 
bestuurder van een grote zorgorganisa-
tie te koken, rangen en standen vallen 
weg. Dat komt door dat samen koken. 
Daarom heb ik tijdens een fusietraject 
eens met de managers van het eerste 
echelon gekookt en onlangs nog met de 
ondernemingsraad. Samen koken en 
samen de tafel dekken is een prachtige 
gelegenheid om heel andere gesprek-
ken te hebben. Thuis kook ik ook, in 
het weekend. Spaghettigerechten met 
veel knofl ook en pepers. Liefst samen 
met mijn moeder van 82. Zij kan veel 
beter koken dan ik en zij ruimt de 
keuken op. Want ik laat altijd een puin-
hoop achter.”

‘Er valt een hoop uit te wisselen’

Wie? Frank Rijnders, bestuurder 

De Zorggroep tot pensionering per  

1 december 2013

Wat? Kookt graag

Hoe? Lid van kookclub

Koken

Koken • Ontspanning • Communicatie



Dorpsstraat 9F 1261ES  Blaricum  T 035 531 00 62  info@p5com.eu  www.p5com.eu/gezondheidszorg

Ambulantiseren. Gepaste zorg dichtbij de cliënt. Of gewoon minder bedden, meer efficiëntie, verantwoorde zorg tegen 
een lagere prijs? U als bestuurder hoeven wij vermoedelijk niets te vertellen. Wat uw situatie ook is, de kans is groot 
dat ook uw instelling binnenkort voor messcherpe keuzes komt te staan. Maar bieden uw zorgpaden u voldoende 
overzicht om te bepalen hoe u gaat ambulantiseren? Belt u ons. Wij horen graag wat er speelt. En als het goed is, 
kijkt u over maximaal een jaar al tevreden samen met ons terug op dat ene allereerste telefoontje. Een gesprek dat uw 
organisatie voor de lange termijn inzichtelijk, voorspelbaar en toekomstgereed maakte, en op de korte termijn veel 
kosten heeft bespaard.
P5COM is specialist in de gezondheidszorg als het gaat om het stroomlijnen van primaire en ondersteunende bedrijfs-
processen. Dit doen we door het implementeren van operationele verbeteringen die gedragen worden door uw hele 
organisatie. Op basis van diepgaande analyse realiseren we meetbare resultaten in korte 
tijd. Gedurende het traject werken we op persoonlijke en stimulerende wijze samen met 
alle betrokkenen. Daarbij gaan we nooit uit van algemene aannames of standaard-
oplossingen. De verbeteringen die wij doorvoeren zijn pragmatisch en renderen blijvend 
en effectief. Het resultaat van onze expertise is dat u altijd minstens uw investering 
terugverdient. 

Heeft u al exact in beeld hoe u gaat 
ambulantiseren?

adv-GGZ/focus-2013-215x285.indd   1 15-10-13   13:37



gezondheidszorg

Zorgmanagement 
Bedrijfsvoering
Medisch

Als de 
ouderenzorg 
je hart raakt.

Deugdelijke ouderenzorg is essentieel. Maar de 

combinatie van vergrijzing, toenemende zorg- 

zwaarte en het tekort aan artsen creëert een 

nijpend vraagstuk. Hoe gaan wij om met onze 

ouderen? Er bestaat een beeld dat ouderenzorg 

gelijkstaat aan ‘mensen helpen in hun laatste 

levensfase’. Dit is eenzijdig. Ouderenzorg is een 

complex vakgebied met een grote medisch- 

inhoudelijke dynamiek. Veel cliënten kampen 

met een meervoudige problematiek, wat het 

werk juist interessant maakt. Als medisch 

professional moet je vakinhoudelijk sterk  

zijn en een groot zorghart hebben. Wil je 

mensen gezond houden, beter maken of 

allebei? Grow/Work helpt de ouderenzorg  

met gekwalificeerde en aankomende artsen.

Wilt u weten hoe we de ouderenzorg  

beter maken? Kijk op www.growwork.nl  

of bel 020 301 33 77.


