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Ziel<enhuizen richting vraag

sturing; maatschappelijl< 

ondernemen als 'derde weg' 

tussen overheid en marl<t 
DRS. R.N. VAN DER PLANK 

Een vergelijking met het in cultuur brengen van land dringt zich op aan wie 

het zorgveld bekijkt. Achter de horizon gloort een landschap met een geva

rieerd zorgaanbod waarin de wensen en verwachtingen van patiënten centraal 

staan. De NVZ vereniging van ziekenhuizen wil in dat proces een voortrekkers

rol spelen en verwacht veel van marktwerking en maatschappelijk onderne

men. Maar voordat het geschetste zorglandschap in cultuur gebracht is, moet 

er nogal wat onderhandeld en gekozen worden. Rob van der Plank, directeur 

van de NVZ, geeft zijn visie. 

Gevarieerd. Zo heeft de Nederlander zijn recreatielandschap het liefste. Nu is het 

ziekenhuislandschap geen recreatieland, maar feit is wel dat er grote verande

ringen op stapel staan en dat de patiënt zich er meer dan nu in thuis moet 

weten. 

Vraagsturing: Nieuwe rolverdeling 

Vraagsturing in de zorg klinkt goed, maar de praktische uitwerking is vaag. Het 

suggereert in elk geval een breuk met de 'oude' situatie van aanbodsturing: de 

zorgverlener zal in een vraaggestuurd zorgstelsel niet langer alles bepalen. De 

zorgbehoefte van de patiënt staat centraal. Die moet meer ruimte krijgen om 

eigen preferenties te volgen en te kiezen tussen instellingen, artsen en typen 

behandelingen. De arts komt aldus in een meer adviserende rol, terwijl de 

patiënt de beslissingen neemt. 

Dit impliceert een geweldige verschuiving van verantwoordelijkheden. Het is 

logisch dat het tijd kost om dit te verwezenlijken en te wennen aan de nieuwe 

rolverdeling. Daar komt nogal het een en ander bij kijken. Cruciaal is dat de 

patiënt over adequate informatie kan beschikken om verantwoorde keuzes te 

maken omtrent zijn zorggebruik. Informatie over kwaliteit, prijzen en service. 
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Patiënt centraal 

De NVZ vindt de samenwerking tussen patiëntenorganisaties en zorgaanbieders 

rondom kwaliteitsbeleid heel belangrijk. Daarom is er ook regelmatig overleg 

tussen de NVZ en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie en de 

Consumentenbond, maar ook tussen ziekenhuizen en (regionale) patiëntenorga

nisaties. Het is de taak van de zorgaanbieder, de individuele instelling, om voort

durend na te gaan of de kwaliteit verbeterd kan worden. 

Indicatoren 

Daarom ook werkt de NVZ - samen met betrokken partijen waaronder ook over

heid en consumentenorganisaties - aan de totstandkoming van een systeem van 

kwaliteitsindicatoren. Dat is nodig, omdat een mondige consument in staat 

gesteld moet worden om verantwoorde keuzes te maken in het zorgaanbod. 

Verder bereidt een groot aantal ziekenhuizen zich voor op het NIAZ-accreditatie

systeem, waarin het patiëntenperspectief een duidelijke plaats heeft. Het 

Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen stelt normen waarin 

bepaald wordt wat van het ziekenhuis op het gebied van kwaliteitszorg wordt 

vereist om geaccrediteerd te worden. Uiterlijk in 2005 dienen alle algemene zie

kenhuizen minimaal een zogenaamde initiële accreditatie te hebben. Zodat dat 

ook een rol kan spelen in het contracteerbeleid voor zorgverzekeraars in de vrije 

prijsvorming onder de DBC-systematiek. 

Sector heeft vertrouwen nodig 

De NVZ kiest ervoor om de burger optimaal te bedienen in zijn zorgvraag. Dat 

kan het beste gebeuren in een stelsel dat enige concurrentie mogelijk maakt op 

prijs, kwaliteit en service. Echter, de NVZ kiest niet voor volledig vrije marktwer

king c.q. complete liberalisering van de ziekenhuiszorg. Integendeel. de zieken

huizen zijn zich bewust van de grote maatschappelijke waarden van onze sector 

en opteren voor een 'gulden middenweg': maatschappelijk ondernemen. 

Vertrouwen moet je verdienen. Daarvan zijn we ons bewust en daar moeten ze 

ons best voor doen. In dat kader heeft de NVZ Het Zorghandvest voor ziekenhui

zen ontwikkeld. Ziekenhuizen verenigd in de NVZ hebben in januari 2002 uitge

sproken dat zij voluit bereid zijn de uitvoerende verantwoordelijkheid voor de 

zorg op zich te nemen, inclusief een goede spreiding van basiszorg. De zieken

huizen zijn ook bereid om daarover een heldere verantwoording af te leggen aan 

belanghebbende partijen als overheden, zorgverzekeraars, patiënten(organisa

ties) en samenleving. In Het Zorghandvest voor ziekenhuizen, geven zij voor het 

eerst de spelregels aan waaraan ze zich als maatschappelijke ondernemingen 
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binden. Dit is daarmee een eerste aanzet tot leveringsvoorwaarden. 

Ziekenhuizen als maatschappelijke ondernemingen die verantwoordelijk zijn 

voor zorg op lokaal en regionaal niveau, dat is de kern van de visie van de NVZ 

voor de komende jaren. Hiervoor is zowel zelfvertrouwen nodig als vertrouwen 

van de buitenwereld. Dit is niet minder dan een trendbreuk, want veel van de 

huidige wet- en regelgeving is in feite gestold wantrouwen. Of zoals Willem van 

Leeuwen het elders in deze uitgave typerend schetst: De overheid trekt zich 

terug uit de publieke sector: in de volkshuisvesting ging dat snel, in het onder

wijs met horten en stoten en in de zorg komt de overheid maar moeizaam uit de 

startblokken. Als het aan de NVZ ligt, dan komt er veel meer vaart in dat proces 

van loslaten. De tijd is er rijp voor. 

Hindervermogen 

Vraagsturing en vermindering van regelgeving, dat lijken de toverformules. Dat 

lees ik ook in het Strategisch akkoord van CDA, LPF en VVD. Maar concretisering 

ervan is minder makkelijk dan men achter de tekentafel denkt. Want het vlees is 

zwak: er zijn veel gevestigde posities bij het ministerie en de zelfstandige 

bestuursorganen, die men niet graag prijs geeft. Dat 'hindervermogen' is groot 

en niet te onderschatten. 

Ik illustreer dat met een voorbeeld: Bij de uitwerking van de kabinetsnota Vraag 

aan bod uit 2001 pleitte Paars 2 voor een marktmeester - ingebed in een nieuwe 

Wet Regulering (!) Zorgsector (WRZ) - met vergaande bevoegdheden om te inter

veniëren in de prijsvorming. Dit staat volkomen haaks op de ontwikkeling die is 

ingezet met de diagnose behandelingscombinaties (DBC's), waarvan vrije prijs

vorming - zo'n cruciaal element in de nieuwe rolverdeling - nu juist een wezens

kenmerk is. Het bevestigt de stelling dat deregulering niet zonder meer snel 

gerealiseerd is. Daar is sprake van een enorm spanningsveld. 

Budgettair Kader Zorg 

Maatschappelijk ondernemen doe je niet in je eentje. De NVZ gaat er vanuit dat 

de stakeholders de ziekenhuizen de benodigde ruimte voor maatschappelijk 

ondernemerschap gunnen en deze met hen tot stand brengen. Patiënten, verze

keraars en de samenleving hebben er het grootste belang bij dat het ziekenhuis 

adequaat kan voldoen aan de gerechtvaardigde wensen en behoeften van een 

patiënt. In dat kader is het absoluut noodzakelijk dat het Budgettair Kader Zorg 

met de invoering van de diagnose behandelcombinaties wordt afgeschaft, willen 

de ziekenhuizen de zorgvraag adequaat en flexibel kunnen bedienen. 

Ik werd dan ook getroffen door de passage in het Strategisch akkoord van CDA, 
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De uitwerking van 

de kabinetsnota 

Vraag aan bod ( ... ) 

staat volkomen 

haaks op de ont

wild<eling die is 

ingezet met de 

diagnose behande

lingscombinaties. 

LPF, VVD waarop Rob Scheerder elders in deze uitgave zo treffend close reading 

toepast: 

'Het Budgettair Kader Zorg blijft ook op langere termijn relevant als macrokader 

voor de toetsing van de collectieve uitgaven voor zorg. Dit laat echter de indivi

duele aanspraken op grond van de AWBZ en de verplichte basisverzekering 

onverlet.' 

Een full swing-keuze voor vraagsturing blijkt daar nog niet meteen uit. Maar 

deze passage laat volgens mij geen andere interpretatie toe dan dat het nieuwe 

zorgplafond minder dominant zal zijn voor de ontwild<elingen in de zorg dan 

onder Paars het geval was. Scheerder maakt zijn reputatie van scherpzinnig ana· 

lyticus waar, maar waar hij wat sombert jes concludeert dat het beleid inzake de 

kostenbeheersing in de gezondheidszorg nauwelijks een wijziging zal onder

gaan, ben ik wat optimistischer gestemd. Mijn stelling is dat de tweede zin uit 

de passage zwaarder weegt dan de eerste en de burger houvast of zelfs een hef

boom biedt om zo nodig via de rechter aanspraak te maken op zorg. Ik vertrouw 

op het inzicht van het kabinet dat er zonder extra financiële investeringen stag

natie optreedt in ontwild<elingen waarbij de zorg werkelijk gebaat is: goede en 

efficiënte patiëntenzorg, meer opleiden, meer arbeidstevredenheid en minder 

ziekteverzuim en een eerlijke financiering (DBC 2003). 

Investeren in kwaliteit 

Het hoeft daarbij niet uitsluitend van de overheid te komen. De zorg gaat de zie

kenhuizen aan het hart en zij investeren binnen hun beperkte mogelijkheden 

voluit. In de afgelopen kabinetsperiode hebben ze met veel inspanning een bij

drage geleverd aan de kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van de zieken

huiszorg. Een voorbeeld van aspecten die in het Strategisch akkoord worden aan

gehaald - en reeds zijn ingezet - is goede en efficiënte patiëntenzorg. Mede dank

zij efficiencyverbeteringen hebben de ziekenhuizen met relatief minder geld 

meer mensen kunnen behandelen. In 2001 hebben ten opzichte van het jaar 

daarvoor 100.000 extra patiënten een eerste polikliniekconsult gehad en zijn 

90.000 extra klinische behandelingen uitgevoerd. 

Gelegitimeerd door de samenleving 

De kern van maatschappelijk ondernemen is voor ziekenhuizen het nemen van 

'maatschappelijke verantwoordelijkheden' en daarover op transparante wijze 

verantwoording afleggen. Dat houdt in dat er bij de zorgverlening zoveel moge

lijk wordt aangesloten op de gerechtvaardigde wensen en behoeften van hun 
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Maatschappelijl< 

ondernemen ( ... ) is 

de unieke synthese 

tussen het borgen 

van de publieke 

dimensie, het alge

meen belang, en 

het trekken van 

profijt uit particu

lier initiatief. 

patiënten en dat de samenleving als geheel daarbij mag rekenen op een zo doel

matig en effectief mogelijke aanwending van de middelen. 

Uiteraard is dit niet alleen een belangeloos 'puur nobel handelen' vanuit de sec

tor. Het is in de goede zin des woords ook welbegrepen eigenbelang als een 

maatschappelijke legitimering tot handelen. De ziekenhuizen zullen dan meer 

ruimte krijgen om zich ondernemend en innovatief op te stellen. 

Concurrentiekracht, verantwoordelijkheid en transparantie 

Het maatschappelijk ondernemend ziekenhuis opereert zelfstandig op drie fron

ten: commerciële markten, publieke financiering en (soms) gedetailleerde wetge

ving en betrokken burgers. Met concurrentiekracht op de markt, met verant

woordelijkheid en transparantie rond overheidsbudget en publieke doelen, en 

met maatschappelijke verantwoordelijkheid en verantwoording aan de samenle

ving. Dit model zal als een soort Nederlandse 'derde weg' tussen overheid en 

markt de komende jaren met zorgzaamheid worden uitgebouwd, voor en door 

de ziekenhuizen. 

Innoveren en investeren 

Ziekenhuizen hebben als maatschappelijke ondernemingen niet tot doelstelling 

om winst te maken. Zij kunnen het zich echter niet permitteren om het zakelijk 

gedeelte van hun bedrijfsvoering te verwaarlozen. Net als andere ondernemin

gen lopen zij financiële risico's. Dat is goed, maar dit geeft meteen ook aan hoe 

onontbeerlijk positieve bedrijfsresultaten zijn voor het voortbestaan van de zorg

onderneming op zichzelf en de branche als geheel. 

Maatschappelijk ondernemende ziekenhuizen onderscheiden zich van de com

merciële branche doordat zij zichzelf verplichten het positief bedrijfsresultaat te 

investeren in de kwaliteit van zorg, innovatie etc.. Daarmee krijgt de burger 

waar voor zijn geld. Want zo ontstaat een zorglandschap met een gevarieerd en 

kwalitatief goed aanbod dat optimaal aansluit bij de verwachtingen en behoef

ten van de patiënt. Want niet de boswachter maar juist de patiënt, moet zich 

volkomen op zijn gemak voelen in het zorglandschap en daarin gemakkelijk zijn 

weg kunnen vinden. 

Mijn stelling luidt dat maatschappelijk ondernemen als derde weg tussen over

heid en bedrijfsleven enorm veel toevoegt aan de samenleving. Het is de unieke 

synthese tussen het borgen van de publieke dimensie, het algemeen belang, en 

het trekken van profijt uit particulier initiatief. De NVZ maakt zich daar sterk 

voor. 
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Het NVZ-Zorghandvest voor ziekenhuizen 

De gedragscode voor de ziekenhuissector (ook te vinden op wwwnvz-ziekenhuizen.nl) is een eerste 

start van het maatschappelijk ondernemen en zal voortdurend aangepast en aangescherpt worden. 

Zo blijft er een permanente aansluiting bij de eisen van de tijd en bij de reële behoefte van de patiën

ten en stakeholders. De NVZ bevordert naleving van deze code. Het is daarbij van belang dat zieken

huizen ter plaatse invulling geven aan betrokkenheid van hun interne of externe samenleving. 

1. Iedere patiënt kan een gerechtvaardigd vertrouwen hebben in de kwaliteit van de zorg, geleverd 

door een bij de NVZ aangesloten ziekenhuis. In deze ziekenhuizen wordt de zorg steeds geleverd 

door deskundig personeel en de zorgverlening is gericht op de individuele behoefte van de 

patiënt. 

2. Elk ziekenhuis fonnuleert voor de belangrijkste daar te behandelen ziekten en aandoeningen 

tenminste de maximaal wenselijk geachte wachttijd tot verlening van die zorg. Het ziekenhuis 

maakt deze wachttijden publiekelijk bekend (bij voorkeur op zijn website) en spant zich tot het 

uiterste in om de zorgverlening in het ziekenhuis binnen deze maximaal wenselijk geachte 

wachttijden te leveren. 

3. Elk ziekenhuis zal de beschikbare publieke en private middelen toetsbaar en zo doelmatig 

mogelijk inzetten. 

4. Het ziekenhuis raadpleegt de van belang zijnde stakeholders alvorens besluiten te nemen over 

een structurele sluiting van afdelingen, dependances of locaties van het ziekenhuis. Het zieken

huis laat deze standpunten en opvattingen bij zijn besluitvorming op passende wijze meewegen, 

onverlet dat het tot de verantwoordelijkheid van het ziekenhuismanagement behoort om 

uiteindelijk het besluit te nemen. 

5. Ziekenhuizen hanteren voor hun diensten aan patiënten steeds reële prijzen. Alle door het 

ziekenhuis eventueel behaalde positieve bedrijfsresultaten (onder welke benaming ook) worden 

door het Ziekenhuis weer ingezet ten behoeve van de zorg. 

6. Ziekenhuizen gedragen zich als goede werkgevers. 

7. Ziekenhuizen dragen zorg voor een adequate scheiding (administratief en organisatorisch) van 

hun publieke en private activiteiten. De private activiteiten liggen qua karakter niet te ver af 

van de core-business van het ziekenhuis. Het ziekenhuis voert adequaat beleid om de financiële 

risico's van eventueel privaat gefInancierde diensten te beheersen. Periodiek legt het ziekenhuis 

inzichtelijk verantwoording af over de inzet van private middelen. 

8. Ziekenhuizen hanteren openbaar gemaakte normen voor goed bestuur van ziekenhuizen. Zij 

dragen zorg voor een heldere verantwoording van hun activiteiten en stellen zich ter zake toets

baar op ten opzichte van hun maatschappelijke omgeving. Bij de vaststelling van beleid houdt 

het ziekenhuis, waar dit beleid hen althans rechtstreeks regardeert, rekening met de opvattingen 

van patiënten en andere stakeholders. 

9. Het handelen van het ziekenhuis is erop gericht om in een goede samenwerking met ander 

partijen het verlenen van de zorg aan te laten sluiten op de van belang zijnde ontwikkelingen in 

de sector ziekenhuizen, in de voor de ziekenhuizen aanpalende sectoren en in de gezondheidszorg 

in het algemeen. 
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10. Ziekenhuizen brengen - hetzij als sector, hetzij als individuele ziekenhuizen - zo spoedig mogelijk 

een publiekelijk kenbaar te maken doettment uit waarin de rechten (en verplichtingen) van de 

ziekenhuispatiënt omschreven worden. 

Rob van der Plank is directeur van de NVZ 
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