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Voorwoord 

De (social)media staan bol met maatregelen die getroffen worden 

om de zorgkosten enigszins in de hand te houden. Een mooi 

streven, maar dit zal mijns inziens tot weinig effect leiden. 

 

Ik heb daar drie standpunten over: 

1. Er wordt bezuinigd op de verkeerde kosten; 

2. Het huidige declaratiesysteem moet in de prullenbak; 

3. De basispremie moet worden geïnd door de 

belastingdienst. 

Steeds weer lees je in de media, dat er bezuinigd kan worden op 

huisartsen, verplegend personeel, ligdagen, medicijnen, 

specialisten, etc. De grootste kostenpost is echter het in 2006 

ingevoerde declaratiesysteem: DBC/DOT, totaal ondoorzichtig, 

waardoor er veel consultancybureaus, managers ed (inteelt) er wel 

bij varen. 

Waarom heeft Nederland gekozen voor een dergelijk stupide 

systeem. In de ons omringende landen gebruikt men DRG’s 

(Diagnosis Related Groups). Wij kunnen hierdoor internationaal 

geen gegevens uitwisselen. DRG’s zijn ook veel transparanter. Ons 

land houdt het ook liever zo ondoorzichtig mogelijk. 

De hoogte van de basispremie wordt bepaald aan de hand van de 

prognose van de kosten voor het komende jaar. Nooit wordt er 

gekeken naar de uitgaven! Om de lagere inkomens iets te ontlasten 

heeft men een batterij aan medewerkers aangesteld voor de 

bepaling van de zorgtoeslag. Als de overheid de basispremie (net 

als de AOW) int via de belastingdienst, dan is men het gehele 

circus van toeslagen kwijt! 

Ieder kostenbesparend initiatief binnen de zorg zal dan ook niet 

gehonoreerd worden, omdat het management hierover moet 

beslissen en die doen zichzelf niet de das om! 

 

En geloof me, er kan zeker een kwart op de zorg worden 

bezuinigd, zonder dat dit één zorgverlener zijn baan behoeft te 

kosten!  
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1. Begrijpelijke zorgnota’s 
 

Zou u een nota betalen die in wartaal is opgesteld? Nee 

toch?De zorgverzekeraars doen het klakkeloos. Dat zijn die 

modewoordenmanagers in glazen paleizen, die u ieder jaar 

steeds meer geld uit uw zak kloppen om de onbegrijpelijke 

nota’s te betalen, hun topinkomen en bonus zeker te stellen 

en de nieuwe leasebak – hybride want je denkt groen – te 

betalen 

Managementgebrabbel 

Af en toe komt zo’n nota boven water, omdat de verzekeraar die 

doorstuurt naar de verzekerde omdat hij zijn eigen risico nog niet 

heeft opgesoupeerd. 

Als je de verzekeraar belt om uitleg over de nota, omdat je ervan 

uitgaat dat die nota in vaktaal is opgesteld en door vakdeskundigen 

vertaald kan worden in normale mensentaal, begint het 

pingpongen. Om een lang verhaal kort te maken, ook die jongens 

en meisjes van de verzekeraar kunnen je geen steek verder helpen 

bij het vertalen van de wartaal en ze verwijzen je naar de afdeling 

facturering van het ziekenhuis. 

Voor je de kans grijpt bij het ziekenhuis, krap je je eens achter de 

oren en vraag je je af wat die harde werkers in die 

verzekeringspaleizen eigenlijk met je verzekeringspenningen 

uitspoken, zeker omdat ze het zelf ook niet blijken te weten. Je 

leest wel eens dat ze afspraken met ziekenhuizen maken over de 

prijs en de kwaliteit van de zorg en dat ze dat niet doen als zo’n 

ziekenhuis zich niet houdt aan hun eisen. Die eisen zouden gaan 

over kwaliteit en prijs. 

Ja, denk je dan, mooie managementgebrabbel, maar je moet toch 

eerst weten wat en hoe die ziekenhuizen het doen? En dat kunnen 

ze je niet vertellen! Ook de afdeling facturering van het ziekenhuis 

kan je niet veel verder helpen. Ze komen met termen aan als DBC, 

DOT, adds-ons, dure medicatie en lekenvertaling. Nog steeds heb 

je geen antwoord op de vraag waarvoor je betaalt en of dat terecht 

is. Op den duur betaal je de nota. En dat moet je niet doen! 
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Van DBC naar DOT 

Het probleem van de wartaalnota ligt bij de overheid, de 

Wetenschappelijke verenigingen en de zorgverzekeraars die in de 

jaren 90 van de vorige eeuw gezamenlijk gestart zijn met de 

ontwikkeling van de Diagnose Behandel Combinatie (DBC) als 

factuurvehikel. Het is per 2005 in de ziekenhuizen ingevoerd. De 

gegevens waaruit de DBC is opgebouwd, en dan met name de 

diagnose- en verrichtinggegevens, sluiten niet aan bij de medische 

terminologie, zeg maar de vaktaal, van de medisch specialist. In 

het dossier registreert de medische specialist je diagnose en je 

verrichting en die gegevens wijken mijlen ver af van de taal waarin 

de nota wordt opgesteld. Een doorsnee ziekenhuis kent al snel circa 

15.000 referentiediagnosen en de DBC telt slechts 2411 

diagnoseomschrijvingen. In 2012 heeft de DBC een belangrijke 

aanpassing ondergaan en is het DOT (DBC’s op weg naar 

Transparantie) geworden. In het kort komt het erop neer dat de 

tekst die al niet zelfverklarend was nog eens omgezet wordt en 

steeds verder af komt te staan van de werkelijkheid. Een puur 

Nederlands probleem omdat, het is al genoemd, de overheid, de 

Wetenschappelijke Verenigingen en de Zorgverzekeraars hebben 

besloten tot het ontwerp van het factuurvehikel naast de 

zelfverklarende medische registraties die al lang bestaan en overal 

ter wereld hun nut in het factureren van de zorg hebben bewezen. 

 

Oplossing 

En de patiënt die zo’n wartaalnota krijgt? De nota terugsturen naar 

de zorgverzekeraar en vragen om een deugdelijke vertaling. 

Tegelijk een kopie van je dossier opvragen bij de behandelende 

specialist en de teksten in nota en dossier goed met elkaar 

vergelijken. Net zo lang doorgaan bij de verzekeraar tot de teksten 

vergelijkbaar zijn en de nota met de werkelijkheid overeenstemt. 

Kost je wat werk, OK, maar zeker een hoop actie bij de 

zorgverzekeraars en medisch specialisten die actief hebben 

meegewerkt aan dit gedrocht. 
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2. Besparen op de zorg is helemaal geen kunst 
 
Mateloos irriteer ik me aan de reclames over de lage 

zorgpremie van sommige verzekeraars. Dus ‘tijd om over te 

stappen!’. Dit is het resultaat van ‘marktwerking’ in de zorg, 

een enorme miskleun van de overheid. Gezondheid van 

mensen is geen ‘ding’ waarop je concurrentie moet loslaten. 

Het moet tot de overheidstaken behoren. Dan wordt de zorg 

meteen honderden miljoenen euro’s goedkoper. 

Zorgverzekeringswet 

De Zorgverzekeringswet (Zvw) is op 1 januari 2006 in werking 

getreden. Naast de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

(AWBZ) maakt de Zvw deel uit van het Nederlandse 

zorgverzekeringsstelsel. 

De Zvw stelt een zorgverzekering verplicht voor iedereen die in 

Nederland belasting betaalt. 

De zorgverzekeringswet is een private verzekering, waarbij de 

zorgverzekeraars een aantal publieke randvoorwaarden in acht 

moeten nemen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) controleert of 

de zorgverzekeraars zich houden aan deze randvoor- 

voorwaarden, zoals:  

1. Acceptatieplicht 

Zorgverzekeraars moeten ingezetenen accepteren voor de 

basisverzekering. 

2. Zorgplicht 

Zorgverzekeraars moeten de zorg leveren die wettelijk in de 

basisverzekering is geregeld.  

3. Verbod op premiedifferentiatie 

Verzekeraars mogen geen verschillende premies vragen op 

grond van ‘gezondheidskenmerken’. 

4. Transparante informatie/prestatie-informatie 

Op basis van de informatie van zorgverzekeraars moet de 

consument een goede afweging kunnen maken voor een 

product.   
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5. Risicoverevening 

Sommige verzekerden kosten de zorgverzekeraar 

bovengemiddeld veel geld. In een zogenoemd herverdelings- 

mechanisme tussen zorgverzekeraars, wordt de risicoselectie 

op grond van ‘gezondheidskenmerken van verzekerden’ 

zoveel mogelijk voorkomen. De hoge kosten worden in het 

mechanisme naar evenredigheid gedragen. 

 

Marktwerking 

Bij het in werking treden van de zorgverzekeringswet is de 

marktwerking voor de zorg ingegaan. Voor die tijd bepaalde de 

overheid hoeveel geld de ziekenhuizen jaarlijks kregen om 

behandelingen uit te voeren. De kosten stegen toen met gemiddeld 

5% per jaar. Ook binnen de zorg moest de markt van vraag en 

aanbod zijn werk gaan doen. De concurrentiestrijd tussen 

ziekenhuizen en andere zorgaanbieders zou zorgen voor lagere 

prijzen. Om inzicht te krijgen wat een behandeling moest kosten, 

werd een nieuw systeem ingevoerd,  de Diagnose Behandeling 

Combinatie (DBC, lees hierover pagina ….). Marktwerking binnen 

de zorg vormt een discussiepunt. 

De SP gaf al aan dat ‘De toegenomen marktwerking leidt tot 

verkeerde prikkels in de zorg, meer gericht op prijs dan op 

kwaliteit. Meer marktwerking leidt ook tot meer 

concurrentie tussen instellingen, in plaats van 

samenwerking’. 

Basisverzekering 

De zorgverzekering of basisverzekering is een verplichte 

ziektekostenverzekering voor ingezetenen van Nederland. De 

zorgverzekering dekt noodzakelijke, op genezing gerichte zorg. De 

verzekeringsplichtigen moeten zich verzekeren en de verzekeraars 

zijn verplicht iedereen die dat wil, te accepteren. De overheid stelt 

de inhoud van de basisdekking vast. 

Voor volwassenen geldt sinds 1 januari 2008 een eigenrisico- 

regeling, terwijl in 2006 en 2007 een noclaimregeling van 

toepassing was. 
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De omvang van de dekking van de zorgverzekering wordt door de 

Zvw en de onderliggende wetgeving (Besluit zorgverzekering en 

Regeling zorgverzekering) bepaald. De mensen met een lager 

inkomen kunnen tegemoetkoming krijgen vanuit de Wet op de 

zorgtoeslag. 

 

Zorgverzekeraars 

Nederland kent een dertigtal zorgverzekeraars, die zijn verenigd in 

Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Zij voeren, in opdracht van de 

overheid, de taken uit die in de zorgverzekeringswet zijn 

opgenomen. Zorgverzekeraars hebben een andere status dan 

‘gewone’ verzekeraars. Zij hebben immers te maken met twee 

soorten cliënten: die van de (verplichte) basisverzekering 

(gedelegeerd door de overheid) en de cliënten die vrijwillig een 

aanvullende verzekering afsluiten. 

Door de vrije marktwerking proberen zorgverzekeraars op alle 

mogelijke manieren klanten aan zich te binden. Zo is er in 2013 

een bedrag van ruim 550 miljoen aan reclame uitgegeven. 

Regelmatig komt de hoogte honorering van de bestuurders van 

zorgverzekeraars in het nieuws. Zij worden voor een deel betaald 

uit de (verplichte) basisverzekering. 

 

Sociale Verzekeringsbank (SVB) 

Als uitvoerder van een publieke taak speelt de SVB een rol van 

betekenis in de samenleving. De deskundigheid, die in de 

organisatie aanwezig is, wordt breed ingezet, want de SVB 

ontwikkelt, vernieuwt én excelleert in dienstverlening. De SVB 

voert wetten en regelingen uit in opdracht van de overheid. Om er 

enkele te noemen: 

 AOW-pensioen; 

 Algemene Nabestaandenwet (Anw); 

 Kinderbijslagwet; 

 Tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte 

kinderen (TOG); 

 Persoonsgebonden budget (AWBZ en Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo); 
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 Mantelzorgcompliment 

 Aanvullende inkomensvoorziening voor ouderen (AIO) 

 Wet op het kindgebonden budget (WKB) / Wet 

Kinderopvang (Wko) 

 

Mogelijke oplossing 

Onder meer door marktwerking proberen de zorgverzekeraars aan 

het eind van het jaar verzekerden te werven. Hiervoor worden 

grote reclamecampagnes opgezet. Daar is een bedrag van ongeveer 

een half miljard euro mee gemoeid. Dat kan beter aan zorg worden 

besteed. 

Voor alleen al dit bedrag - de gezamenlijke maandpremie van een 

kleine zeven miljoen verzekerden - zou je ongeveer 25.000 

verpleegkundigen kunnen laten werken. 

Het is vreemd dat er reclame wordt gemaakt voor een product dat 

door de overheid verplicht is gesteld en het is nog vreemder dat de 

prijs van dat product per aanbieder verschilt. De basisverzekering 

zou vanuit de overheid geregeld moeten worden en voor iedereen 

gelijk moeten zijn. Dit zou zeer goed door de SVB uitgevoerd 

kunnen worden. Die onnodige reclamekosten zouden dan 

achterwege kunnen blijven en geïnvesteerd kunnen worden in waar 

het hoort: de zorg! 

De zorgverzekeraars worden dan ‘normale’ verzekeraars en hoeven 

zich alleen nog met vrijwillige verzekeringen bezig te houden. De 

bestuurders hebben dan alle vrijheid hun honorering vast te stellen, 

zonder dat hier overheidsbemoeienis aan te pas komt. (Zie mijn 

blog ‘Salarisingreep bestuurders (nr.44, pagina 114). 

 

Belastingdienst 

De premies van andere sociale verzekeringen, zoals de AOW, 

worden geïnd door de belastingdienst. Laat men de 

basisverzekering innen door deze instantie, dan kan de zorgtoeslag 

vervallen. Binnen de laagste schijven van de belastingen kan de 

verdeling inkomen - premie geregeld worden. Dit scheelt heel veel 

in kosten, waardoor het eigen risico voor de verzekerden ook 

omlaag kan. 
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Tot slot 

Uitvoering van de basisverzekering door de SVB en inning door de 

belastingdienst bespaart honderden miljoenen euro’s. Het wordt 

voor de patiënt duidelijker en goedkoper. Daarnaast zijn er nog 

veel andere grote bezuinigingen te behalen. 
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3. Bezorgd om Zorg 
 
De marktwerking is als haarlemmerolie voor de zorg 

ingevoerd. De concurrentie tussen de ziekenhuizen zou 

moeten leiden tot een goede kwaliteit van zorg tegen een 

acceptabele prijs. 

 

DiagnosBehandelCombinatie 

Voor de prijsstelling van de zorgproducten is de Diagnose 

Behandel Combinatie (DBC) *) ingevoerd, de rol van de 

zorgverzekeraars is de inkoop van de zorgproducten tegen een 

concurrerende prijs geworden en om het helemaal af te maken 

heeft de overheid besloten de kapitaalslasten voor rekening van het 

ziekenhuis te laten komen. Klink(t) of het zo uit deel één uit de 

cursus basiseconomie komt. 
 

Zorgen over marktwerking 

De werkelijkheid is alleen wat weerbarstiger, want zorg laat zich 

niet verkopen als het eerste de beste consumentenproduct als 

bijvoorbeeld een auto. Zo is de concurrentie tussen de 

ziekenhuizen heel wat kleiner dan gedacht omdat de fusiegolf het 

aantal ziekenhuizen meestal tot één per verzorgingsgebied heeft 

gereduceerd. En om nu voor iedere aandoening naar een andere 

regio te moeten reizen, is nu ook niet bepaald waar een patiënt op 

zit te wachten. Nee, met die concurrentie valt het heus wel mee. 

Het marktaandeel van de ziekenhuizen in hun verzorgingsgebied 

fluctueert namelijk heel wat minder dan werd verwacht. Ik geef als 

voorbeeld een groot ziekenhuis dat de afgelopen 10 jaar z’n 

marktaandeel in het verzorgingsgebied met circa 400.000 inwoners 

continu rond de 80% houdt. En geloof het of niet, dat ziekenhuis 

staat in de bekende ziekenhuispolls heus niet in de top tien. 

Nu denk je misschien, die zorgverzekeraars, die hebben de rol van 

regievoerder toch gekregen en leggen de ziekenhuizen het vuur aan 

de schenen? Ach, dat valt nog wel mee. Een gemiddeld ziekenhuis 

telt snel zo’n 10.000-en soorten DBC’s. Hoe kan een 

zorgverzekeraar die allemaal beoordelen op kwaliteit en prijs? En 
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daarbij komt dat de ziekenhuizen natuurlijk ook niet gek zijn en de 

prijzen voor de DBC’s niet te ver uiteen laten lopen. Ja hoor, 

succes verzekerd! 

 

Berekenen van kostprijs 

De ziekenhuizen hebben echter de smaak van het geld te pakken 

gekregen en willen winst gaan maken. Willen niet alleen, moeten 

het ook. Want door die kapitaalslasten zijn ze een risico voor de 

geldschieters, de banken, geworden. En die beginnen dus te vragen 

naar een eigen vermogen, dat ze het liefst met het jaar zien groeien. 

De economen komen als de moderne hofnar de ziekenhuizen 

binnen om hun kunstjes te vertonen en bestuur en geldschieters te 

plezieren. In de basis is het kunstje niet eens zo moeilijk. Je kan 

meer geld verdienen als je de kosten per product verlaagt en aan de 

andere kant ook nog eens je uitgaven verlaagt. 

In de ziekenhuizen is de DBC het product waar ze voor betaald 

krijgen. Dat product bestaat grofweg uit een diagnose met alle 

activiteiten die daarvoor zijn uitgevoerd. Per activiteit is er een 

kostprijs en de som daarvan geeft de kostprijs per DBC. Als je de 

winst per product wil verhogen kun je de kostprijs verhogen en/of 

de kostprijs van de activiteit verlagen en/of het aantal activiteiten 

per DBC beperken. 

Zet minder mensen aan het werk en je kostprijs daalt. Dus, als je 

weer eens leest over ontslag in de ziekenhuizen, vraag je dan eens 

af wat de echte reden is. Je kan de kostprijs van een DBC ook 

verlagen door er minder activiteiten in te stoppen. Waarom zou je 

immers van een gemiddelde moeten afwijken is de stelregel van 

menig econoom. Het gemiddelde geeft toch nog steeds voldoende 

kwaliteit en veiligheid? Mijn vraag is dan altijd: bent u de 

gemiddelde patiënt? Het is niets anders dan een verschraling van 

de zorg die volgens het economisch spoorboekje moet worden 

uitgevoerd en geen rekening houdt met de zorg die de individuele 

patiënt nu eenmaal vraagt. Kortom: je betaalt meer voor minder! 

Ook snijden de ziekenhuizen driftig in hun uitgaven. Als dat kan, 

moet je dat zeker niet laten. Zo zal niemand er bezwaar tegen 

hebben als de ziekenhuizen hun inkoopprocedures zo verbeteren 
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dat ze beter kunnen onderhandelen en daarmee besparen. Maar er 

gebeurt ook iets anders, dat minder mooi is voor de patiënten. Pluis 

de jaarrekeningen van de ziekenhuizen eens na en dan zie je dat er 

vaak bespaard wordt op investeringen. Dat betekent niets anders 

dat de apparatuur langzaam maar zeker niet meer state of art is. 

Nederland loopt echt niet meer voorop in de ontwikkeling in de 

zorg en is door zijn buurlanden ingehaald. Het is niet voor niets dat 

zorgverzekeraars contracten afsluiten met high-tech ziekenhuizen 

in onze buurlanden. Onacceptabele besparingen dus in een tijdperk 

dat de medische technologie bijna dagelijks verbeterd wordt. Je 

mag, nee moet, als patiënt toch zeker de meest moderne 

behandelmethode verwachten. 

 

Zorgzaam management? 

In een klassiek historisch georganiseerd ziekenhuis waar de dokter 

het voor het zeggen heeft en de regie over de zorg voert, kom je 

met zulke kunstjes niet weg. In de moderne organisaties heeft een 

loodzwaar management de dokter echter naar de achtergrond 

verdrongen en hem het zwijgen opgelegd. Per maand vergaderen 

ze duizenden uren over de ene na de andere organisatie- en 

procesverandering, over communicatie en informatie en over de 

aanschaf van miljoenen verslindende managementspeeltjes onder 

het mom van efficiencyverbetering. Dat alles camoufleren ze met 

een woordgebruik waar de doorsnee patiënt werkelijk niets van zou 

begrijpen. En niet alleen de patiënt, maar ook de zorgzame werker 

aan het bed begrijpt er niets meer van. Ze zijn er toch voor de 

patiënt en niet voor de steeds verder uitdijende administratie die 

het verborgen management hen oplegt? Tientallen prestatie-

indicatoren moeten ze registreren waarvan het nut meer dan eens 

wordt betwijfeld Het is bijna zo ver gekomen dat een professionele 

fout minder zwaar weegt dan een foutieve registratie. Wat wil je, 

een professionele fout blijft intern, de uitkomst van een prestatie-

indicator wordt gepubliceerd. En een slecht cijfer past niet in het 

beeld dat de manager over zijn procesinrichting heeft. De zorgpolls 

van AD en Elsevier worden niet voor niets verslonden door de 

ziekenhuismanagers. 
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En zo’n management kost natuurlijk ook wat. Maar ach, het is als 

overhead opgenomen in de kostprijs van de activiteiten dus je ziet 

er bijna niets van. Daar kunnen verpleegkundigen niet tegenop. 

Hun kosten zijn veel transparanter en iedere formatie die je snijdt 

zie je meteen in euro’s. Dat het verpleegkundigen kost, reken 

maar! 

 

Zorgkosten en zorg 

De conclusie is dat de kosten voor de zorg steeds hoger worden 

voor steeds minder zorg. Is dat wat we wilden realiseren met het 

concurrentiemodel? Is het te laat om de zorg nog ten goede te 

keren? Als ondernemer in de zorg ben ik bezorgd om de zorg….. 

 

*) Een DBC is een weergave van alle activiteiten en 

verrichtingen die een patiënt in het ziekenhuis doorloopt 

gedurende een vastgestelde periode. Daaraan hangt een 

prijskaartje. 
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4. Boos op Europa! 
 

Het is prachtig weer, eindelijk zomer en toch ben ik boos, 

heel boos. Boos op de politiek, die Europa (“Brussel”) het 

voor elkaar laat krijgen een hele generatie verloren te laten 

gaan. 

Het begint in Zuid-Europa: Griekenland, Spanje, Portugal 

maar ook al in Italië. 

Jongeren met een goede opleiding, maar zonder werk en 

zonder zicht op een echte toekomst. Een veenbrand in 

wording die enkel en alleen door werk voor de jongeren 

effectief bestreden kan worden. 

 

Waar is het rijke Europa gebleven dat de middelen heeft om de 

jongeren een toekomst te geven waar ze allen recht op hebben? 

Aan het einde van het vorig decennium was Europa nog het rijkste 

continent. Het kon allemaal niet op! De economie groeide tegen de 

sterren omhoog en het bedrijfsleven liep binnen. Een teken daarvan 

was de buitensporige beloning die managers ten deel viel, wanneer 

de groeicijfers de vorige reeks weer eens overtroffen. Ze hoefden 

daar niet erg veel voor te doen, het gebeurde gewoonweg. 

We zijn een paar jaar verder en de euro’s zijn verdampt en de 

politiek verkoopt ons, zonder enige verklaring hoe het zover had 

kunnen komen. Het beeld van een arm Europa. Ze trekken de 

zuidelijke landen de strop om de nek, waardoor een hele generatie 

verloren dreigt te gaan. Die ultieme domheid zal als een veenbrand 

naar het noorden kruipen. 

Boos ben ik omdat de politiek het laat gebeuren, dat de excessieve 

winsten van de ondernemingen weggesluisd worden langs 

Liechtensteinse banken. Vroeg of laat zal de nieuwe generatie de 

politiek hierover toch ter verantwoording roepen! Hoeveel 

kortzichtigheid, domheid en arrogantie zal de generatie 

uitgeknepen jongeren van de politiek nog accepteren? 

De historie heeft ons al talloze keren geleerd dat we voorzichtig 

moeten zijn met een verloren generatie. Als die opstaat, slaat de 

veenbrand toe, staat Europa in brand en zijn we te laat met blussen. 
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Ik ben boos omdat mijn kinderen en kleinkinderen nog 80 jaar te 

gaan hebben en de politiek hen de toekomst ontneemt. Hoogste tijd 

voor een wissel van generatie die het werk doet, frisse ideeën heeft 

en de klus klaart: continuïteit in welvaart en welzijn. 
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5. CAVE: Vitaminetekort! 
 

 

Vitamine B 

Vitamines zijn belangrijke 

bouwstenen voor ons lichaam en het 

functioneren ervan. Dit wordt door 

veel artsen onderkend. Ook is 

gebleken, dat het nogal ontbreekt 

aan kennis hiervan. Een tekort kan 

leiden tot veel lichamelijke klachten. 

In de praktijk blijkt dat maar weinig 

artsen afweten van de werking van 

vitamines. Sommige artsen bestempelen dit zelfs als ‘het 

alternatieve circuit’ en besteden hier weinig tot geen aandacht 

aan. Tijd dat de opleiding hieraan meer aandacht gaat besteden! 

  

Klachten 

Een patiënte kampt al jaren met gezondheidsproblemen. Ongeveer 

17 jaar geleden is bij haar de ziekte van Graves, een auto-

immuunziekte waarbij versnelde schildklierwerking optreedt, 

vastgesteld. De laatste jaren krijgt ze veel meer andere klachten, 

zoals kaakontstekingen, wondroos, tintelingen, polyneuropathie en 

duizeligheid. 

Alles werd gewijd aan de schildklier, dus deze werd volledig 

platgelegd met het medicijn strumazol. Vervolgens werd met 

medicijnen de juiste waarden voor het schildklierhormoon 

ingesteld. De aanpassingen vergden steeds een tijdsbestek van 

circa zes weken. Stabilisatie ging moeizaam. Ook andere 

medicijnen die zij gebruikte werkten maar ten dele. Het leek of het 

lichaam de medicijnen niet goed opnam (malabsorptie). 

 

Verwijzingen 

Voor de duizelingen werd ze doorverwezen naar een KNO arts, 

waar een MRI en een CT-scan werden uitgevoerd. Niets 

afwijkends. Doorverwijzing naar een neurofysioloog ivm met 
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tintelingen en de fysiologische tremoren. Ook hier geen 

afwijkingen. 

Een dermatoloog heeft de wondroos aan beide onderbenen 

behandeld. Ze kreeg hierna te horen, dat ze haar leven lang (ze is 

44) steunkousen moet gaan dragen. 

De endocrinoloog heeft vervolgens een uitgebreide bloedtest laten 

uitvoeren. Uitslag: schrijnend tekort aan vitamine D en een tekort 

aan foliumzuur (vitamine B11) en vitamine B12. De vitamine D 

moest direct worden aangevuld met 50.000 eenheden per maand 

(later per veertien dagen). En wat bleek, de patiënte knapte op. Ze 

kreeg vervolgens een injectie met vitamine B12 en begon met het 

slikken van foliumzuur. De genezing werd langzaam een feit. 

 

Vitamine B12 

Vitamine B12 is een zeer belangrijk bestanddeel voor het 

functioneren van het lichaam. Vitamine B12-tekort veroorzaakt 

veel klachten en dit tekort is bijna altijd een gevolg van de ziekte 

van Addison-Biemer (klassieke benaming: Pernicieuze Anemie), 

 

Welke klachten kan een tekort van vitamine B12 veroorzaken? 

 Polyneuropathie (gevoelsstoornissen, krachtsvermindering, 

tintelingen, gevoelloosheid voor pijn, brandende of stekende 

pijn, krimpende spieren, spierzwakte); 

 Malabsorptie 

 Vermoeidheid 

 Glossitis;  

 Psychische problemen; 

 Concentratie- en geheugenproblemen; 

 Duizeligheid;  

 Slaperigheid; 

 Benauwdheid op de borst; 

 Fasciculaties/myokymieën; 

 Pijn; 

 Ontstekingen in het spijsverteringskanaal; 

 Misselijkheid; 

 Darmklachten,diarree/obstipatie; 
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 Ataxie; 

 Gewichtsverlies; 

 Afasie; 

 Bloedarmoede; 

 Problemen met de ogen; 

 Gehoorproblemen; 

 Hypertone blaas; 

 Hoofdpijn/migraine/toevallen;  

 Infecties; 

 Dementie.  

 

Waarden 

De standaardwaarden van vitamine B12 liggen tussen 150 en 800 

pmol/l (0.150 – 0.800 nmol/l). Dit is een breed gebied. Een patiënt 

kan ‘normaal’ op 650 zitten maar zakt af naar 300. Hij bevindt zich 

dan nog in het veilige gebied, maar kan wel klachten hebben. 

Indien de waarde zich onder de 350 pmol/l bevindt, is verder 

onderzoek op zijn plaats. 

  

Parate kennis 

Veel artsen weten weinig van vitamines en de werking ervan, zelfs 

specialisten. Dit geven ze ook ruiterlijk toe. Wordt het niet eens 

tijd, dat hier tijdens de studie meer aandacht aan wordt gegeven? 

Dit zal ten eerste prettiger zijn voor de patiënt, want het wordt geen 

eindeloze weg naar de uiteindelijke genezing en het scheelt enorm 

veel aan onderzoeken en dus kosten. 

 

Literatuur 

Er zijn zeer veel artikelen geschreven over vitamine B12. Lees 

bijvoorbeeld het boekje van Hans Reijnen (ISBN10: 9020204777 / 

ISBN13: 9789020204773) en van Sally M. Pacholok & Jeffrey J. 

Stuart (ISDN 10 9020204904 / ISBN 13 9789020204902). Er is 

een stichting voor opgericht (www.Stichtingb12tekort.nl). 

  

http://www.stichtingb12tekort.nl/
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6. Cijfers zorgfraude: slappe thee! 
 
Deze week (20-08-2013) gelezen op Skipr de blog van 

Margot van der Starre, Directeur Nederlandse Vereniging 

van Ziekenhuizen (NVZ): Cijfers zorgfraude blijken ‘slappe 

thee’. Enige kritische opmerkingen is hier wel op zijn plaats. 

Waar het om gaat is: feiten, en nog eens feiten. En die mis 

ik. 

Niemand doet ook maar enige moeite om het verband tussen 

medisch inhoudelijke en financieel inhoudelijke (lees DBC) 

diagnose te leggen. Zolang de ziekenhuizen in Nederland 

zonder enige vorm van inhoudelijke controle op die relatie 

wegkomen, blijft het gissen of er verschillen zijn tussen deze 

begrippen en wat de financiële gevolgen daarvan zijn. 

De controle-instantie is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), 

van waaruit de opdracht tot transparantie moet komen. Gezien 

de huidige politiek – juichen om besparingen (of te wel 

lastenverhogingen) – hoeven we geen actie te verwachten en 

wordt volstaan met een groeipercentage van 1,5% in 2014 en 

1% in 2015-2017. Lees het ‘Onderhandelingsresultaat Medisch 

Specialistische Zorg’ er maar op na. 

Toch lijkt er zich wat te gaan bewegen, omdat er in dit 

onderhandelingsresultaat ook ruimte is voor de verbetering van 

de informatievoorziening. Er wordt gesproken over een 

eenmalige bronregistratie en afleiding daarvan voor meerdere 

doeleinden. Het verdient nog wat explicatie, maar het is een 

eerste stap. De eenmalige bronregistratie is dé medicatie om 

het verband te kunnen leggen tussen medisch inhoudelijke en 

financiële diagnose. Die medicatie zal nog wel dwingend 

voorgeschreven moeten worden en er zal controle op de 

uitvoering moeten zijn. 

Tot die tijd blijft het gissen naar de ‘overbetaling’ van de 

verleende zorg.  
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7. Contractering Ziekenhuizen 
 

Wat heeft het de ziekenhuispatiënt opgeleverd? 

De regievorming van de zorgverzekeraar zou moeten zorgen 

voor een bereikbare ziekenhuiszorg, die kwalitatief goed en 

tegen een juiste prijs geleverd wordt. Nu, zes jaar later, is er 

bitter weinig van terecht gekomen! 

 

Kwaliteit 

De lijst met kwaliteitsproblemen wordt steeds langer. Bijna 

dagelijks kunnen we over kwaliteitsproblemen in de Nederlandse 

ziekenhuizen lezen. Een aantal opvallende berichten:  

 De afdeling cardiologie van het Ruwaard van Putten 

Ziekenhuis in Spijkenisse is gesloten, omdat het aantal 

overleden patiënten (te) hoog zou zijn. De Inspectie voor 

de Gezondheidszorg (IGZ) zou al langer op de hoogte 

geweest zijn van de problemen. 

 Op non actief gezette medisch specialisten op de 

longafdeling van het VU medisch centrum, omdat de 

communicatie tussen de behandelaars zo bedroevend was, 

dat de kwaliteit van de zorg niet gegarandeerd kon worden. 

 De publicatie van de sterftecijfers van de hartchirurgische 

centra in Nederland. Hoewel het sterftecijfer lager dan 

verwacht is (op basis van de EuroSCORE), kan er een 

vraag gesteld worden bij het kwaliteitsniveau omdat de 

behandelingsmethoden ver uiteen lopen bij gelijke 

diagnose. 

 Veertig Nederlandse ziekenhuizen zouden niet voldoen aan 

de Europese richtlijn voor borstkankerzorg volgens de 

European Society of Breast Cancer Specialists 

(EUSOMA). De richtlijn bepaalt dat een ziekenhuis 

minimaal 150 nieuwe borstkankerpatiënten per jaar moet 

behandelen. 

 Het CBS kan voor 77 Nederlandse ziekenhuizen het 

gestandaardiseerd sterftecijfer (The Hospital Standardized 

Mortality Ratio; HSMR) over 2011 berekenen. De 
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Nederlandse vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de 

Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra 

(NFU) besluiten de cijfers niet te publiceren. De cijfers 

zouden niet objectief vergelijkbaar zijn. Het besluit tot 

publicatie op de ziekenhuissite laten ze over aan het 

ziekenhuis. Cijfers niet vergelijkbaar? Dat duidt op een 

onvolledige basisregistratie in de ziekenhuizen. 

 En last but not least was daar op 27 november jl. het artikel 

in Medisch Contact dat de keurmerken die 

zorgverzekeraars hanteren om de kwaliteit van zorg te 

duiden, onderling uiteenlopen. 

Alle prestatie-indicatoren die de ziekenhuizen jaarlijks in lijstjes 

verzamelen voor onder meer Zichtbare Zorg (ZiZO) en de IGZ zijn 

dus echt geen afspiegeling van de werkelijke zorg en onbruikbaar 

voor het beoordelen van de kwaliteit van zorg die de patiënt krijgt. 

 

Prijs 

Over de juiste prijs is het laatste woord ook nog niet gezegd. De 

overheid pakt de overhead van de ziekenhuizen aan met de Wet 

Normering Topinkomens (WNT). De Eerste Kamer is op 13 

november 2012 akkoord gegaan met de WNT, die het inkomen van 

de bestuurder aftopt op 130% van een ministersalaris en prompt 

roert de NVZD, de Nederlandse Vereniging van Bestuurders in de 

zorg, zich. De voorzitter overweegt stappen tegen de overheid in 

het inkomen van de zorgbestuurders. De normering minimaliseert 

immers het verschil tussen het inkomen van bestuurders en 

managers. 

 

Ook de zorg kan goedkoper 

Door de slechte zorgregistratie in Nederland – die is namelijk door 

de invoering van de DBC-registratie niet langer aangesloten op 

Internationale standaarden – is internationale vergelijking niet 

makkelijk. Vanaf 2014 zouden de Nederlandse ziekenhuizen weer 

werken aan de opbouw van een valide minimale dataset, waarmee 

op termijn de vergelijking met andere Europese lidstaten 

gerealiseerd kan worden. Echt internationale vergelijkingen maken 
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de zorgverzekeraars niet, omdat ze volledig gericht zijn op de 

Nederlandse zorgmarkt met de ontwikkeling van de prijzen. Ze 

hebben geen Europese concurrenten op de gesloten Nederlandse 

zorgmarkt. 

Toch zouden de Nederlandse zorgverzekeraars over de grenzen 

heen moeten kijken. Diverse onderzoeken laten zien dat niet alles 

in Nederland het beste of het goedkoopste is. Als voorbeeld voor 

een forse besparing noemen we de niet zo efficiënte 

laboratoriumzorg in Nederland. 

 

Bereikbaarheid 

Door de fusie van de Nederlandse ziekenhuizen neemt de 

bereikbaarheid af. Natuurlijk, als we eisen opleggen aan de 

minimaal uit te voeren verrichtingen betekent dat niets anders dan 

schaalvergroting. De zorgverzekeraars gaan echter verder. Door 

hun contracteringen worden patiënten gedwongen naar een verder 

afgelegen ziekenhuis te gaan. Recent konden we in de media lezen 

dat de zorgverzekeraar CZ (Tilburg) patiënten met 

hartritmestoornissen en ICD (Implementeerbare Cardioverter 

Defribillator) uit Tilburg verplicht voor behandeling naar het 

Catharina Ziekenhuis in Eindhoven te gaan. CZ heeft namelijk 

geen contract willen afsluiten voor deze behandeling met het 

Tweesteden ziekenhuis in Tilburg. Dat ziekenhuis beschikt 

trouwens wel over alle kwalificaties. 

De zorgverzekeraars zouden van de fusieziekenhuizen een basis 

specialistische zorg dicht bij de patiënt moeten eisen. Dit doen ze 

niet omdat ze denken dat daardoor de productie en de kosten 

stijgen. 

  

En de patiënt? 

Na zes jaar contractering in de ziekenhuiszorg mogen we 

constateren dat de zorgverzekeraars er niet veel van terecht hebben 

gebracht. De patiënt betaalt veel (te veel) geld voor middelmatige 

zorg die steeds slechter bereikbaar wordt. 
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8. Contractering zorg: wenselijk? 
 

In 2006 werd het nieuwe zorgstelsel ingevoerd; niet langer 

een systeem waarbij de overheid prijs en aanbod sterk 

bepaalde, maar een vraaggestuurd systeem, waarin 

marktpartijen een belangrijke rol krijgen.  
 

Verzekeraars worden geacht namens hun verzekerden te 

onderhandelen met aanbieders over de prijs en kwaliteit van de 

zorg: contracteren. 

Contracteren houdt in dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders een 

contract met elkaar aangaan met daarin precies alle afspraken 

vermeld omtrent prijs, kwaliteit van de zorg en onder welke 

voorwaarden dit gebeurt. 

 

Wat zijn de voordelen van zo’n contract? 

Een zorgaanbieder biedt het inkomenszekerheid, service aan de 

klant (die weet van tevoren precies wat er vergoed wordt en wat 

niet) en kan uit concurrentieoverwegingen voordeel opleveren, 

omdat de klant een bewuste keuze kan maken uit de verschillende 

zorgaanbieders en degene kan kiezen met het beste aanbod. 

Dit klinkt allemaal heel mooi, maar wat zijn de nadelen? 

 Voor ZZP’ers is het nu nog onmogelijk om een contract 

aan te gaan, omdat de zorgverzekeraar simpelweg hen die 

gelegenheid niet biedt. 

 Zorgaanbieders hebben niet de mogelijkheid hun eigen 

prijs, kwaliteit en voorwaarden te bepalen. Men levert de 

grip op de praktijkvoering in. 

 Het onderhandelen tussen zorgverzekeraars en 

ziekenhuizen verloopt uiterst moeizaam door de 

onmogelijke eisen die gesteld worden door de 

zorgverzekeraars. Zij stellen niet alleen eisen aan de kosten 

en kwaliteit van zorg, maar proberen tevens invloed uit te 

oefenen op de organisatie en het bestuur. Het merendeel 

van de ziekenhuizen heeft momenteel geen contract met 

een zorgverzekeraar. Ziekenhuizen zonder contract krijgen 
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dus nu geen enkele vergoeding binnen en balanceren op de 

rand van het faillissement.  

 Voor een zorgaanbieder is het een tijdrovende en 

ingewikkelde klus om uit de vele zorgverzekeraars, die op 

hun beurt ook nog weer vele contractopties aanbieden, het 

beste contract te kiezen. 

 Niet-gecontracteerde zorg wordt slechts gedeeltelijk 

vergoed door de zorgverzekeraar (en in 2013 wil men die 

vergoeding geheel afschaffen). Wil men de behandeling 

vergoed krijgen, dan is de verzekerde verplicht om naar 

een gecontracteerde zorgaanbieder te gaan. De 

zorgaanbieder is min of meer ‘loonslaaf’ van de 

zorgverzekeraar geworden. 

Er zitten dus best wat nadelen aan dit systeem, maar het meest 

verontrustende is toch wel deze: 

 

Zorgverzekeraars bepalen in hoge mate de prijs van een 

behandeling en nóg belangrijker: de kwaliteit van die 

behandeling. Het is niet langer de zorgaanbieder, die op basis 

van kennis de juiste behandelingsmethode kiest voor de klant, 

maar de zorgverzekeraar die dat doet vanuit een heel ander 

uitgangspunt: geld. 

 

Wenselijk? Het antwoord lijkt mij duidelijk….. 

 

  



26 
 

9. De marktwerking wordt uitgefaseerd 
 

Op 20 maart jl. plaatste Jaap van den Heuvel, lid raad van 

bestuur Stichting Reinier Haga Groep, een academisch 

verantwoord stukje. Vanuit het perspectief van de economie 

is het een hypothese met een zekere mate van 

betrouwbaarheid. 

 

Je zou het zo los kunnen laten op iedere tak van de industrie, 

bijvoorbeeld de automative. Als je kosten te hoog zijn, word je uit 

de markt geduwd. 

De klant heeft een zakje met geld voor een product. Als hij krijgt 

wat hij zoekt voor minder geld met dezelfde kwaliteit, zal hij dat 

kiezen. 

Economen hebben dus een heel simpel vak dat draait om kosten. 

Zodra ze die in beeld denken te hebben, houdt hun 

verantwoordelijkheid op.  

 

In de zorg speelt echter meer dan alleen de kosten. Om het rechtuit 

te benoemen: de emotie van de patiënt en hoeveel mag een patiënt 

kosten? Er zijn geen kosten te plakken op de emotie die er is 

wanneer gezondheid verandert in ziekte. Het merendeel van de 

patiënten zal er alles voor over hebben om de ziekte te vervangen 

door gezondheid. De waarde van onze gezondheid is niet te 

bepaald. De economisch onbeantwoorde vraag is: hoeveel geld 

hebben we over voor zorg en wat kunnen we als mens daarvoor 

krijgen? 

Dat is een moeilijke, zo niet onmogelijke discussie die de 

bestuursverantwoordelijken, onder meer overheid, ziekenhuizen, 

zorgverzekeraars, uit de weg gaan.  

Ik vind dat je dit soort artikelen heel kritisch moet lezen en goed op 

je laten inwerken wat er staat. Eigenlijk niets anders dan we met 

z’n allen weten: de zorgkosten lopen op. Ik zeg niet dat ze hoog 

zijn, want dat impliceert een norm voor gezondheid en die hebben 

we met z’n allen niet afgesproken. Ja, met z’n allen: de economen 

hebben (nog) niet alle macht. 
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Daarom vind ik de reacties die bij het stukje staan getuigen van een 

gevaarlijke vorm van goedkope meeloperij, huichelarij. De kosten 

moeten omlaag dus alle middelen zijn goed.  

Jammer, de zorg is verwoorden tot een product als schroefjes en 

boutjes en is daardoor een speeltuin voor narcistische 

bedrijfskundigen en mba-ers. Dat is geen integrale visie op zorg, 

een visie die niet kan zonder een intensieve kennis van de zorg, de 

mogelijkheden en de onmogelijkheden: patiëntparticipatie.  
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10. De media anno 2013 
 

Als je je emotie schrapt en enkel en alleen uitgaat van de 

feiten, zie je dat de politiek in Nederland emotiedriven is. 

Minister Dijsselbloem is er een sprekend voorbeeld van. 

Voor zijn beurt praten over opnieuw steun aan Griekenland 

(nog geen feiten door de EC uitgesproken; en moet je op 

basis van de feiten nog wel steun verlenen?). 

 

Uitspraken doen over de pensioenen in Nederland, die niet 

onderbouwd zijn (hoezo is er een probleem met de inhoud van de 

pensioenkassen; waar zijn de cijfers?). 

 

Besparingen 

De ‘oudere’ Nederlander schrikt zich te pletter en zet het op een 

sparen. Hij durft geen euro meer uit te geven (feit is dat een groot 

deel van de automotive industry afhankelijk is van oudere 

autokopers en laten die nu juist weinig auto’s meer kopen). 

Besparingen benoemen, omdat Europa dat zou willen (in feite is 

het lastenverzwaring en de vraag is of Europa dat bedoelt, omdat je 

daar meer mee kapot maakt dan je lief is). 

 

Sociale media 

Hoe komt dat vraag ik me af. De sociale media, die gericht zijn op 

‘fun and pleasure’ spelen zeker een rol. Snel, vluchtig en geen 

inhoudelijke analyse. Is het je trouwens wel eens opgevallen dat in 

de actualiteiten- en discussieprogramma’s op de televisie het nooit 

ofte nimmer meer om een inhoudelijke analyse gaat? Daar is geen 

tijd voor. De kijker vindt het maar vervelend en zapt weg. De 

reclamejongens en -meisjes zijn ‘not amused’. 

 

Inhoudelijke analyse 

Lees je de zorgmedia goed, dan zie je die vervluchtiging ook daar 

zijn intrede doen. Geen inhoudelijke analyse meer, want wie vraagt 

daar nog om? Het vraagstuk van de ‘overbetaling’ van de zorg is 

daar een goed voorbeeld van. Veel lucht verpakt in gemakkelijk te 
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verteren tekstjes. Een inhoudelijke analyse door een 

onderzoeksjournalist wordt node gemist. Wordt niet gevraagd, dus 

de eindredacteuren laten daar geen tijd en dus geld instoppen. Ben 

benieuwd waar dat heen gaat, omdat bijna niemand meer met al die 

losse puzzelstukjes het plaatje nog voor ogen heeft. 

 

Jammer, het zijn de media anno 2013. 
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11. De ontmenselijking van de zorg 
 

Ik erger me mateloos aan het geprotocolleer dat alle 

verantwoordelijkheid van mens tot mens ontneemt. De 

tirannie van het protocol als deelonderwerp in de 

ontmenselijking van zorg. 

 

Is er straks nog thuiszorg? 

De media staan er vol van, de wachtkamers van de UWV zitten er 

vol mee: de ontslagen thuiszorgers. De exit begon met tientallen, al 

snel werden het honderden en nu zijn het al duizenden per 

werkgever. 

Kunt u het zich voorstellen, duizenden mensen die dag in dag uit 

klaar stonden voor hulp en zorg aan mensen, zoals u en ik aan de 

kant gezet. 

Vraagt in Nederland dan niemand zich af, of we die menselijke 

zorg zo maar kunnen strepen? Is de mantelzorg zo sterk gegroeid 

dat ze overbodig zijn? Nee, anders had Van Rijn geen oproep 

gedaan voor meer vrijwilligers. Je moet het als zorgbehoevende 

zelf maar redden in één van de rijkste landen van de wereld. De 

onbeantwoorde vraag is hoe ze dat gaan doen en niet ziek worden 

is het devies of zorgarmoede is uw deel. 

 

De tirannie van het protocol. 

Is de afbraak van de thuiszorg het enige signaal dat we in snel 

tempo de zorg aan het ontmenselijken zijn? Nee, er zijn er meer. 

Iedereen heeft nog helder de euthanasie van een stervende patiënt 

en de aanpak met gevolgen door de IGZ op het netvlies. 

Bureaucratisch gezien is de IGZ niets te verwijten, de procedures 

zijn niet gevolgd. Maar zijn de procedures er wel voor zorg op 

menselijke maat? En die menselijke maat, is dat niet wat de 

patiënt, een mens, vraagt aan zijn zorgverlener? 

Natuurlijk, u zegt het, er speelt het probleem van grenzen en 

overschrijden. Daarvoor zijn er regels. Precies en die zijn dermate 

bureaucratisch, dat ze tot ontmenselijking kunnen leiden. 
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Onze overheid met zijn uitvoerders bureaucratiseren de 

gezondheidszorg in hoog tempo. Talloze kwaliteitsindicatoren zijn 

daar een voorbeeld van. Wat zeggen die indicatoren over de zorg 

op maat? Helemaal niets, het is een gemiddelde uitkomst van een 

gemiddeld zorgprotocol en aan die uitkomst spiegelen de 

zorgverzekeraars de zorgverleners. De zorgverzekeraars maken 

dermate graag gebruik van een zorgprotocol om product en prijs te 

bepalen dat in het onderhandelaarresultaat tussen VWS en de 

medisch specialistische zorg (de ziekenhuizen) er een paragraaf 

aan gewijd is. Het doel is tamelijk afgezaagd als je de 

gezondheidszorg wat langer volgt: transparantie en efficiëntie. 

 

Containerbegrippen die consultants op iedere bedrijfstak loslaten 

en waarin geen plaats is voor de mens. In de zorg betekent 

transparantie en efficiëntie niets anders dan de versimpeling van de 

complexe zorg tot een simpel rekenmodelletje. U betaalt uw dure 

verzekeringspenningen dus voor een gemiddelde zorg met een 

gemiddelde kwaliteit. Met u als klant in een spel van 

marktwerking, zou rekening gehouden moeten worden met uw 

individuele zorgvraag. Helaas zal daar geen plaats meer voor zijn 

in de verdere protocollering - bureaucratisering - van de zorg. De 

uitvoering van de zorg verschuift daarmee steeds meer van 

medisch inhoudelijk niveau naar het management met een 

administratieve controle op afstand. U als betaler van dat spel 

verliest uw vrijheid, uw kracht om zelfstandig en onafhankelijk te 

handelen. 

De tirannie van het protocol en de onderwerping eraan is het lot 

van de patiënt van vandaag en morgen. 

 

Kostenbeheersing op menselijke wijze. 

Helaas moeten we constateren dat de kostenbesparingen - ze zijn 

zonder meer noodzakelijk als we de zorg betaalbaar willen houden 

- doorschieten naar het buiten de oplossing plaatsen van de mens, 

de patiënt. We hebben het enkel en alleen nog over producten. 

Prima als je het hebt over de automative industrie maar 

onmenselijk als je het over de gezondheidszorg hebt. 
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Als we de zorg op een menselijke wijze toegankelijk en betaalbaar 

willen houden, zullen we de patiënt er nauw bij moeten betrekken. 

Omdat we samen, patiënt en behandelaar, keuzes zullen moeten 

maken in het individuele behandeltraject. Die keuzes kunnen er 

enkel en alleen komen als we het samen gaan doen, als we 

vertrouwen in elkaar hebben. Zorg op basis van overeenstemming, 

en daar heb je geen knellende procedures voor nodig die de plaats 

van verantwoordelijkheid van mens tot mens innemen en zo 

desastreus zijn voor vertrouwen.  

Is het nieuw? Nee, verre van. In de literatuur van de filosofen, zelfs 

al van voor onze jaartelling, komen dergelijke vraagstukken al aan 

de orde. Heel leerzaam om het na te slaan en te lezen hoe 

belangrijk de sociale vrijheid van mensen is. 

 

Helaas wordt die basiskennis niet onderwezen op onze 

hooggeprezen managementscholen……. 
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12. De soap van minister Schippers 
 

Vanmorgen (27 maart 2013) gelezen in zorgvisie dat 

minister Edith Schippers van VWS wil dat de ziekenhuizen 

hun sterftecijfers openbaar maken en hen daartoe desnoods 

zal verplichten. De zoveelste aflevering van de soap die 

transparantie in de ziekenhuizen heet. En ook deze 

aflevering lost het werkelijke probleem niet op. 

 

Een korte terugblik 

In het afgelopen halfjaar zijn er afleveringen geweest met 

blunderende dokters, infecties die niet bestreden werden, botsende 

ego’s, nota’s met omschrijvingen die niemand begrijpt, 

sterfgevallen door onjuiste medicatie, cijfers over de zorg die er 

wel zouden zijn en toch maar niet gepubliceerd werden. Een 

landelijk EPD waarin de kwaliteit van de gegevens en dus de 

patiëntveiligheid ter discussie staat. 

Een goede scenarioschrijver zou er nog een hele kluif aan hebben 

om dit uit zijn duim te zuigen. Helaas is het in Nederland de 

werkelijkheid en blijven de ziekenhuizen gesloten bastions die zo 

min mogelijk over hun doen en laten naar buiten willen brengen. 

De prestatie-indicatoren, cijferlijstjes die de kwaliteit van de zorg 

vergelijkbaar zouden moeten maken, ten spijt. De vergelijking met 

de banksector dringt zich op en iedereen weet waartoe dat heeft 

geleid. In ieder geval sluiten alle afleveringen af met de scene dat 

niemand ervan wist en dat het eigenlijk nooit had mogen gebeuren. 

Mooi die spijtbetuiging, maar heeft dat geleid tot een verbeterde 

communicatie en informatie? 

 

De informatie en communicatie 

Iedereen die de zorg van binnen kent, weet dat de communicatie en 

de informatie er gewoonweg ver beneden de maat is. Overdrachten 

die niet tijdig en onbegrijpelijk zijn, medische dossiers die verre 

van volledig zijn om over standaardisatie – we spreken dezelfde 

taal – maar te zwijgen. Miljoenen euro’s hebben de ziekenhuizen al 

geïnvesteerd in de ICT als panacee voor de informatie- en 

http://www.zorgvisie.nl/Kwaliteit/Nieuws/2013/3/Schippers-wil-sterftecijfers-openbaar-1212394W/
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communicatieproblemen. Maar ICT doet daar weinig of niets aan 

af, als je de organisatie niet verandert. Dokters zullen toch echt 

moeten weten dat ze op een andere wijze moeten gaan werken en 

dat ze op het resultaat ervan worden afgerekend. 

Het elektronisch patiëntendossier (EPD), waar de managers vol 

vuur de succesverhalen over spuien, kan enkel en alleen 

functioneren als het patiëntgebonden is. In de praktijk zien we dat 

het EPD per specialisme stapsgewijs wordt ingericht. Voor 

specialismespecifieke registraties is dat te verantwoorden, voor een 

basisregistratie absoluut niet. In plaats van de patiëntveiligheid te 

verbeteren, maak je die slechter omdat er (onvolledige) doublures 

en omissies in de registratie ontstaan. Alleen met ICT komen we er 

niet. 

 

De standaardisatie 

Het wordt hoog tijd dat VWS eindelijk inziet, dat ze het instrument 

van standaardisatie moet gebruiken om de ziekenhuiszorg 

transparant te maken. Leren door registreren. Laten we de 

diagnosen in het EPD vastleggen met de internationale Snomed, de 

verrichtingen met de internationale Snomed-procedures en de 

medicatie met de internationale ATC (anatomisch-therapeutisch-

chemische classificatie). 

Omdat de Snomed een terminologiesysteem is, worden de 

diagnoses vastgelegd in de taal van de medische specialist. 

Helemaal geen moeilijke en tijdverslindende codeeracties, die ook 

nog eens tot interpretatie leiden van de diagnose en verrichtingen, 

wat we juist niet willen. De Snomed is gemapt met diverse andere 

classificatie- en codestelsels, zoals de ICD-10, en de weg staat 

hiermee open om de Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) te 

vervangen door de internationale DRG (Diagnosis Related 

Groups). 

Op dergelijke wijze wordt de ziekenhuiszorg vastgelegd, zodat de 

gegevens kunnen worden uitgewisseld tussen de instellingen en op 

uniforme wijze kunnen worden bewerkt tot informatie. 

Vergelijkbaarheid en transparantie in de verleende zorg is het 

resultaat. 
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Waar het om gaat. 

Het verplicht publiceren van het sterftecijfer is de zoveelste 

aflevering van de soap en is geen structurele oplossing voor het 

communicatie- en informatieprobleem, dat de ziekenhuizen niet in 

de hand krijgen. Waar het om gaat is het uniform vastleggen van 

de diagnoses, activiteiten en medicatie in de ziekenhuiszorg. Dat 

zou VWS verplicht de managers en dokters in de ziekenhuizen 

moeten opleggen. De middelen zijn er, nu alleen nog de moed om 

ermee aan de gang te gaan. 

 

En de patiënt – daar doen de ziekenhuizen het toch voor – wint er 

alleen maar bij. 
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13. De tikkende tijdbom 
 

Een populair onderwerp in de verkiezingstijd (2012)  is de 

zorg. Politici, bestuurders van zorgverzekeraars, 

ziekenhuisbestuurders en hoogleraren laten hun 

proefballonnetjes op. Zo is de sluiting van ziekenhuizen al 

ter sprake gekomen, het verkopen van je huis om de zorg op 

oudere leeftijd te kunnen betalen (nieuw bedachte term 

hiervoor: opzieken) en het niet langer vergoeden van dure 

medicatie die, door een beperkte groep van patiënten met 

zeldzame ziekte gebruikt wordt. Al die onderwerpen draaien 

maar om één ding: de continu stijgende zorgenkosten, die 

niet onder controle zijn te krijgen   

 

Wordt de zorg duur betaald? 

Om de hoogte van de zorgkosten te kunnen vergelijken wordt die 

uitgedrukt als percentage van het bruto binnenlands product (BBP) 

en wordt een uniforme, smallere definitie van de zorgkosten 

gebruikt. Daarin blijven het welzijnswerk en delen van de 

langdurige zorg buiten beschouwing. 

Volgens die definitie heeft Nederland, na de Verenigde Staten (VS) 

de hoogste zorgkosten ten opzichte van het BBP (OESO, 2009). In 

de VS ligt het aandeel op 17,4%, in Nederland op 12,0%. 

Na Nederland volgen Frankrijk met 11,6%, Duitsland 11,6% en 

Denemarken met 11,1%. 

De conclusie: de zorg wordt in Nederland duur betaald. 

 

Marktwerking 

De OECD bevestigt de hoogte en ontwikkeling van de Nederlandse 

zorgkosten en verpakt het in een waarschuwing in de ‘executive 

summary’ bij het rapport ‘Economic Surveys Netherlands 2012’: 

“Greep houden op de gezondheidsuitgaven is essentieel voor de 

fiscale duurzaamheid. De uitgaven voor de gezondheidszorg gaan 

omhoog met een vergrijzende bevolking, die er bovendien andere 

eisen aan stelt. Om eraan tegemoet te komen heeft de regering de 

concurrentie in de zorg geïntroduceerd (marktwerking). Maar 
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willen we daar de vruchten van plukken dan moet de concurrentie 

worden gecombineerd met maatregelen, waardoor de 

zorgverzekeraars meer te zeggen krijgen. Daarvoor zijn 

prestatiecontracten en de aanpak van de asymmetrische 

informatieproblemen nodig. Op het gebied van de langdurige zorg 

moeten zorginkopers voldoende financiële aanmoediging krijgen 

en moet de zorg gerichter worden aangeboden.” 

 

De ontwikkeling van de zorgkosten 

We gaan op zoek naar het antwoord op de vraag hoe de zorgkosten 

zich hebben ontwikkeld tot het huidig niveau. Daarvoor gebruiken 

we de cijfers van het CBS. 

In 2010 waren de zorgkosten 66% hoger dan in 2001. Dat betekent 

een gemiddelde jaarlijks toename van meer dan 6%. In die periode 

zijn de sterkste stijgers de geestelijke gezondheidszorg met een 

toename van 91% en de ziekenhuiszorg met 78%. Minder hard 

stegen dan weer de kosten voor de huisarts met 55% en de kosten 

voor de geneesmiddelen met 42%. 

De kostentoename wordt veroorzaakt door een groei in het volume 

en de prijzen. De volumegroei neemt 2/3 deel van de stijging in de 

zorgkosten voor zijn rekening, de prijstoename 1/3 deel. 

Grofweg groeide het zorgvolume in de periode 2001-2010 circa 4 

% per jaar. De bevolkingsgroei en de vergrijzing veroorzaakten 

circa 1% van de toename aan het zorgvolume. 

De volumegroei van 4% is hoger dan in de laatste decennia van de 

vorige eeuw. Tussen 1972 en 2001 groeide die namelijk met 

gemiddeld 2,7% per jaar. 

 

De cijfers over 2011 laten zien dat de groei in de zorgkosten 

onverminderd doorgaat. De uitgaven aan de gezondheids- en 

welzijnszorg bedragen dan 90 miljard euro en dat is 3,2% meer dan 

in 2010. 

De grootste kostenpost van de meeste zorgaanbieders zijn de 

loonkosten. Door een toename van het aantal banen en een stijging 

van de loonkosten nam de loonsom in 2011 met ruim 3% toe. De 
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uitgaven aan ziekenhuizen en specialistenpraktijken stegen in 2011 

met 3,8%. 

Zo komt het aandeel van de zorguitgaven in het bruto binnenlands 

product (BBP) in 2011 uit op 14,9% (volgens de brede definitie, 

dus inclusief welzijnswerk en langdurige zorg). De uitgaven per 

hoofd van de bevolking bedragen 5.392 euro, bijna 150 euro meer 

dan in 2010. Wanneer de ontwikkeling in de zorgkosten doorzet, 

zullen de uitgaven in 2025 meer dan 130 miljard euro bedragen. 

 

De tijdbom. 

Die zorgkosten moeten door de inwoners van Nederland worden 

opgehoest. Een gemiddeld gezin is anno 2012 bijna 25% van het 

inkomen kwijt aan zorgverzekeringspremie en 

inkomensafhankelijke bijdragen in de belasting voor ZVW en 

AWBZ. En als die trend voor de kostenstijging niet afgebogen 

wordt, dan zullen die gezinnen in 2040 meer dan 40% van inkomen 

kwijt zijn aan zorgpremie: de tikkende tijdbom. 

Tel daar nog bij op de stijgende energiekosten en woonkosten en 

de bom gaat bij veel gezinnen af. 

 

Actie. 

Dag ballonnetjes, hoogste tijd voor overheid, zorgverzekeraars en 

zorgaanbieders om de handen ineen te slaan en de trend van altijd 

meer en duurder om te buigen. Dat vereist durf om keuzes te 

maken en een goede, doelgerichte informatie en communicatie. Of 

zijn de alwetende managers leeggedacht en laten het klappen onder 

het mom van “niets aan te doen, er is gewoonweg meer vraag”? 
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14. De zorg blijft mensenwerk! 
 

Enige tijd geleden las ik in Zorgvisie dat het 

Radboudziekenhuis (UMCN) zijn personeelsbestand wil 

afbouwen. 

 

Het is het zoveelste ziekenhuis in rij dat personeel op straat zet, 

terwijl de vraag naar zorg aalleen maar toeneemt (volumestijging). 

Waarom wordt er eigenlijk in het personeelsbestand van zoveel 

ziekenhuis geschrapt? 

Omdat de ziekenhuizen investeringen doen in zaken die niet altijd 

direct noodzakelijk zijn, zoals: 

 (Ver-)nieuwbouw: Het opleuken in het kader van de 

doorgeschoten marketing. Het waandenkbeeld ten top: 

mensen kiezen voor een leuk uiterlijk. 

 (Te) dure ICT: Waarom een Amerikaans EPD en dus betalen 

voor functionaliteiten, die we in onze West Europese 

ziekenhuisorganisaties niet nodig hebben en dus niet 

gebruiken? 

In een economisch moeilijke tijd zullen ook de ziekenhuizen de 

tering naar de nering moeten zetten en functionele zorg bovenaan 

het lijstje moeten zetten. En dat blijft gewoon mensenwerk! 
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15. De zorg en wantrouwen bevestigd! 
 
Heeft u al gehoord van het nieuwe Expertisecentrum 

Zorgfraudebestrijding (EZB) in Driebergen? In februari 

2013 hebben negen partijen, de NZa, IGZ, Belastingdienst, 

FIOD, inspectie SZW, OM, ZN, CIZ en VWS de Taskforce 

Integriteit Zorgsector opgericht en een convenant afgesloten 

om de samenwerking te intensiveren.  

Hoe zou dat nu zo ver gekomen zijn? 

Een van de eerste resultaten van deze taskforce is het besluit tot 

oprichting van het EZB. Het EZB gaat zich onder andere richten op 

het verzamelen en verwerken van (digitale) gegevens om zo 

onregelmatigheden en fraude op te kunnen sporen. Dit centrum zal 

vanaf 1 januari 2014 volledig operationeel zijn. 

De selecte club zou eerst eens naar het verleden moeten kijken om 

te analyseren waarom vertrouwen plaats maakt voor wantrouwen. 

Om het heden en de toekomst te snappen, is kennis van het 

verleden essentieel. De registratie en de administratie in de zorg 

hebben zich ontwikkeld tot bureaucratische systemen, die enkel 

nog door doorwrochte experts begrepen kunnen worden. 

Dit gekoppeld aan jaarlijkse onbegrijpelijke updates, die 

uitzondering op uitzondering stapelen, moeten wel leiden tot 

fouten, omdat mensen en systemen het niet meer kunnen bijbenen. 

Fouten die het expertisecentrum direct al als risico en 

onregelmatigheid zal bestempelen. 

Over vertrouwen in de zorg gesproken…. 

 

Hoe kan het beter? 

Door de koe bij de horens te pakken en de registratie en 

administratie in de zorg simpeler te maken. Gewoonweg door vast 

te leggen wat je doet. Voor die actie heb je geen overbetaalde 

consultants externe bureaus en managers nodig, het is een normale 

zaak voor de zorgverlener en de ICT-leveranciers. Uit die gegevens 

leid je de zorg- en financiële administratie af.  

Het zou de zorg er niet alleen een stuk veiliger op maken, maar ook 

een stuk efficiënter. De nieuwe praatclub laat echter zien dat het 
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helaas niet die kant op gaat, maar de zoveelste rapportenmakers 

zijn. 

Voelt u zich nog lekker als u straks naar uw dokter gaat voor uw 

jaarlijkse griepprikje? Nee? Het is wantrouwen wat er heerst, 

onuitroeibaar is en de nieuwe epidemie wordt. 

 

Het is zoveelste ‘rapportenclubje’ dat in het leven is geroepen. 

Alleen de gemeentepolitie ontbreekt er nog maar aan…….   
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16. De zorg gaat ten onder aan inteelt! 
 

Vanochtend (18 -03-2014) las ik een stukje op Zorgvisie.nl 

met als titel:  ‘Wirwar ICT-systemen zorgt voor declaratie- 

fouten’. De declaratieproblemen in het St. Antonius 

ziekenhuis Nieuwegein zijn mede ontstaan door de systemen 

die allemaal met elkaar samenhangen en allemaal met 

elkaar gekoppeld moeten worden. Hierover wil ik wel het 

een en ander kwijt! 

 

Huidig systeem 

Het systeem, dat de laatste jaren is gecreëerd (DBC/DOT), wordt 

kunstmatig beademd en in leven gehouden. Het is zeer 

ondoorzichtig, declaraties zijn niet te controleren en een horde aan 

interim-managers en consultancy is er voor nodig om het te 

ondersteunen. Een miljoenen euro’s verslindend systeem dat er 

enkel en alleen voor en door de experts is. 

Vergeleken met meer geperfectioneerde systemen, die de 

morbiditeit beschrijven en declarabel maken, drijft DBC/DOT de 

Nederlandse ziekenhuiskosten naar de wereldtop. De 

ziekenhuiszorg dreigt hierdoor onbetaalbaar te worden. De 

DBC/DOT systeem is een moloch, omdat een onvolledige 

diagnoseregistratie wordt gekoppeld aan een artificiële 

activiteitenregistratie om een productcode te realiseren. Voor de 

productcode heeft het ziekenhuis met de zorgverzekeraar een prijs 

afgesproken. Om het allemaal nog wat ingewikkelder te maken is 

de activiteitencode voorzien van een trits in- en exclusies.  

Het probleem doet zich dus al voor bij de inschrijving van een 

patiënt, Was het vroeger een kwestie van één klik, moet je nu 

onderhand een universitaire opleiding hebben genoten om een 

polikliniekbezoek foutloos te kunnen registreren. 

In het stukje wordt ook geschreven over de ingewikkeldheid met 

de zeer vele systeemdelen en de verrichtingen, waaraan nog geen 

tarieven zijn gekoppeld. 
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Een stukje historie 

In de jaren tachtig heb ik binnen het toengeheten Academisch 

Ziekenhuis Leiden (thans LUMC) een systeem gebouwd, waarin 

alle disciplines hun activiteiten konden vastleggen. Dit kon op twee 

manieren: op de werkplek door de arts of automatisch via 

aanleverende systeemdelen, zoals operatiekamer, radiologie, 

laboratoria, nucleaire geneeskunde. De gegevens werden 

gedetailleerd geregistreerd, zodat deze voor alle afdelingen en 

instanties konden worden gebruikt. Ik denk hierbij aan de 

Landelijke Medische Registratie, de (medische) statistiek, de 

facturatie, grootboek, de visitatiecommissies (afstuderen arts-

assistenten). 

De eenmalige geïntegreerde vastlegging aan de bron kwam in de 

plaats van deelregistraties, waarbij verschillende afdelingen 

dezelfde gegevens vastlegden. Het automatiseringsysteem heette 

TOREN (Totale Output Registratie en Nota’s) en het 

registratiesysteem CBV (Centraal Beheer Verrichtingen). Het 

declaratiesysteem was toen niet eenvoudiger dan het huidige 

systeem (DBC/DOT), sterker nog: wij hadden te maken met drie 

verschillende zorgverzekeringen: Ziekenfonds, Particulier en Privé 

patiënten, met ieder hun eigen ingewikkelde declaratieregels. Ik 

gaf leiding aan een bureau, waar ik vier medewerksters in dienst 

had. Ondanks dat de automatisering nog in de beginfase stond en 

internet nog niet bestond, konden wij toch de gedetailleerde 

verrichtingentabellen met tarieven leveren en bijhouden voor alle 

academische ziekenhuizen en 38 algemene ziekenhuizen. Naast 

alle medische registraties konden wij voor een kleine vijf miljard 

gulden aan declaraties verantwoorden. Deden nieuwe 

ontwikkelingen zich voor, zoals toen ondermeer dotterprocedures, 

dan leverden wij de verrichtingengegevens aan, zodat er snel een 

tarief kon worden bepaald. Bovendien was de ICPM (WHO) 

gekoppeld aan ons systeem. Bij de ingebruikname van het CBV 

kon men in mijn tijd per ziekenhuis circa 6 medewerkers besparen. 

Het CBV is inmiddels ondergebracht bij Dutch Hospital Data 

(DHD) en werkt nog steeds. 
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Hoe verder 

De kosten voor de zorg zullen de komende jaren nog fors blijven 

stijgen. De patiënt zal meer moeten gaan betalen voor veel minder 

zorg. 

Ik durf keihard te beweren, dat de oorzaak ligt bij de huidige 

administratieve werkwijze. Er wordt nu steeds in de media 

gesproken over de controle door zorgverzekeraars op declaraties, 

maar met het huidige systeem is controle onmogelijk. DBC/DOT is 

ingevoerd om de transparantie van de ziekenhuisregistratie en –

declaratie te verbeteren. Jaren later blijkt het een geldverslindende 

flop omdat er van transparantie en kostenbeheersing niets is 

terechtgekomen.  

 

Veel landen om ons heen gebruiken de internationale DRG-

systematiek. DRG staat voor Diagnosis Related Groups. Hieraan is 

ook de nieuwe ICD10-code gekoppeld. Nederland gebruikt dit als 

een van de weinige lidstaten van de EU niet. Internationaal kunnen 

de kosten voor de behandeling van een pathologie dan ook niet 

zonder meer vergelijken worden. 

Per 1 januari 2016 gaat Nederland over op het vastleggen van de 

ICD-10 code voor de diagnose binnen DBC/DOT. Het jaar 2015 is 

een overgangsjaar en de ziekenhuizen zijn verplicht de ICD-10 

code naast de productcode te verstrekken aan de zorgverzekeraars.  

Ook dit ruikt weer naar een doodlopende weg en halsstarrig blijven 

vasthouden als minilidstaatje aan een eigen declaratiesysteem. 

Natuurlijk, ook de DRG is niet zaligmakend, maar het maakt 

Nederland wel vergelijkbaar. 

En, wat dacht u? Zouden de ziekenhuizen het traject 2015-2016 

kunnen uitvoeren met de eigen mensen? Of staat er alweer een 

legertje likkebaardende consultants aan de zijlijn klaar om de bal in 

te koppen?  

 

Is er redding? 

Nu natuurlijk de vraag: als het allemaal zo duidelijk is, waarom 

dan geen verandering? 
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Het is een kwestie van het gebaande pad verlaten, de inteelt van het 

gedachtegoed van MBA-ers en bedrijfskundigen die de zorg 

bestieren doorbreken. We noemen dat eenvoudigweg innovatie.  

Waarom denkt u dat Ryanair en EasyJet zo’n succes hebben? 

Gewoon, omdat ze door innovatie goedkoop zijn en precies doen 

waar u voor betaalt 

Dacht u dat ze een succes zouden zijn als ze het proces van de 

grote speler als KLM of Lufthansa hadden gekopieerd? Ze hebben 

heel goed gekeken naar de overdaad in de (administratieve) 

processen. En denk maar niet dat de luchtvaart weinig registreert. 

Ze hebben hun gezond boerenverstand laten prevaleren boven de 

woekerende administratieve inteelt. 
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17. De zorg moet naar de dokter! 
 

 

In een middelgrote stad is er bij 

een woning een 

schoorsteenbrandje 

uitgebroken. Geen enorme fik, 

het zou bij wijze van spreken 

kunnen worden geblust met 

twee emmers water. 

Nu bestaat het plaatselijke brandweerkorps voor een groot deel uit 

goed opgeleide managers. Heren in keurige streepjespakken met 

stropdas. 

 

Projectgroep 

De brandmelding was net binnen en de heren kwamen direct in 

actie. Meteen werd er een projectgroep gevormd om deze zaak 

goed aan te pakken. De projectgroep, ook alert, stelde gelijk twee 

werkgroepen in, want er diende toch op breed niveau te worden 

bekeken, hoe die brand moest worden geblust. Er werden 

wandborden vol geschreven met berekeningen betreffende het 

aantal spuitgasten en brandspuiten, die nodig waren, hoeveel 

wagens er naar toe moesten, wat de druk van het water was om te 

kunnen spuiten, hoe lang de slangen waren, enz. enz. Geen 

eenvoudige klus. 

 

Extern bureau 

Een extern ingehuurd bureau bracht tenslotte de uitslag en kwam 

met een gedegen rapport, dat van begin tot het eind werd 

bestudeerd. Na evaluatie bleek, dat er voldoende mensen in dienst 

waren bij het korps, maar te weinig voor het uitvoerende werk. Het 

grootste deel van de brandweerlieden was wegbezuinigd. Hierdoor 

konden slechts enkele spuitgasten naar die brand, want er moest 

een deel achterblijven in de kazerne voor eventuele nieuwe 

calamiteiten. Dus ging er slechts 1 wagen op pad. Uiteraard zonder 

sirene. Dit in het kader van de privacy van de bewoners. 

Inmiddels stond de halve stad in lichterlaaie. 
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Intern onderzoek 

Een intern onderzoek heeft later uitgewezen, dat er een verkeerd 

beleid was gevoerd bij dat korps. De managers hadden er een grote 

puinhoop van gemaakt en moesten het veld ruimen. Naast het 

riante honorarium kregen ze uiteraard nog een buitenproportionele 

bonus mee. Je kunt mensen van dat niveau toch niet zo op straat 

zetten……  

 

Betere zorg voor minder geld 

Het lijkt een onwerkelijk verhaal, maar zo gaat het nu al jaren in de 

zorgsector, met name de ziekenhuizen. 

Zo’n dertig jaar geleden bestond een ziekenhuis voor het 

merendeel uit verpleegkundigen, artsen, laboratoriumpersoneel en 

laboranten. Deze zorgverleners voerden op eigen initiatief hun 

werk uit en dit voldeed uitstekend. Aan de top van het ziekenhuis 

hadden drie directeuren de leiding: een algemeen directeur, een 

medisch directeur en een directeur beheer. De zorg was betaalbaar. 

Er waren geen verrichtingen of opnames, die om een eigen 

bijdrage van de patiënt vroegen. Dit gold ook voor de gehele 

eerstelijnszorg. Alles werd betaald en geen eigen risico of eigen 

bijdrage. 

Was er kraamzorg nodig, dan kreeg men 10 dagen kraamhulp 

thuis. Zonder beperkingen kon de fysiotherapie worden bezocht en 

medicijnen werden volledig vergoed. En dit, terwijl men niet eens 

merkte dat men zorgpremie betaalde. 

 

Nieuwe structuur 

In die tijd waren er (nog) geen Pc’s. Een administratieve dienst van 

een academisch ziekenhuis bestond uit circa 25 medewerkers, die 

nog te maken hadden met drie soorten verzekeringen: ziekenfonds, 

particulier en privépatiënten. Zij konden het werk ruimschoots aan! 

Toen kwam de grote ommekeer. De directie van een ziekenhuis 

werd omgevormd tot een Raad van Bestuur. Daaronder kwam een 

brede laag van directeuren (in het ziekenhuis waar ik werkte: 24 

stuks). De administratieve dienst werd omgedoopt tot financieel-

economische dienst, zo’n 160 medewerkers.  
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Externe bureaus werden ingehuurd en men struikelde over de 

(externe) managers à minimaal 1.000 euro per dag (waarvoor je 

circa 12 verpleegkundigen kon betalen). Ik heb ziekenhuizen 

meegemaakt, die meer dan 40 externe managers hadden rondlopen. 

Vaak wist de leiding niet eens meer dat ze waren ingehuurd. 

 

Zorgmonteurs 

De zorgsector wordt nog steeds gezien als melkkoe. Er gaan 

tientallen miljarden euro’s in om en velen willen hiervan graag een 

graantje meepikken. Deze situatie is teveel doorgeslagen. Het is 

toch te gek voor woorden, dat een manager gaat uitmaken óf en 

wanneer een patiënt behandeld wordt en die bepaalt of een operatie 

al dan niet zal worden uitgevoerd. Ziekenhuizen kun je 

tegenwoordig vergelijken met garagebedrijven, waarin het medisch 

personeel voor monteurs mogen spelen. Vindt men tijdens de 

werkzaamheden iets dat afwijkt, dan moet men eerst van 

hogerhand toestemming krijgen of dit ook gelijk ‘gerepareerd’ mag 

worden. 

 

Management 

Dit zie je over de gehele sector. Zorgverzekeraars, die uitmaken 

waar een patiënt geholpen moet worden en kunnen gaan bepalen 

welke ziekenhuizen moeten sluiten. Zij krijgen steeds meer macht 

binnen de zorg. Enorme organisaties, waar miljarden in omgaan. 

De zorg kent twee ontwikkelingen: de eerste is de kwaliteit van de 

zorg, die met sprongen vooruit gaat, te danken aan de medici, de 

medische onderzoekers, hulpafdelingen, etc. De tweede is de 

kosten. Dit wordt geregeld door het management en zijn niet meer 

in de hand te houden. Het valt mij op dat ditzelfde op andere 

gebieden ook gebeurt. Kijk naar de banken, zorgverzekeraars, het 

Europese gebeuren….. Het is wederom het management dat 

hiervoor verantwoordelijk is. En dan de manier hoe je door 

sommige managers benaderd wordt, van “dat regelen we wel 

even!”. Enige jaren geleden heb ik hiervoor een term bedacht: 

Siliconenmentaliteit (je gewichtiger doen voorkomen, dan je in 

werkelijkheid bent….) 
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Zorgkosten 

Iets waar ik me ook over verbaas zijn cijfers over de zorgkosten. 

Prachtige tabellen hoe de kosten zullen oplopen tot boven de 150 

miljard in 2025. Daarnaast worden getallen over de premies 

gepresenteerd op basis van de formule: de jaarlijkse zorgkosten 

gedeeld door het aantal afnemers. Dit moeten we met z’n allen 

opbrengen. 

Er is nog nooit iemand opgestaan die zegt: zijn die kosten wel 

reëel, zijn er geen aannames in verwerkt die overbodig zijn? Er 

wordt nu maar aangenomen dat dit vaststaande cijfers zijn. 

Afgelopen week las ik een artikel, dat de artsen de schuld zijn van 

de enorme toename van de kosten. Te zot voor woorden om dit te 

concluderen! 

 

Verandering 

Het wordt hoog tijd voor de grote ommekeer. Meer handen aan het 

bed en terugdringen van het niet-medisch personeel. Administratief 

personeel moet weer worden gezien als ondersteuning van het 

medisch handelen en niet omgekeerd. En niet zoals enige tijd 

geleden uit een onderzoek bleek: gemiddeld zeven medewerkers 

per bed, waarvan 5 niet-medisch. En dan wordt er nota bene 

bezuinigd op de verpleegkundige die er tussen staat…… 

 

Het wordt tijd dat de medici weer gaan uitmaken hoe een 

zorginstelling patiënten moet behandelen. 

 

De zorg moet echt naar de dokter! 
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18. Denkpatroon zorgmanagement 
 

Na een werkzaam en zorgzaam leven is in 2004 op 78 jarige 

leeftijd mijn moeder overleden. Een bijzonder geliefde 

vrouw, die het liefst het leed van de hele wereld op haar 

schouders had willen dragen. Een half jaar daarvoor was ze 

vanwege een vorm van dementie opgenomen in een 

verpleeghuis. De gang van zaken binnen de afdelingen  

stond mij geheel niet aan. Het geeft precies de gedachtegang 

weer van managers, die geen enkel benul hebben van hoe 

het er op de werkvloer aan toe gaat. 

 

Werkgroep 

De afdeling waar ze was opgenomen bestond uit 26 bewoners, die 

werden verzorgd door twee zorgverleners, die het razend druk 

hadden. Er was nauwelijks tijd voor een praatje en de lunch 

gebruikten ze tussen de behandelingen door. Het merendeel van de 

bewoners kon zelf niet eten en moest worden geholpen. Onderhand 

ging het andere werk gewoon door: wassen, kamers opruimen, 

helpen bij toiletgang, medicijnen toedienen, etc. 

 

Hulp van buiten 

Gelukkig kregen de bewoners veel bezoek van familie, vrienden of 

andere betrokkenen. Deze mensen zagen hoe druk de verzorging 

het had en sprongen bij door de bewoners te helpen met hun 

maaltijd. Deden zij dat niet, dan zou de eerste om 8 uur het ontbijt 

krijgen en de laatste om twaalf uur, waarna gelijk het lunchtafereel 

kon starten. 

Er werd zelfs verteld dat een verpleegkundige, die door een 

ernstige ziekte niet meer kon werken en thuis zat, af en toe 

langskwam om haar (oud) collega’s bij te staan. 

 

Klacht 

Bij ieder bezoek verbaasde ik me weer over het feit dat hier niets 

aan werd gedaan. De directie/het management ging er gewoon van 

uit dat bezoekers wel zullen bijspringen. Meerdere malen werden, 
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door familie van bewoners, verzoeken ingediend om extra 

personeel aan te stellen, echter zonder resultaat! Ik besloot daarom 

een klacht in te dienen bij het bestuur en een stuk in het Leidsch 

Dagblad te laten plaatsen. 

 

Resultaat 

En, inderdaad, het had het bestuur van het verpleeghuis bereikt! Er 

zou iets aan worden gedaan. Er werd een manager aangesteld, die 

moest onderzoeken of het personeel binnen de afdeling meer 

tussenpauzes tijdens het werk zou kunnen krijgen. 

Zijn taak was dan ook om de gehele dag met een stopwatch achter 

een verzorgende aan te lopen om te bekijken of de taken in een 

korter tijdsbestek en efficiënter konden worden uitgevoerd. Zo zou 

men minuten kunnen ‘winnen’. 

De manager kostte zoveel, dat men voor hetzelfde geld ruim tien 

verzorgenden had kunnen aanstellen! 

 

Enige tijd geleden was ik op bezoek in hetzelfde verpleeghuis op 

een afdeling waar ruim 20 bewoners verbleven. Er waren twee 

verzorgenden, die deze afdeling moesten runnen………… 
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19. Diagnose: SPE 
 

In deze tijd wordt het steeds meer een tendens om de gehele 

dag je smartphone in de hand te hebben. Zit men in een 

bespreking, op een verjaardag of op het toilet, er moet 

digitaal worden gecommuniceerd. Gesprekken vis-a-vis zijn 

vrijwel niet meer mogelijk. Is men in de auto onderweg, dan 

krijgt de bestuurder al gauw het idee dat hij of zij alleen in 

de auto zit, want de bijrijder communiceert via sociaal 

media. 

 

Pijn 

Nu al doen zich de eerste verschijnselen voor van pijn rond de 

elleboog. Oorzaak hiervan is de oneigenlijke houding van de arm 

en het gewricht. Continu de arm omhoog in 90 graden om het 

schermpje goed te kunnen zien. Of men nu staat, loopt, zit of (nog 

erger) ligt. In de laatste houding doen de klachten zich nog meer 

voor, doordat men de arm gebogen omhoog houdt! De pijn heeft 

een sterke relatie met de tenniselleboog (epicondylitis lateralis). 

Volgens de richtlijnen kan deze ontstaan wanneer de arm minimaal 

twee uur per dag in een ’90-graden-houding’ verkeert. 

 

Diagnose 

Waaruit bestaan de klachten? Pijn in het voorste botje (epicondylus 

lateralis) van de elleboog. De spier op de onderarm richting de 

hand is sterk verhard en er is een uitstraling naar de schouder en 

nek tot aan het schouderblad toe. Men heeft moeite om met de 

hand neerwaartse druk uit te oefenen en weerstand te bieden. Er 

bevindt zich een slijmbeursontsteking in de elleboog 

(epicondylitis). 

 

SPE 

Naast de tenniselleboog (buitenzijde), golfarm (binnenzijde) zou ik 

graag de term SPE (SmartPhone Elleboog) willen invoeren (Om dit 

nu direct ‘Morbus Dirkse’ of ‘De ziekte van Koos’ te noemen, gaat 

wat ver). Een nieuw fenomeen in deze ‘snelle’ tijd. Deze 
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aandoening zal zich in toenemende mate gaan voordoen. De 

aandoening valt niet zozeer onder de beroepsziekten, hoewel de 

werkgevers er wel veel mee geconfronteerd gaan worden. 

 

Behandeling 

Om te beginnen zal men de blootstelling aan de risicofactoren 

moeten verminderen of elimineren. Met andere woorden: gebruik 

de smartphone (voorlopig) alleen voor de hoogst noodzakelijke 

dingen. Geef de arm rust! Helpt dat niet, dan kan men de huisarts 

raadplegen voor eenzelfde behandeling als de eerder genoemde 

tenniselleboog. 
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20. Doolhof zorgdeclaratiesysteem 
 

In het kader van de discussie over fraude in de zorg wordt 

men de laatste weken getorpedeerd met termen als DBC, 

DOT, EPD, grouper, upcoden, etc. 

In de media wordt bij het declareren door ziekenhuizen vaak 

het woord fraude gebruikt. Dit zou ik niet direct willen 

beweren. De fout ligt in het systeem dat is ontwikkeld. 

Hierdoor wordt fraude mogelijk en eenvoudig. Daarbij faalt 

ook het controlemechanisme. 

 

Diagnoses 

Zogenaamde ‘verschrijvingen’ hebben altijd al plaatsgevonden, 

ook in het oude declaratiesysteem. De specialist hanteert een 

medisch dossier (decursus) al dan niet elektronisch. Bij de 

declaratie (DOT: 'DBC's op weg naar transparantie') wordt ook een 

diagnose gebruikt. Deze wordt niet gematcht met de decursus. In 

het medisch dossier vind je dus twee diagnoses: 

1. één voor de medisch inhoudelijke diagnose (de diagnose 

waarvoor de patiënt wordt behandeld); 

2. een financiële diagnose (de diagnose die, in combinatie met 

de activiteiten, leidt tot een prestatiecode die wordt 

vergoed). 

 

De methode 

 Dokters registreren een DBC-diagnosecode en vragen 

activiteiten aan en/of voeren die uit.  

 Nadat de behandeling is afgesloten wordt de diagnosecode 

en de uitgevoerde activiteiten (zg declaratieset) doorgestuurd 

naar een softwarepakket binnen een specifieke computer, de 

grouper; 

 De grouper leidt hiervan de declaratiecodes af (nog zonder 

de tarieven) en stuurt deze codes terug naar het ziekenhuis, 

waar de patiënt is behandeld; 
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 Het ziekenhuis koppelt aan de declaratiecodes de tarieven en 

stuurt vervolgens dit declarabele zorgproduct naar de 

zorgverzekeraar. 

 

Upcoden 

Het is een koud kunstje om het meest gunstige declarabele 

zorgproduct (= maximale financiële opbrengst) in de combinatie 

DBC-diagnosecode – activiteiten te kennen. Een beetje schuiven 

met diagnose en activiteit kan soms een heel ander financieel 

plaatje opleveren. Ziekenhuizen en specialistenmaatschappen 

worden hierbij geadviseerd door tientallen adviesbureaus, van klein 

tot groot. Ook de ICT-leveranciers werken driftig eraan mee door 

het bouwen van controles, die gericht zijn op een zo hoog 

mogelijke financiële score. In de managementterminologie noemen 

ze dit ‘upcoden’. Was het bij de start van de DBC systematiek nog 

een woord dat niemand hardop durfde uit te spreken, nu is het 

ingeburgerd in het taalgebruik.  

 

De DBC en de patiënt 

Met de patiënt heeft de DBC geen echte relatie. Je zou het 

misschien denken, omdat het woord DBC-diagnose vaak wordt 

gebruikt. Zo’n DBC-diagnose is per specialisme vastgesteld en 

wordt de patiënt voor een hoofd- en nevendiagnose door 

verschillende specialismen behandeld, dan zijn er even zoveel 

DBC diagnoses en facturen. 

 

DOT: DBC op weg naar transparantie 

De DBC-systematiek die per 1 januari 2012 is ingegaan (DOT), 

had mede tot doel de rol van het specialisme uit te schakelen door 

het samenstellen van kostenhomogene producten. Werkt dus niet 

als er meer specialismen bij de behandeling zijn betrokken, want 

dan ontstaan even zoveel, vaak gelijkwaardige, producten die per 

specialisme gefactureerd worden. 
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De rol van de zorgverzekeraar 

De zorgverzekeraar maakt jaarlijks afspraken met de ziekenhuizen 

over aantal, prijs en kwaliteit van de prestaties. De 

zorgverzekeraars kennen de prijzen, die de ziekenhuizen vragen 

voor hun prestaties (of producten) en moeten erover 

onderhandelen. Marktwerking is toch niet voor niets ingevoerd? 

“Een zorgproduct met goede kwaliteit voor een goede prijs” zou 

dat moeten opleveren. 

Helaas is dat niet gelukt, want Nederland heeft de hoogste 

zorgkosten, direct na de VS, van de OESO-lidstaten (OECD Health 

data 2012). En het unanieme advies is om eindelijk eens werk te 

maken van marktwerking om de stijgende zorgkosten in de hand te 

houden. 

Wanneer met de ziekenhuizen de contracten afgesloten zijn, en die 

worden door de ziekenhuizen nageleefd, moeten de 

zorgverzekeraars de hand in eigen boezem steken en zich afvragen 

of ze de prijsstelling van de ziekenhuizen wel voldoende 

controleren en gecontroleerd hebben en de marktwerking 

stimuleren. De zorgverzekeraars kennen het woordje upcoden 

namelijk, maar al te goed. Echte acties van hun kant zijn er echter 

niet geweest, behoudens wat controle in de marge.  

 

Rol van de NZa 

De vraag is: Wie kan de ziekenhuizen en de zorgverzekeraars ertoe 

dwingen om de zorg digitaal op zo’n wijze te registreren en te 

controleren, dat er van verschrijving geen sprake meer kan zijn? 

In de huidige situatie zou dat alleen de NZa (Nederlandse 

Zorgautoriteit) kunnen zijn. Die NZa, die de ziekenhuizen en 

zorgverzekeraars voor foutieve nota’s terecht zou kunnen wijzen 

en beboeten, maar dat tot op heden (sinds 2006, het jaar dat de Wet 

Marktordening Gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet van 

kracht werden) heeft nagelaten. Laat staan een goede 

controleprocedure heeft opgesteld. 

Juist die NZa zou nu een sluitende digitale registratie kunnen 

voorschrijven? Klinkt natuurlijk niet heel erg geloofwaardig, maar 

de wegen van politiek Nederland zijn ondoorgrondelijk.  



57 
 

 

EPD in de ziekenhuizen 

De ziekenhuizen implementeren momenteel de Elektronische 

Patiëntendossiers (EPD), eenmalige vastlegging van de medische 

gegevens aan de bron. Dat zou mooi zijn, maar de dokters 

registreren parallel aan de medische gegevens, de financiële 

gegevens (DBC) nog steeds in het ziekenhuisinformatiesysteem. 

Dus helemaal geen mapping met diagnosecodes, die de diagnose 

van de patiënt werkelijk typeren, zoals de Nederlandse 

diagnosethesaurus of het internationale codesysteem als Snomed. 

Het management vindt het eigenlijk wel prima zo, want die 

medische diagnosecode levert geen euro op, brengt alleen maar 

kosten met zich mee in hun opinie. Nee, laat die dokter maar lekker 

doorgaan met de registratie van de DBC-diagnose. Met de 

controles die ze daarop hebben zit dat financieel wel snor. 

  

Decursus 

Controle op foutief factureren met de gegevens uit een EPD is 

goed mogelijk, maar de ziekenhuizen (en de zorgverzekeraars) 

voeren die niet uit. 

In de ‘decursus’ (notities) van het patiëntendossier registreert de 

dokter de (medische) diagnose(n) van de patiënt en welke 

activiteiten hiervoor gevraagd en uitgevoerd zijn. Met de gegevens 

in de decursus verantwoordt de dokter de door hem verleende zorg. 

De diagnose- en activiteitgegevens in de decursus moeten volledig 

matchen met de financiële gegevens in de DBC-systematiek. Dat 

doen ze dus (te vaak) niet. Niemand die het controleert en waarom 

ook? Niemand dwingt de ziekenhuizen ertoe. 

 

Mogelijke Oplossing 

Een systeem van medical control (de registratie van de 

werkelijkheid in het medisch dossier), die verplicht wordt gesteld 

in de ziekenhuizen. De controle erop kan door de zorgverzekeraars 

worden uitgevoerd. 

  



58 
 

Alleen zo ontstaat: 

 inzicht in de integrale morbiditeit van de patiënt; 

 de geleverde zorg met de kwaliteit ervan; 

 een overzicht van de kosten die de zorgverzekeraar 

werkelijk moet vergoeden.  

 

En ja, het is dan een heel kleine stap naar de DRG-systematiek die 

bijna alle Europese lidstaten, de VS, Japan en Australië al 

gebruiken als factuurvehikel. Internationale vergelijking is ermee 

verzekerd. 

 

Nomenclatuur *) 

 DBC: diagnosebehandelcombinatie, is een code in de 

gezondheidszorg, die het geheel van een geleverd 

zorgproduct omschrijft. Is ingevoerd op 1 januari 2005. 

 Zorgactiviteiten: De DOT-Zorgactiviteiten-Tabel bevat 

zorgactiviteiten opgebouwd uit een unieke code en 

bijbehorende omschrijving, inclusief de geldigheidsperiode 

van deze code. De zorgactiviteiten binnen de DOT-

Zorgactiviteiten-Tabel dienen als minimale basis bij de 

afleiding van zorgproducten. 

 Declaratieset: zie DBC-dataset. 

 Grouper: (spreek uit: groeper) een computersysteem met 

daarin de DBC-zorgproductstructuur. Op basis van 

aangeleverde gegevens kan de grouper zorgproducten 

afleiden. 

 Zorgproduct: een declarabele prestatie binnen de medisch 

specialistische zorg 

 Upcoden: De verzekeraar betaalt meer voor een bepaalde 

patiënt dan nodig. Dit kan enerzijds doordat het ziekenhuis 

een duurder DBC-zorgproduct registreert dan zij werkelijk 

levert en anderzijds doordat het ziekenhuis een duurdere 

DBC-zorgproduct levert (en declareert) dan noodzakelijk, 

gezien de zorgvraag van de patiënt. 

 Marktwerking: De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houdt 

toezicht op de publieke belangen in de zorg: deze moet 
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toegankelijk, kwalitatief goed, en bovendien betaalbaar zijn 

en blijven voor de consument. Het belangrijkste instrument 

hiertoe is het invoeren van marktwerking in de zorg, die 

zorgaanbieders en verzekeraars prikkelt om te concurreren 

om de gunst van de consument. 

 DOT: Projectnaam voor de vernieuwing van de DBC-

systematiek die uiteindelijk per 2012 is ingevoerd. Na de 

invoering van het DBC-systeem in 2005 zijn knelpunten 

naar voren gekomen en hebben de betrokken partijen het 

verbeterplan “Eenvoudig beter (mei 2006)” voor het DBC-

systeem opgesteld. 

 Decursus: In de decursus wordt de voortgang en 

behandeling van de patient beschreven. De decursus in een 

EPD bestaat globaal uit drie stukken: de Intake, Dagnotities 

en Samenvatting. 

 NZa: De Nederlandse Zorgautoriteit is marktmeester in de 

zorg. In haar rol als regelgever stelt de NZa tarieven, 

prestaties en budgetten vast waar dat moet. Waar het kan, 

laat ze deze regulering los en mogen verzekeraars en 

zorgaanbieders zelf onderhandelen over de inhoud, de prijs, 

de kwaliteit en doelmatigheid van de te leveren zorg. 

 Morbiditeit: Mate waarin een bepaalde ziekte voorkomt 

onder de bevolking. Dat wil zeggen het aantal personen van 

een bepaalde bevolkingsgroep dat binnen een bepaalde 

tijdsperiode aan een bepaalde ziekte (= morbus) lijdt. 

Morbiditeit dient als karakteristiek van een ziekte (hoge of 

lage morbiditeit). 

 DRG-systematiek: DRG is een patiëntenclassificatie 

systeem, dat ziekenhuis patiënten op basis van de 

ontslaggegevens in Diagnose Relatie Groepen indeelt, die 

een vergelijkbaar beslag op de ziekenhuis middelen leggen. 

DRG’s worden toegekend door een grouper programma, op 

basis van de samenvatting van de klinische opname. ICD 

diagnoses, operaties, leeftijd en geslacht. Van het 

oorspronkelijke DRG concept, ontwikkeld aan de Yale 

Universiteit, zijn vele verschillende varianten ontwikkeld, 
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gebaseerd op dezelfde uitgangspunten. Er bestaat derhalve 

niet één DRG systeem, maar een verscheidenheid aan 

vergelijkbare sterk gelokaliseerde toepassingen. 

 Snomet CT: Een internationaal, medisch terminologiestelsel 

en bevat een grote verzameling standaardtermen met hun 

synoniemen. De termen worden in de directe patiëntenzorg 

gebruikt voor de vastlegging van klachten, symptomen, 

omstandigheden, ziekteprocessen, interventies, diagnosen, 

resultaten en besluitvorming. 

 DBC-dataset: De dataset die de gegevens bevat, waarmee 

een DBC/Zorgproduct getypeerd wordt. De onderdelen van 

de DBC-dataset zijn: 

o algemene startgegevens zoals Start datum, Zorgtraject 

nummer, DBC traject volgnummer; 

o medisch inhoudelijke informatie (zorgtype, zorgvraag, 

diagnose, nevendiagnose, behandeling); 

o algemene eindgegevens zoals Einddatum DBC traject; 

o zorgactiviteiten 

 

*) Bron nomenclatuur: DBC-onderhoud, NZa, NICTIZ 
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21. Eenheid in verscheidenheid 
 

Iedere Nederlander heeft er de afgelopen weken over 

gehoord en gelezen: de fraude met de ziekenhuisnota’s. 

Nieuwe termen kwamen de huiskamer binnengerold, zoals 

‘upcoding’ en ‘uitgelokte zorg’. De voorbeelden die op tafel 

kwamen logen er niet om: pleisters van honderden euro’s, 

tekenbeten die a rato van 700 euro werden behandeld, 

oorsmeer verwijderen voor 1000 euro en torenhoge 

inkomens van medisch specialisten. 

 

Marktwerking 

Wat nog niet verteld werd, is dat Nederland het op één na duurste 

land voor zorg is. Alleen de VS moeten we nog voor laten gaan. 

Ieder financieel analist en onderzoeksjournalist kan je vertellen, dat 

die hoge kosten niet alleen toe te schrijven zijn aan de kwaliteit. 

Zeker niet, want de afgelopen maanden heeft menig Nederlands 

ziekenhuis een kras opgelopen door het falen van de controle op de 

kwaliteit van zorg. 

Er is dus meer aan de hand in zorgland. In 2006 heeft de overheid 

de marktwerking in de zorg ingevoerd. Dat ging gepaard met 

belangrijke wetswijzigingen en nieuwe wetten. De twee 

belangrijkste nieuwe wetten zijn de Zorgverzekeringswet en de 

Wet Marktordening Gezondheidszorg. Als marktmeester werd de 

NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) in het leven geroepen, die 

toezicht moet houden op de ziekenhuizen en zorgverzekeraars. 

 

DBC – Diagnose Behandel Combinatie 

De ziekenhuizen kregen daarbij nog een nieuw registratie- en 

factuursysteem, de Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) en 

de markt werd geopend. 

Al snel heeft de DBC zich ontwikkeld als een taal die enkel en 

alleen verstaan wordt door de ziekenhuizen en de 

zorgverzekeraars. Het is een dialect dat door een kleine groep 

ingewijden wordt gesproken en verstaan. Helaas, de patiënten 
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verstaan die taal niet en ook de NZa heeft nooit blijk gegeven die 

taal machtig te zijn. 

Het fraudedebat werd nu gehouden in die geheimtaal, die de 

insiders beheersen. Het gaat helemaal voorbij aan het 

begripsvermogen van de gemiddelde Nederlander. Ook de 

controleurs bij uitstek, de accountants, knikken wel van ja, maar 

begrijpen er feitelijk ook geen jota van. Niemand zal hen die taal 

echter leren, want zodra een buitenstaander die begrijpt, worden de 

ziekenhuizen en zorgverzekeraars financieel kwetsbaar. En dat is 

juist wat het gesloten bastion niet wil. Waarom ook, de 

ziekenhuizen draaien lekker en houden flink wat centjes over voor 

leuke dingen. Ook de zorgverzekeraars hebben een flinke pot met 

geld op de plank staan. De patiënt als pottenkijker kunnen ze 

missen als kiespijn. 

 

Klare taal 

De aangedragen oplossing om de patiënt zelf zijn rekening te laten 

controleren zonder iets aan de taal te doen, is te gek voor woorden. 

De patiënt kent immers de taal niet en kan ‘m ook nooit leren. Als 

men echt wil dat de patiënt zijn nota controleert, moet dat in de taal 

die de patiënt beheerst. Dat betekent niet dat de geheimtaal 

vertaald moet worden. Nee, dat is de zoveelste mogelijkheid om 

een mistgordijn op te trekken, maar dat de ziekenhuisregistratie in 

klare taal gebeurt. Dat daar het vreemde dialect dat de 

ziekenhuizen en zorgverzekeraars nu eenmaal willen spreken van 

afgeleid wordt, is nog tot daaraantoe. En die klare taal kan enkel en 

alleen aan patiënt en de zorgverzekeraar beschikbaar gesteld 

worden door een instituut, waar alle drie de marktpartijen inspraak 

in hebben: patiënt, ziekenhuis, zorgverzekeraar. 

Dit, omdat het de gegevens van de patiënt zijn, die in een 

ziekenhuis door een derde (dokter) zijn vastgelegd en gebruikt 

worden door de patiënt (zijn persoonlijk medisch dossier), het 

ziekenhuis (het elektronisch medisch dossier) en de 

zorgverzekeraar (de nota): eenheid in verscheidenheid. 
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22. Falen zorgkantoren/overheid 
 

In het Algemeen Dagblad van d.d. 19 januari 2013 ( zie: 

Geld voor ouderenzorg gaat naar managers ) lees ik dat 

extra geld dat bedoeld is om verzorgenden/ 

verpleegkundigen te ontlasten, lang niet altijd voor dat 

doeleinde is gebruikt. 

 

Doelstelling 

In het convenant dat is opgesteld en ondertekend door de overheid 

en verschillende zorgverlenende instanties ( o.a. Zorgverzekeraars 

Nederland, ActiZ organisatie van Zorgondernemers) staat toch 

duidelijk beschreven wat de algemene doelstelling is, namelijk: 

 Het bevorderen van de kwaliteit van de langdurige zorg door 

extra medewerkers op te leiden en aan te nemen en de 

huidige medewerkers op te leiden tot een hoger 

kwalificatieniveau; 

 Het realiseren van het ( opleiden en) aannemen van 12.000 

extra medewerkers; 

 Ten aanzien van het aannemen van 12.000 extra 

medewerkers is de ambitie dat deze per 31 december 2013 

zijn aangenomen, of in opleiding zijn. Met 31 december als 

peildatum, zal begin 2014 een meeting hieromtrent plaats 

vinden; 

 Partijen spannen zich in om de administratieve lasten te 

beperken. 

Lijkt mij een duidelijke doelstelling; hoef je niet 

verschrikkelijk slim voor te zijn om dit te kunnen begrijpen. 

Er moeten gewoon meer mensen in de directe zorg aan het 

bed. 

Toch blijken er huizen te zijn die denken dat je van dat geld dure 

software kunt aanschaffen, consultants moet inhuren, het 

management dient op te leiden of personeel een cursus ‘Mood 

maker’ behoort aan te bieden. Niets van dit alles levert op korte 

termijn meer personeel op en dus verlichting van de werkdruk voor 

het huidige personeel. 

http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3379775/2013/01/19/Geld-voor-ouderenzorg-gaat-naar-managers.dhtml
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/convenanten/2011/09/06/convenant-kwaliteitsimpuls-langdurige-zorg/convenant-kwaliteitsimpuls-langdurige-zorg.pdf
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Zorgkantoren 

En tóch kan ik het begrijpen dat verpleeg- en verzorgingshuizen dit 

soort plannen hebben ingediend bij hun zorgkantoor. Elke regio 

heeft namelijk een zorgkantoor met een concessiehouder, een 

zorgverzekeraar. Zorgkantoren bemiddelen tussen de aanbieders en 

de ontvangers van langdurige zorg, zoals thuiszorg, 

verpleeghuiszorg, bepaalde vormen van geestelijke 

gezondheidszorg, begeleiding van gehandicapten, langdurig 

verblijf in een ziekenhuis of revalidatie-instelling en verblijf in een 

verzorgingshuis. Oftewel: zij zorgen ervoor dat een instelling geld 

krijgt en dienen verzoeken/plannen goed te keuren. 

 

 

Waarom kan ik die verpleeg- en verzorgingshuizen best 

begrijpen? 

Zij hebben geen idee wat hen de komende jaren boven het hoofd 

hangt qua bezuinigingen en nieuwe regelgeving, dus spelen op 

safe. Nemen geen nieuwe mensen aan, die ze misschien over 2 jaar 

weer moeten ontslaan. Zij dienen dus plannen in waar ze in hun 

optiek wél wat aan hebben, al voldoen ze niet echt aan de 

algemene doelstelling van het convenant. 

Wat ik wel kwalijk vind, is dat de zorgkantoren dit soort plannen 

goedkeuren. Dat het blijkbaar mogelijk is dat plannen die niet 

voldoen aan de doelstelling genoemd in het convenant, gewoon 

geaccepteerd worden door de zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars 

die werken met publieke gelden, geld dat door de burgers wordt 

betaald. Zij zouden zeer zorgvuldig met ‘ons’ geld dienen om te 

gaan. 

 

Overheid 

Maar het allerergste vind ik nog wel de rol van de overheid. Waar 

is hun controlerende functie? En waarom wordt er niet structureel 

meer geld gepompt in de ouderenzorg? Dán zouden er wel serieus 

meer banen bij kunnen komen en de zo gewenste extra handen aan 

het bed. 
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Met dit soort onzekere en niet gestructureerde geldinjecties is het 

bijna gewoon vragen om moeilijkheden, zoals blijkt. 
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23. Financieringssysteem ziekenhuiszorg te 
 complex 

 

Vanochtend, dinsdag 29 oktober 2013, las ik in de 

nieuwsbrief van BoardRoom zorg: “De financiering van de 

ziekenzorg is al jaren erg ingewikkeld geregeld. Dit is in 

2012 nog verder toegenomen door de wijzigingen die 

minister Schippers van VWS dat jaar heeft doorgevoerd. Dat 

zegt de Algemene Rekenkamer.” Enkele kanttekeningen 

 

Who cares? 

Zoals in het artikel al staat beschreven: ‘Helaas zijn er nauwelijks 

prikkels voor ziekenhuizen en zorgverzekeraars om declaraties te 

controleren.” Ziekenhuizen hebben een vrijwel volledig 

informatiemonopolie en ondervinden weinig externe druk om te 

controleren op onnodig hoge declaraties.’ Daarnaast besteden 

zorgverzekeraars nog onvoldoende aandacht aan de controle op de 

rechtmatigheid van de gedeclareerde zorg’. 

 

Waterbedproces 

Ziekenhuizen zien geen enkel noodzaak om de nota op juistheid te 

controleren, omdat de huidige wijze van registreren en declareren 

het meeste oplevert. Ze hanteren namelijk een gescheiden 

financiële registratie met DBC/DOT diagnosen en activiteiten. 

Ook als ze de relatie medische diagnose – financiële diagnose 

zouden declareren zou de financiële winst onder de streep gezien 

niet hoog zijn. Immers, de overige producten (juist geregistreerd) 

stijgen in prijs. Communicerende vaten noemden we dat al op de 

middelbare school en met een state of art term: waterbedproces. 

 

Aanpak 

Ook de zorgverzekeraars hebben een wel heel eenvoudige escape: 

verhoog de premie. En de patiënt: die trekt zijn portemonnee 

omdat hem niets anders rest dan de feestjes van ziekenhuis en 

verzekeraar te betalen. 
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Als je de registratie en kosten van een nieuw ziekenhuis werkelijk 

wilt verminderen, zal je het rigoureus moeten aanpakken. 

Overhead omlaag, sterk vereenvoudigde organisatie, de arts 

documenteert wat hij doet, de medische registratie en de nota 

wordt uit die medische documentatie afgeleid. Wat let het? De 

centrale regie. Het ‘moeten’ ontbreekt gewoonweg en zo gaat het 

eigenlijk best wel lekker, ze zijn leuk bezig! 
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24. Genomineerden Zorgmanager van het Jaar 
2014 

 

Vanochtend, 12 februari 2014,  stond er op de site van 

Zorgvisie, dat er drie genomineerden zijn voor de verkiezing 

van ‘Zorgmanager van 2014’. Dit zijn: de bestuursvoorzitter 

van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch, de 

bestuursvoorzitter van Universitair Medisch Centrum 

Utrecht en de Bestuursvoorzitter van Fundis, voorheen 

Vierstroom, in Gouda. 

 

Huidig managementsysteem 

Door een dergelijk lijstje rijzen je haren te berge! Er is de laatste 

jaren veel te doen over het beleid van de gezondheidszorg. Vele 

malen wordt er in de media aandacht besteed aan het functioneren 

van de managementtop. Het huidige systeem (DBC/DOT), dat men 

zonodig moest invoeren, werkt maar op één punt: het werkt 

corruptie in de hand! Als er weer eens een ‘top’manager wordt 

weggestuurd, dan krijgt hij veelal een enorm bedrag mee. Dit, 

terwijl de meesten al hun zakken reeds goed gevuld hebben. 

(Overigens voor de goedwillenden, niets dan respect!) 

Dit systeem wordt door het ‘zelfmanagement’ overeind gehouden. 

Men speelt elkaar de bal toe en weet eigenlijk niet wat er zich op 

de werkvloer afspeelt. Er zijn hier vele voorbeelden van. Ondanks 

dat vele zorgverleners zich vaak voor meer dan 100% inzetten voor 

de behandeling van patiënten, is de waardering minimaal. Als er 

zich wederom een bezuinigingsronde voordoet, wordt men zonder 

enige schroom op straat gezet. Dat iemand dan eindigt in de 

bijstand en eventueel aangewezen is op de voedselbank deert 

niemand. De eer gaat altijd naar de studeerkamergeleerden aan de 

top. Ook zelfstandigen binnen de eerstelijns zorg, die ondanks alle 

kortingen door zorgverzekeraars, toch nog kans zien een goede 

zorgverlening te bieden, komen nooit in het nominatielijstje voor.  

Hierdoor reageerde ik op bovengenoemd artikel met de woorden: 

‘Het verbaast mij dat er ieder jaar weer een nominatieronde is 

van managers, die lid zijn van de Raad van Bestuur. Heeft 
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iemand vanaf de werkvloer, bv degene, die een Spoedeisende 

Hulpafdeling moet runnen, niet evenveel, of zelfs nog meer, recht 

om mee te dingen?’ 

Mijn reactie is echter direct door de beheerder van de site 

verwijderd! 

 

Multinational 

Bij de voorzitter van het UMC heeft Zorgvisie vermeld, dat er 

meer dan 11.000 mensen werken en de jaaromzet bedraagt meer 

dan 1 miljard euro. Praat men hier nu over gezondheidszorg, waar 

patiënten moeten worden geholpen óf over een naar 

winstverlangende multinational? En in hoeverre is die omzet 

terecht? Hier wordt meestal niet naar gekeken.  

 

Recht van spreken 

Waarom reageer ik zo fel. Met vijftig jaar werkervaring van 

timmerman tot adviseur van de top van het ministerie van VRO en 

van magazijnbediende tot directeur binnen een ziekenhuis, dacht ik 

toch wel enig recht van spreken te hebben. Met drie verschillende 

studies als achtergrond en de opzet van een eigen bedrijf heb je 

toch wat kennis en ervaring opgedaan. Daarbij waai ik niet met alle 

winden mee en tracht oplossingen te vinden om de kosten binnen 

de zorg te drukken. Daarbij neem geen blad voor mijn mond. 

Dit kun je ook doen als je de pensioengerechtigde leeftijd hebt 

overschreden. Ik ga uit van het standpunt: liever minder brood op 

de plank, dan meewerken of het niet-tegenin-gaan van dit 

buitensporige, kostenverslindende systeem. 

Als je logisch blijft nadenken en de ontwikkelingen volgt, dan durf 

ik te stellen, dat zeker een kwart van het zorggeld wordt besteed 

aan dingen, waaraan het niet besteed had mogen worden. 

Nederland heeft een declaratiesysteem ontwikkeld en ingevoerd: 

DBC/DOT, dat zo ondoorzichtig en oncontroleerbaar is, dat het 

aan alle kanten ‘verschrijvingen’ en zelfs corruptie in de hand 

werkt. Vrijwel alle regels van de wet worden overschreden en er 

wordt niets aan gedaan. Sterker nog, men is bezig met 

fantoombestrijding, dat steeds meer geld gaat kosten. Hoe vaak is 
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er nu daadwerkelijk door een accountantskantoor bekeken of een 

declaratie, die naar de zorgverzekeraar wordt gestuurd, 

daadwerkelijk klopt. Nog nooit! Er wordt teveel naar gemiddelden 

gekeken. Hoe zou men reageren als je voor een kilo suiker 10 euro 

moet betalen en je als reactie van de verkoper te horen krijgt: ja, 

maar als je er een fles champagne bijkoopt, klopt de totale 

aankoopprijs toch! 

De zorgverzekeraars maken zich hierover ook geen zorgen, want 

als men met het budget niet uitkomt, dan gaat gewoon de premie 

het jaar daarop omhoog. Er wordt teveel gekeken naar de kosten en 

niet naar de uitgaven!  

 

Internationaal 

Veel landen om ons heen werken met het DRG-systeem (Diagnose 

Relatie Groepen). Als voorbeeld: het verwijderen van een blinde 

darm: opname, ligdagen, verrichtingen, medicatie, nabehandeling, 

met daaraan gekoppeld het tarief. Dit werkt uitstekend. Het is 

overzichtelijk en dan is er min of meer marktwerking mogelijk. 

Ook is dit via de DRG-systematiek internationaal vergelijkbaar. Er 

zijn buurlanden die hebben aangeboden om (kosteloos) mee te 

werken dit in Nederland in te voeren. Dit is geweigerd. Men heeft 

liever een ondoorzichtig systeem, waarbij duizenden consultancy 

en interim-managers zich kunnen aanbieden via uurtjesfactuurtje. 

Om toch internationaal niet geheel uit de pas te lopen, is men 

verplicht om, naast de DBC-code, de internationale ICD10-code 

per 1 januari 2015 erbij te vermelden. Per 1 januari 2016 is men 

namelijk verplicht om alleen de ICD10-code te gaan gebruiken. 

Voor die conversie heeft men enorm veel (management) 

menskracht nodig, dat miljoenen gaat kosten. 

En dat voor slechts 1 jaar! 

 

Tot slot 

Enige jaren geleden heb ik in een verhaal een term gelost over de 

managers in de zorg: siliconenmentaliteit. Dit is: je gewichtiger 

voordoen dan je in werkelijkheid bent. De term wordt steeds meer 

van kracht! Mijn reactie heeft overigens geen betrekking op de 
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genomineerden, want daar kan ik geen oordeel over vellen, maar 

op het gehele systeem en degenen die voor de nominatie alleen 

kijken in het kringetje van de top van de zorgindustrie! 
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25. Het DOT-tijdperk 
 

Als een kwaadaardig virus kruipt de bureaucratie door de 

ziekenhuizen. Het project DOT/DBC (Diagnose Behandeling 

Combinatie) op Weg naar Transparantie zou het medicijn 

zijn, maar blijkt het er alleen maar erger op te maken. De 

DBC gaf al niet veel informatie waarvoor de patiënt 

behandeld was; de DOT laat de informatie bijna helemaal 

achterwege, omdat op een gekunstelde wijze een relatie 

wordt gelegd naar de International Classification of 

Diseases (ICD10 

 

ICD10 

De ICD10 is een internationale classificatie die, mits een 

gedetailleerde vastlegging van de diagnosen, een hoge 

informatiewaarde heeft. Maar er wordt vertrokken vanuit de weinig 

gedetailleerde DOT-registratie van de diagnose. Twee tot vier 

tekens groot, waardoor de informatie die de ICD10 code oplevert 

van weinig tot geen waarde heeft. 

Het is slechts een functionaliteit voor de berekening van het DOT 

zorgproduct. De ICD-code wordt namelijk in de grouper 

gematched met de uitgevoerde activiteiten en er zou een 

kostenhomogeen DOT-product ontstaan. 

Tamelijk fraudegevoelig, want een kleine aanpassing in de DOT-

diagnosecode en/of -activiteitencode geeft als resultaat een ander 

product dat vaak meer oplevert. En wat heb je aan 

kostenhomogene producten als je niet weet waarvoor je betaalt, 

omdat de diagnose onvolledig en dus onbruikbaar is? De 

informatie blijft ver achter bij de inspanning die de ziekenhuizen in 

de registratie steken. 

 

NZa 

Maar er is meer. De NZa vaardigt ieder jaar de beleidsregels uit, 

die de ziekenhuizen in hun registratie moeten implementeren. Per 1 

januari 2012 is er nogal het een en ander veranderd. Zo is de 

definitie van een opname drastisch anders en dat betekent nogal 



73 
 

wat voor de inkomsten van de ziekenhuizen. Zeker omdat per 1 

januari 2013 de minister de prestatiebekostiging (70% van de 

ziekenhuisproducten is vrij onderhandelbaar) heeft ingevoerd. Er is 

een vangnet constructie in 2012 en 2013, mocht het ziekenhuis 

geld mislopen, maar die is weer gebaseerd op de “oude” 

registratiewijze. Het gevolg is dat een aantal ziekenhuizen hun 

activiteiten op twee manieren zijn gaan registreren om toch maar 

op veilig te spelen. Anderen kiezen voor de weg van de burgerlijke 

ongehoorzaamheid en interpreteren de definities van het NZa in 

hun eigen voordeel. Is dit wat onze minister van VWS onder 

transparantie in de zorg verstaat? 

 

DRG  

Misschien wordt het tijd dat we het bureaucratisch monster van 

DBC en DOT inleveren voor het internationaal bewezen 

rekenmodel van de Diagnose Related Groups (DRG). Een 

uniforme wijze van registreren, gegevens die informatiewaarde 

hebben en een uniform informatiemodel. Het bespaart niet alleen 

veel op de registratie, het geeft werkelijk inzicht in de morbiditeit 

en de kosten, de trend en realiseert de samenvatting tot een 

kostenhomogeen product. 
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26. Het Functionerings Profiel 
 

Een flinke stap voorwaarts in de begeleiding van kinderen. 

Heel veel mensen houden zich bezig met de zorg omtrent 

kinderen. Scholen, peuterzalen, GGD, gemeentes en andere 

instanties komen geregeld kinderen tegen die afwijkend en 

complex gedrag vertonen. Om dit gedrag inzichtelijk en 

meetbaar te maken is het Functionerings Profiel 

 

Wat is een Functionerings Profiel? 

Een Functionerings Profiel van ChildPoint is een instrument, 

ontwikkeld door kinder- en jeugdpsychiater Michiel Noordzij, dat 

de zorg weergeeft die bestaat bij begeleiders ( ouders, leerkrachten, 

hulpverleners etc.) van een kind over diens ontwikkeling. Deze 

zorgindicatie richt zich op verschillende facetten: 

• Het functioneren 

• De vaardigheden 

• De omgeving 

Het Functionerings Profiel maakt als het ware een soort scan van 

een kind op meerdere gebieden, met de vraag of daar zorg over 

bestaat en hoeveel. Bij weinig zorg wordt dat gebied niet verder 

uitgediept; bij veel zorg bestaat de mogelijkheid tot diepgaande 

specificatie en eventueel tot een gerichte indicatie van een 

diagnose of adviezen voor de omgeving. Het Functionerings 

Profiel is niet alleen te gebruiken als screening ( is er zorg en/of 

zorg nodig en op welke gebieden?) , maar ook ter evaluatie (is de 

huidige behandeling voldoende of bestaat er nog zorg op bepaalde 

punten?). Het Functioneel Profiel kan ook worden afgenomen met 

een bepaald doel, een specifieke vraagstelling. De uitkomst wordt 

dan nóg meer concreet en relevant. 

 

Wat doet het Functionerings Profiel? 

Het Functionerings Profiel ondersteunt het maken van een 

adequaat behandelingsplan en evalueert deze tevens. 

Functionerings Profielen kunnen in het kader van een screening op 

grote schaal gemaakt worden door o.a. scholen, gemeentes en de 
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GGD. Ongeveer 5% van de profielen zal nader onderzoek 

behoeven. De uitkomsten hiervan zijn te gebruiken voor een 

vervolgtraject of kunnen als basis voor de ontwikkeling van beleid. 

Door de structuur en de vraagstelling van de software kunnen 

genormeerde gegevens bijvoorbeeld gebruikt worden voor 

onderzoek naar de oorzaak van een gesignaleerd probleem. Het 

Functionerings Profiel biedt iedereen die zich bezighoudt met 

kinderen de gelegenheid om de zorg over een kind of een groep 

kinderen vast te leggen en van daaruit een beleid te ontwerpen en 

te evalueren. 

 

Doelgroep 

In eerste instantie is het Functionerings Profiel bedoeld voor de 

jeugdpsychiatrie. Door ervaring zal het op den duur voor meerdere 

gebieden toepasbaar zijn, zoals de geriatrie. 

 

Wie is betrokken bij het Functionerings Profiel? 

Het Functioneel Profiel wordt ingevuld door iedereen die bij de 

zorg van het kind betrokken is: leerkrachten, huisarts, kinderarts, 

medewerkers van BJZ, intern begeleider van de basisschool en 

andere zorgprofessionals. 
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27. Het IMF en de tiende penning 
 

Terwijl onze Jeroen Dijsselbloem bij broodjes kaas met 

karnemelk het krakkemikkige herfstakkoord samen met 

andere zuurpruimen ineen knutselde, was er het feestje van 

het Internationale Monetaire Fonds (IMF) van Christine 

Lagarde. 

Gezellig keuvelen bij uitgelezen chateaubriand, rijkelijk 

besproeid met donkerrode fonkelende bourgogne. En dan 

komen de ideeën vanzelf. Wie het heeft geroepen, is in het 

feestgedruis verloren gegaan. 

 

Maar ineens was het daar: als we de Europese spaarders nu eens 

10% van hun spaartegoed afpakken, dan zou de Eurozone in één 

keer uit de problemen zijn. Het zou de schuldratio van de landen 

terugbrengen tot het niveau van 2007. En dat was vóór de 

financiële crisis ontbrandde. 

De feestvreugde van het exclusieve monetaire clubje bereikte z’n 

climax. Onze Jeroen, de financiële schoolmeester van Europa, 

hadden ze nog geen moment gemist. 

 

Het geweldige idee is niet echt nieuw. Het zoveelste geval van 

academische diefstal. Stefan Bach, een Duits econoom, gaat 

Christine en haar clubje voor. Hij heeft berekend dat een belasting 

van 3,4% op de Duitse spaartegoeden van meer dan 250.000 euro, 

een opbrengst gaf van ruim 100 miljard euro. En dat is 4% van de 

Duitse staatsschuld. 

Een goed idee? Nee en de geschiedenis bewijst het. 

 

Ken uw geschiedenis 

De Hertog van Alvarez (Alva) ging het IMF voor. In 1569 voerde 

de Hertog immers de tiende penning in en veroorzaakte een 

opstand in de Nederlanden. En dat resulteerde, lees de 

geschiedenisboekjes er maar op na, in de afscheuring van de 

Nederlanden van het Spaanse Rijk.  

Eindelijk vrij! 
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28. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis verliest ‘EPD-
zaak’ 

 

Een berichtje in het nieuws van deze week: “Jeroen Bosch 

Ziekenhuis verliest EPD-zaak”. De Portugees/Amerikaanse 

ICT-leverancier Alert zou een nieuw 

ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS) met elektronisch 

patiëntendossier (EPD) implementeren, maar schoot daarbij 

volgens het Jeroen Bosch ziekenhuis tekort. Dat kan 

gebeuren, en dan ligt de stap naar de rechter voor 

ontbinding van het  contract en een schadevergoeding voor 

de hand. 

 

Managementkwaliteit 

In dit conflict loopt het echter anders en het Jeroen Bosch 

Ziekenhuis verliest de zaak. Dat geeft te denken over de kwaliteit 

van managers, ICT-medewerkers en de projectstructuur die ervoor 

is opgetuigd. Geen enkele ondernemer zal namelijk een contract 

voor miljoenen euro’s afsluiten als niet volkomen duidelijk is wat 

hij ervoor krijgt, met welke kwaliteit, in welk tijdsbestek en welk 

aantal én kwaliteit van medewerkers nodig is. Daarop wordt de 

gebruikelijke business case, -wat kost het en wat levert het op-, 

gebouwd. Een ja tegen een dergelijk ICT-contract betekent dat 

management, ICT-afdeling en gebruikers aan de bak moeten om 

het systeem te implementeren en tot bloei te brengen. 

 

Eindproduct 

Niet makkelijk, we geven het onmiddellijk toe, en het vraagt veel, 

heel veel aan kennis, kunde en inzet en dan met name op het 

gebied van verandering. Een strakke marsroute, gestructureerd 

overleg. 

‘Acta non verba’, voor de mooie woorden was er tijd in het 

voorbereidings- en selectietraject. En bij de implementatie loopt 

het heel vaak mis in de ziekenhuizen. In principe zijn ziekenhuizen 

behoudende organisaties en in het laatste decennium heeft de 

politiek ook nog eens zijn intrede gedaan. Iedere verandering staat 
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gelijk aan een stroperig traject, gelardeerd met politieke en 

management terminologie, waarmee het werkelijke probleem 

wordt verhuld. 

Bij de inrichting van het (verander)project wordt daar te weinig 

rekening mee gehouden. Het resultaat is dat het meer gaat kosten 

dan begroot, het langer duurt, er meer mensen ingeschakeld 

moeten worden en de kwaliteit van het eindproduct ook niet je-

van-het-is. De mooie cijfers in de business case verdwijnen als 

sneeuw voor de zon en de overschrijding van het budget is een feit. 

Zoals we bij politieke organisaties gewend zijn, moet er een 

schuldige worden gevonden. En die schuldige vind je natuurlijk 

niet in de organisatie. Het management heeft de zaak volledig 

onder controle. Laat het in deze case nu niet gelopen zijn zoals het 

management had verwacht. 

 

Marktwerking 

De geleerde lessen? In 2006 is de marktwerking in de zorg 

ingevoerd en dit is het zoveelste bewijs dat de 

ziekenhuisorganisatie daar absoluut niet klaar voor is. Waarom 

niet? Omdat een politieke organisatie zich bij uitstek niet leent 

voor ondernemen. 

Er is weer eens onnodig gemeenschapsgeld verbrandt zonder dat 

daar een sanctie tegenover staat. De zorgverzekeraar, als financier, 

dient hier in te grijpen en er paal en perk aan te stellen. Vergoeding 

van de verloren investering aan de verzekeringskas is het minste 

wat gevraagd mag worden. Het voert de druk op, om als ziekenhuis 

echt te gaan ondernemen. Je schouders voor verspilling van 

verzekeringsgelden ophalen is een schoffering van je verzekerden.  
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Regie zorg ICT 

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is zeker niet het enige ziekenhuis 

waar de implementatie van de ICT faalt. Gezien de andere 

genoemde lessen dringt zich een centrale regie van de zorg-ICT op. 

In economisch barre tijden toch maar met beide benen op de grond 

en gezamenlijk investeren in één ICT ziekenhuisnetwerk? 
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29. Hoe schoffeer je patiënten….. 
 

Op 21 januari 2014 publiceerde het NRC een artikel met als 

kop: “Tarieven in de zorg voortaan openbaar; de patiënt 

kan vergelijken”’. Ook publiceert DBC-onderhoud tarieven 

op zijn website. De reactie van de Nederlandse Vereniging 

van Ziekenhuizen (NVZ) liet niet lang op zich wachten. 

Hieruit wordt weer duidelijk, dat men de patiënt niet serieus 

neemt. 

 

Reactie NVZ op gepubliceerde tarieven 

De prijzen die vanmiddag in NRC zijn gepubliceerd zijn oude 

tarieven (2012). Het gaat om indicaties en gemiddelden. De 

contracttarieven over 2014 zijn niet openbaar. 

Ziekenhuizen zijn voor transparantie en werken samen met 

veldpartijen om prijsindicaties en ziekenhuisnota’s duidelijker te 

maken. De tarieven gepubliceerd op de website van DBC-

onderhoud en in NRC geven een schijnzekerheid. Het blijft voor 

patiënten verstandig om met de zorgverzekeraar te bellen voor 

polisvoorwaarden, eigen risico en een reële prijsindicatie. 

De huidige (2014) prijzen die ziekenhuizen en zorgverzekeraars 

met elkaar hebben uit onderhandeld zijn niet openbaar. Het is dus 

geen keuze-informatie. 

 

Een dergelijk stupide bericht maakt me nu boos! 

NVZ en mist, het is precies hetzelfde: het beneemt je het zicht! 

Hoe krijgen ze het voor elkaar om zo’n gebrabbel op papier te 

krijgen? Wat ze bedoelen zeggen ze niet: de patiënt hoeft niet te 

weten wat z’n zorg kost. En daar slaan ze de plank mis, helemaal 

mis. 

De patiënt betaalt premie, eigen risico en soms ook nog een eigen 

bijdrage. Voordat de patiënt een behandeling laat uitvoeren door 

een ziekenhuis heeft hij gewoonweg het recht de behandeling, de 

alternatieven en de kosten ervan te kennen. Kosten die hij ook nog 

eens moet kunnen vergelijken om keuzes over behandeling en 

ziekenhuis te kunnen maken. Het is zijn basisrecht op informatie 
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over zijn behandeling. Zonder informatie is er geen enkele sprake 

van communicatie. En zonder communicatie kan de patiënt nooit 

of te nimmer centraal staan. 

Dat recht is hem dus met één pennenstreek door een ondermaatse 

communicatiemedewerker ontnomen. Pecunia non olet: het motto 

van zorgverzekeraars en ziekenhuiskoepels. Ze hebben het ook nog 

aangevuld met: Wat niet weet, wat niet deert! Of: hoe ver kan je 

gaan met het schofferen van patiënten? 
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30. Kan het ietsje minder…. 
 

De wereld draait door….. 

Niet alleen een populair praatprogramma, maar ook een 

zekerheid. Die snelheid neemt trouwens gevoelsmatig steeds 

meer toe. Veranderingen volgen elkaar steeds sneller op, 

gedicteerd door snelle jongens en meisjes die zich tot 

winnaar uitroepen en zich steeds opnieuw opzwepen tot een 

moordend tempo. 

 

Achter die kopgroep komt het peloton van de volgers en hijgend 

kunnen ze het nog net bijbenen. Ze blijven nog net binnenboord tot 

het moment daar is dat ze uitgeperst overboord duikelen. Het 

stijgend ziektecijfer in de Nederlandse bedrijven en instellingen is 

de meetlat van de citroenpersbanen. De winnaars bekommeren zich 

niet over die verliezers die hun tempo niet kunnen volgen. Ze 

vallen buiten hun geluksmaatschappij en worden aan hun lot 

overgelaten. 

 

Bezuinigen. 

De de niet-volgers, de verstotenen, werden tot voor kort goed 

opgevangen door de GGZ. Maar de geluksmaatschappij zet zijn 

eigen paaltjes en solidariteit past daar niet in. Meedoen in de 

maalstroom van gemaakt geluk, of afvallen is het devies. Het 

aantal cliënten in de GGZ groeit steeds sneller en dat valt buiten 

het domein van de geluksmaatschappij. Dus wordt er aan de 

geldkraan gedraaid. De premie stijgt fors, de eigen bijdrage wordt 

verhoogd, de terugbetaling van de medicatie wordt afgeroomd en 

de uitkering wordt verlaagd. Zo verklein je de instroom en vergroot 

je de uitstroom. De cliënten komen in een schrijnende toestand 

terecht die veelal een eenrichtingsstraat is die ook nog doodloopt. 

Er is geen uitweg. En niemand van de koplopers of het peloton die 

zich erom bekommert.  

 

Marktwerking. 

In onze geluksmaatschappij is het panacee voor alles waarop 
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bezuinigd moet worden de kreet marktwerking. Ook de 

zorgverzekeraars bezondigen zich er natuurlijk aan en hun 

doelgroep bij uitstek zijn de koplopers. Van het peloton komen ze 

nog niet af, maar het risico van kosten is hun eigenlijk te hoog. Dit 

jaar hebben ze met de premie, het eigen risico en de terugbetaling 

duidelijk hun weg uitgezet. Het resultaat is nu al een twee deling in 

de maatschappij. Het ene deel, de koplopers die het goed voor 

elkaar denken te hebben met de meelopers in het peloton die hun 

zorg kunnen kopen en de uitgepersten die overboord zijn gevallen 

en waar de zorg onbetaalbaar voor is geworden. Het is 

misselijkmakend om dan te moeten horen dat de zorgverzekeraars 

zakkenvol geld overhouden en zich daar op beroemen. Misschien 

scoren ze daarmee bij de kopgroep, maar de anderen denken daar 

toch echt wel een heel stuk genuanceerder over.  

 

Kan het ietsje minder. 

Het wordt dan ook de hoogste tijd dat de zorgverzekeraars zich 

gaan afvragen of ze er enkel en alleen maar voor de koplopers 

moeten zijn, of dat ze een maatschappelijk doel willen dienen: 

solidariteit in gezondheid. En dat geldt niet alleen voor de 

zorgverzekeraars, maar voor iedereen in deze geluksmaatschappij 

die nog aan de goede kant van de lijn staat. Als we de keus voor 

solidariteit in de zorg maken, kunnen we ook de keus van een 

solidaire zorgverzekering maken. Kan het ietsje minder met meer 

solidariteit!  
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31. Kwaliteitsindicatoren 
 

Gelezen vrijdag 21 juni 2013 in de Volkskrant het artikel 

van cardioloog René Dijkgraaf:‘Verlos de zorg van al die 

instanties die zeggen de kwaliteit te verbeteren’. Het is een 

vlot artikel met een grote kern van waarheid. Kapitalen 

geven we uit aan schijnzekerheid. 

 

De Nederlander is nog erger dan een ezel: ze leren niets, maar dan 

ook helemaal niets van de fraude, ‘verschrijvingen’ bij DBC/DOT 

facturen en de AWBZ declaratie. Ze stappen met open ogen in het 

volgende debacle. 

Geen enkele instantie controleert, ofwel kan controleren, hoe de 

ziekenhuizen hun kwaliteitsindicatoren vastleggen. En het 

‘hooggeleerd’ management, dat de indicatoren voorschrijft, zijn 

alfa’s van de bovenste plank, die een hekel hebben aan al wat bèta 

(exacte wetenschappen) is. 

 

Indicatoren bepalen op basis van één probleem! De grootste 

waanzin die men zich kan indenken. De doorsnee patiënt van 50 

jaar en ouder heeft een heel rugzakje met problemen, die de zorg, 

het resultaat en de kwaliteit ervan bepalen. 

Maar ja, wat wil je, in de Nederlandse ziekenhuizen wordt per 

specialisme geregistreerd. En dan nog enkel en alleen de 

handelingen die met DBC/DOT te declareren zijn. Over 

onvolledigheid gesproken!  

Maar wat vele malen erger is. De ziekenhuizen blijven volhouden 

dat ze de patiënt centraal stellen. Dat is lariekoek: ze kennen zijn 

problemen niet eens! 

 

  

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3462319/2013/06/21/Verlos-de-zorg-van-al-die-instanties-die-zeggen-de-kwaliteit-te-verbeteren.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3462319/2013/06/21/Verlos-de-zorg-van-al-die-instanties-die-zeggen-de-kwaliteit-te-verbeteren.dhtml
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32. Lijdensweg landelijk EPD 
 

De laatste weken staat het landelijk EPD weer eens midden 

in de belangstelling. Verzekeraars die zwaar bestraft worden 

als ze in de gegevens zouden kijken, maar ook weer niet te 

zwaar, omdat ze natuurlijk niet failliet mogen gaan. 

Tijdslimiet aan huisartsgegevens die over de lijn gaan (de 

gegevens hebben betrekking op de meest recente drie 

respectievelijk vijf maanden) en patiënten moeten kosteloos 

een digitale kopie van hun gegevens kunnen krijgen. 

 

Allemaal zaken waar tevoren niet erg goed over nagedacht is en de 

patiënt, daar gaat het toch om, al helemaal niet over is 

geïnformeerd. En dat gaat verder dan een slordigheidje. De meest 

leuke vondst is trouwens dat de patiënten een digitale kopie van 

hun patiëntendossier moeten kunnen krijgen. Zouden morgen eens 

tien patiënten per Nederlands ziekenhuis moeten proberen en in 

hun vraag volharden tot ze is beantwoord. De Nederlandse 

ziekenhuizen kunnen namelijk helemaal geen digitale kopie van 

het patiëntendossier maken. Zo goed is er door de beleidsmakers 

over nagedacht en wordt de minister van VWS door haar 

beleidsmedewerkers geadviseerd. 

Als dit al niet klopt, zo een eenvoudig onderwerp als het 

beschikbaar stellen van een digitale kopie van het dossier, hoe staat 

het dan met veel belangrijkere deelonderwerpen als bijvoorbeeld 

de betrouwbaarheid van de inhoud en is de inhoud wel volledig? 

En kan de zorgverlener controleren of de inhoud betrouwbaar en 

volledig is? Nee dus! Die moet er maar op vertrouwen, dat wat 

hem over de lijn wordt aangeboden de meest recente, betrouwbare 

en volledige patiëntgegevens zijn. En dat kan je als zorgverlener 

maar beter niet doen, omdat het onderwerp ‘medical control’, de 

controle op de medische inhoud van het patiëntendossier, bij de 

zorgverleners onbestaand is. 

Niemand, maar dan ook niemand kan vertellen of de inhoud van 

het patiëntendossier volledig en betrouwbaar is. Er moet nog heel 

veel gebeuren wil een patiëntendossier geschikt zijn voor de 
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uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners. Eén van de 

onderwerpen die al lang geregeld had moeten zijn, is de uniforme 

en gedetailleerde vastlegging van de diagnosen, onderzoeken, 

verrichtingen en medicatie met een internationale classificatie. Die 

ontwikkeling heeft VWS helemaal verslapen. Gewoon: niets aan 

gedaan en ze hebben de uniforme registratie aan management en 

zorgverleners overgelaten. En die hebben daar op hun beurt heel 

weinig mee gedaan onder het motto: het kost alleen maar tijd, dus 

geld. En in tijden van bezuiniging staan we daar niet om te 

springen. 

Het landelijk patiëntendossier is zo lek als een zeef en het zal bij 

het huidig beleid van vrijheid, blijheid nog vele jaren duren voor de 

gegevens met zekerheid betrouwbaar zijn. Wil het VWS aan de 

lijdensweg van het EPD een eind maken, zal het moeten ingrijpen 

en eisen formuleren aan de betrouwbaarheid en volledigheid en de 

onderliggende instrumenten verplicht moeten stellen. Zachte 

heelmeesters maken immers alleen maar stinkende wonden. 

Tot die tijd kan je als patiënt maar beter voor jezelf zorgen. Slik je 

medicatie, registreer dan de stofnaam en de dosis in je mobiele 

telefoon bij het gegeven ICE (in case of emergency) en op papier 

bij je paspoort. 

 

Komt het toch nog goed! 
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33. Links of rechts of vooruit 
 

Zo vlak voor de verkiezingen (2012) valt het bijzonder op, 

dat de politici helemaal niet bezig zijn met wat goed is voor 

het land, maar wat goed is voor hun eigen partij en voor 

henzelf. 

Als loopse hondjes hollen ze achter de media aan en een 

microfoon is de lekkerste worst die je ze kunt voorhouden. 

Opgeklopte volzinnen, verpakt in vage politieke 

bewoordingen, komen over hun lippen, waarna ze 

likkebaardend hun succesjes scoren. Succesjes die 

uitgedrukt worden in het plus aan pluche in de peilingen. 

 

Nooit hebben statistici dan ook meer succes dan ten tijde van de 

verkiezingen en nooit worden ze zo klakkeloos geloofd. En als een 

partij volgens de laatste peilingen er weer 1 of twee virtuele zetels 

heeft bijgekregen, dan wordt gelijk de aanval ingezet om die 

zeteltjes af te pikken. Precies als kleine kindertjes die 

landverovertje spelen. 

Een apart fenomeen dat het kiesvolk iedere keer opnieuw 

gewoonweg slikt. Ieder volk krijgt de politici die het verdient is 

een gevleugelde uitdrukking. Dus kom op zeg, kritisch blijven over 

wat je hoort en ziet en afstraffen dit infantiel gedrag van de 

zelfingenomen ego’s op het Binnenhof. 

 

In andere sectoren kun je je er hier toch geen voorstelling van 

maken. Stel een patiënt ligt op de operatiekamer en de chirurgen 

beginnen over hem heen met elkaar te discussiëren over hoe de 

operatie moet worden uitgevoerd. Beiden zijn overtuigd van hun 

eigen techniek. Is de patiënt hier dan mee gebaat? Nee, sterker nog, 

als de neuzen van de artsen niet dezelfde kant op komen te staan, 

kan het nog verregaande consequenties hebben voor de patiënt. En 

natuurlijk zou je het, als jij die patiënt was, nooit ofte nimmer 

accepteren. 
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In de politiek weet men niet beter dan dat ze elkaar de loef moeten 

afsteken. Maar de Kamerleden zijn gekozen om het land naar eer 

en geweten zo goed mogelijk te besturen. Focussen op 

vooruitgang, verandering, doelen stellen en de weg ernaartoe 

uitstippelen. In heldere taal, die voor iedereen begrijpbaar is, 

verklaren waarom we het anders gaan doen, waarom we van koers 

moeten veranderen. Dat kan enkel en alleen als je heel erg goed 

geluisterd hebt naar de kiezers en oprecht feedback geeft. Dat 

klinkt zo eenvoudig maar het vraagt heel wat van mensen. 

Je denkt dat over de tegenstellingen kan worden gediscussieerd om 

tot een goede oplossing te komen. Helaas missen de meeste politici 

de communicatievaardigheden en de intelligentie, die nodig zijn 

om werkelijk te kunnen discussiëren en komt men niet verder dan 

het leegkiepen van een bak kretologie en oneliners. Zo halen we 

het doel nooit, zeker niet omdat de meest doortrapten, na het 

debacle van de discussie, allang het doel een stuk hebben 

opgeschoven. 

 

Toch is er nog hoop zoals de historie ons leert. Na het mislukte 

Catshuisoverleg was de zaak toch binnen een week geregeld. Het 

doel en de wil was er om het samen te doen. 

In een tijd van financiële instabiliteit kan geen enkele politicus het 

zich permitteren om zijn stokpaardjes te berijden en daarmee de 

deur voor de dialoog en het compromis met een smak dicht te 

smijten. Een stokpaardje, een verkiezingsleus, een opgeblazen stuk 

in een opinieweekblad is geen doel. Helaas horen we niet veel van 

een gezamenlijk doel, omdat de scoringsdrang van de individuele 

politicus en zijn partij het nog steeds wint van het landsbelang. 

 Wat heb je er aan als werkeloze jongere met een meer dan 

goede opleiding, die zijn verloren jaren nooit meer goed kan 

maken, omdat hij toch tot de verloren generatie behoort? 

 Wat heb je er aan als oudere medewerker, die door 

leeftijdsdiscriminatie de straat op wordt geschopt, omdat het 

ontslag zo makkelijk is geworden? 
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 Wat heb je er aan als oudere, die zijn AOW ziet 

wegschuiven naar een verre leeftijd, omdat we weer eens het 

beste jongetje van de Europese klas willen zijn? 

 Wat heb je er aan als zorgbehoevende, die zijn zorgkosten 

met de dag ziet oplopen, omdat we zonodig de 

zorgdistributie in handen van private verzekeraars moeten 

geven? 

 

Denkt u dat het niet zo erg is? Dan hebt u dus niet goed geluisterd! 

De politiek van nu? RECHTS laten lopen, LINKS laten liggen! 

 

Zou graag aan de dames en heren politici willen meegeven: Als 

links- en rechts niet samenwerken, dan ga je niet vooruit! 
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34. Managers en Zorgverleners 
 

 

 

Een Nederlands ziekenhuis had 

een roeiwedstrijd georgani- 

seerd tussen het management 

en het medisch personeel. De 

wedstrijd zou met een 

achtmansboot plaatsvinden op 

de Maas. 

Beide equipes trainden lang en hard om zo goed mogelijk voor de 

dag te komen. Toen de grote dag aanbrak, waren beide teams 

“topfit”. 

 

Toch wonnen de zorgverleners met een voorsprong van een 

kilometer. Het managementteam was zwaar aangeslagen. De 

oorzaak van deze vernietigende nederlaag moest absoluut boven 

water komen. 

 

Adviesbureau 

Het topmanagement liet een projectteam samenstellen om het 

probleem te onderzoeken en om aanbevelingen te doen. Na lang 

onderzoek bleek dat de medici zeven roeiers hadden en één man 

aan het roer, terwijl er bij de zorgmanagers één man roeide en er 

zeven mannen stuurden. 

De leiding van het managementteam nam een adviesbureau in de 

arm voor een studie over de structuur van hun team. Na enkele 

maanden van aanzienlijke inspanningen kwamen de adviseurs ook 

tot de slotsom, dat er teveel mensen bij hen stuurden. 

 

Opgeheven 

Om een volgende nederlaag te voorkomen werd de structuur van 

het team ingrijpend veranderd. Het aantal stuurmannen werd 

gehalveerd tot vier. Daarnaast werd er een kapitein, een 

hoofdstuurman, een stuurcoördinator en een roeier aangesteld. 



91 
 

Bovendien werd er een prestatie-waarderingssysteem ingevoerd 

om de roeier nog meer te stimuleren. 

Het jaar daarop wonnen de zorgverleners met een voorsprong van 

twee kilometer. Het bestuur van het ziekenhuis ontsloeg daarop de 

roeier wegens slechte prestaties. Ook het medisch roeiteam werd 

opgeheven en de helft van de roeiers ontslagen. Het bestuur vond 

namelijk dat teveel mensen hetzelfde werk deden. De boten met 

alle toebehoren werden verkocht en er vonden geen nieuwe 

investeringen meer plaats. 

 

Het adviesbureau werd geprezen en het resterende geld werd 

verdeeld onder het management. 

 

Herkent u dit? 
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35. Marktwerking ziekenhuizen 

 
De eerste najaarsstorm hebben we achter de rug en dus is het 

tijd voor de zorgverzekeraars om met hun premies voor 2013 

op de proppen te komen. 

De eerste is zoals altijd DSW die met een verrassing komt: de 

premie wordt niet verhoogd. Het addertje zit ‘m in de eigen 

bijdrage: die schiet omhoog. Daarnaast worden de 

verzekeringspakketten steeds meer uitgekleed. 
 

De Nederlander betaalt sinds 2006 ieder jaar meer voor zijn zorg. In 

dat jaar zijn de ziekenhuizen ook ondernemers in de zorg geworden. 

De overheidsregulering werd door marktwerking vervangen en de 

aanbodsgerichte zorg zou daardoor verschuiven naar een 

vraaggerichte zorg waarin de patiënt centraal staat. Een kritische 

evaluatie van de marktwerking in de ziekenhuizen zou niet misstaan, 

zeker niet omdat ze de komende jaren een betaalbaar antwoord 

moeten hebben op een stijgende zorgvraag en een kwalitatieve zorg. 

 

Kwaliteit 

Alle kwaliteitssystemen en –indicatoren ten spijt, die ondermeer de 

geneeskundige hoofdinspectie (IGZ) en Zichtbare Zorg (ZiZo) de 

ziekenhuizen hebben opgelegd, laat de kwaliteit nog steeds te 

wensen over. De patiënt krijgt het in de media breed uitgemeten: 

ruziënde dokters, vuile ziekenhuizen, medicatiefouten, verzwegen 

besmettingen met als gevolg vermijdbare sterfte. 

Een ziekenhuis is een hightech onderneming met onacceptabele 

onvolkomenheden in processen en procedures, waardoor de 

patiëntveiligheid onder de maat blijft. Een schone taak om dit 

eindelijk bij te sturen voor de zorgverzekeraar die zegt niet alleen op 

prijs, maar zeker ook op kwaliteit de zorg bij het ziekenhuis in te 

kopen. 



93 
 

 

Ontwikkeling van de chronische zorgvraag en kosten 

De zorgvraag en dus de kosten zullen in de komende jaren alleen 

maar toenemen. Alleen al de chronische ziekten zullen de komende 

jaren een groter beslag op de middelen van de ziekenhuizen leggen 

(cijfers Stichting Nationale Denktank en RIVM). Zo neemt tot 2025 

de diagnose hartfalen met 32% toe, stijgt het aantal mensen met 

diabetes met 33% en het aantal mensen met COPD met 38%. De 

diagnose kanker groeit met circa 2% per jaar en, door de vergrijzing, 

neemt de dementie met 50% toe. 

Door een toename van de multimorbiditeit (patiënten met meerdere 

aandoeningen) wordt de zorg complexer. Ongeveer tweederde van 

de 65 plussers hebben nu al meerdere chronische aandoeningen. In 

2025 worden 1,5 miljoen ouderen met meerdere chronische 

aandoeningen verwacht. 

De kosten zullen bij ongewijzigd beleid in dezelfde mate toenemen. 

Zo stijgen de kosten voor COPD van 280 miljoen naar 1 miljard in 

2025, de kosten voor hartfalen van 385 miljoen tot 572 miljoen. 

De onthutsende cijfers hebben nog alleen maar betrekking op de 

chronische zorgvraag maar zeggen meer dan genoeg. 

 

Ziekenhuizen en marketing 

De marktwerking en daarmee de marketing is er niet voor niets. Het 

doel is een kwalitatief goede zorg tegen een goede prijs te 

bewerkstelligen. Zowel op kwaliteit als prijs is nogal wat af te 

dwingen en dus rijst de vraag of de ziekenhuizen de marketing wel 

goed opgepakt hebben. 

De vraag stellen is hem eigenlijk al beantwoorden. Het overgrote 

deel van de ziekenhuizen is nog steeds niet verder dan het cijfer voor 

het marktaandeel dat ze scoren in hun verzorgingsgebied. Niet 

nieuw, dat kennen ze al decennia lang als ze deelnemen aan de 

Landelijke Medische Registratie (LMR). 
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Een strategische analyse van hun brand (merknaam) en de markt 

hebben ze nog steeds niet gemaakt. Toch is dat de basis voor de 

marketing en de beleidsontwikkeling. 

Zo zullen de ziekenhuizen zicht moeten hebben op de marktpositie 

van hun concurrent. Wat levert die concurrent, tegen welke prijs en 

nog belangrijker aan welke zorgconsument leveren ze dan wel? 

Wil je je als ziekenhuis werkelijk in de zorgmarkt profileren, dan zal 

je de basismentaliteit van je doelgroep moeten kennen. Als je die 

niet kent, hoe kan je ze dan met succes benaderen en aan je binden? 

Zorg op maat van de zorgconsument is nog heel ver weg. 

Natuurlijk kennen ze de kansen, de trends en de adoptiecyclus van 

de zorgproducten die ze leveren. Mooi niet. Bijna geen enkel 

ziekenhuis kan op deze basale marketingvraag het antwoord geven. 

Ziekenhuizen leveren een zo breed mogelijk scala aan 

zorgproducten, omdat ze bang zijn een zorgconsument aan een 

concurrent te verliezen als ze keuzes in het zorgaanbod maken. En 

het nog steeds is het aantal specialismen dat een ziekenhuis heeft een 

belangrijke maatstaf voor het voetstuk. Hoe kan je topklinisch 

ziekenhuis zijn en blijven als je keuzes maakt in de zorgvraag die je 

wilt beantwoorden? Dat de marketing geen enkele rol speelt zien we 

duidelijk aan de nieuwbouwstorm die in ziekenhuisland woedt en die 

niet gebaseerd is op een effectief marketingbeleid. Ook bij de 

onderbouwing, die leidt tot de aanschaf van peperdure high-tech 

apparatuur kan je de vraag stellen of dit door marketing en beleid is 

ingegeven. Door alles te willen doen wordt de kwaliteit er niet beter 

op en ook de efficiency wordt nooit echt wat je ervan mag 

verwachten. Marketing is focussen, de kunst van het weglaten, om 

de zorgconsument zo goed mogelijk ten dienste te kunnen zijn. Geef 

de consument de keuzevrijheid en focus je op zorgproducten waar je 

echt goed in bent. 
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Conclusie 

De conclusie is dat de ziekenhuizen de marktwerking nog steeds niet 

hebben omarmd en zeker niet hebben ingevoerd. Dat betekent dat de 

efficiency te wensen over laat, de patiënt te weinig keuze heeft, de 

kwaliteit nog steeds verre van optimaal is en de zorgkosten te hoog 

zijn. En die krijgt de zorgconsument nu al zes jaar lang 

doorberekend in zijn zorgverzekeringspremie. 
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36. Monitor zorggerelateerde schade 2011/2012 
 

Op 18 november 2013 publiceerde het Nivel de 

langverwachte "Monitor Zorggerelateerde schade 

2011/2012", een coproductie van NIVEL en EMGO+ 

Instituut VUmc. Het doel van de Monitor Zorggerelateerde 

Schade is het in de tijd volgen van ontwikkelingen in 

patiëntveiligheid in Nederlandse ziekenhuizen. 

 

Het onderzoek is gebaseerd op een steekproef van 4.000 dossiers, 

waarvan 2.000 dossiers van overleden patiënten en 2.000 dossiers 

van uit het ziekenhuis ontslagen patiënten. De medische dossiers 

zijn afkomstig uit 20 ziekenhuizen: 4 UMC’s, 8 topklinische 

ziekenhuizen en 8 algemene ziekenhuizen. 

Naar aanleiding van de resultaten uit de eerste meting (2004) is de 

monitor Zorggerelateerde schade opgezet en is het landelijk 

Veiligheidsprogramma “Voorkom schade, werk veilig” (VMS) 

begin 2008 van start gegaan. Het doel daarvan was de potentieel 

vermijdbare schade in vijf jaar met 50% te verminderen. 

 

De cijfers 

Van alle in 2011/2012 opgenomen patiënten kreeg 7,1%  te maken 

met zorggerelateerde schade. Dat wil zeggen een onbedoelde 

uitkomst, die te maken had met de behandeling in het ziekenhuis. 

Het percentage in 2011/2012 is significant meer dan in 2004 

(5,7%), maar vergelijkbaar met 2008 (8%) 

Van alle in 2011/2012 opgenomen patiënten heeft 1,6% te maken 

gekregen met potentieel vermijdbare schade. Dit is 30% minder 

dan in 2004 (2,3%) en 45% minder dan in 2008 (2,9%). 

Van alle in 2011/2012 in het ziekenhuis overleden patiënten was 

bij ongeveer 2,6%  het overlijden (zeer) waarschijnlijk gerelateerd 

aan potentieel vermijdbare schade tijdens de opname. De potentieel 

vermijdbare sterfte daalde met 37% ten opzichte van de meting in 

2004 (4,1%) en met 53% ten opzichte van de meting in 2008 (5,5). 

In absolute aantallen uitgedrukt en geëxtrapoleerd naar alle 

Nederlandse ziekenhuizen waren dit ongeveer 970 patiënten tussen 
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1 april 2011 en 31 maart 2012. In 2004 ging het om circa 1.735 

patiënten en in 2008 om circa 1.960 patiënten. 

 

De conclusie 

In de afgelopen vijf jaar is de patiëntenmix in ziekenhuizen 

complexer geworden door het toenemen van de leeftijd van 

patiënten, het hebben van meerdere aandoeningen, meer 

dagbehandeling voor eenvoudige ingrepen, een kortere ligduur in 

het ziekenhuis en meer technologische mogelijkheden. Toch is de 

kans op zorggerelateerde schade tijdens een opname in het 

ziekenhuis in de afgelopen jaren gelijk gebleven (de kans op 

complicaties bij een ziekenhuisopname blijft bestaan), en is de 

potentieel vermijdbare schade gedaald met 45%. 

Dit betekent dat de patiëntveiligheid in Nederlandse ziekenhuizen 

aantoonbaar is verbeterd.  

 

Beperkingen van het onderzoek 

Als één van de meest belangrijke beperkingen van het onderzoek 

vernoemen de onderzoekers de hindsight-bias. Dat wil zeggen dat 

het feit dat de beoordelaar de uitkomst van een behandeling weet, 

zijn oordeel over die behandeling kan beïnvloeden. Zo kan door 

het weten van de (negatieve) uitkomst (bijvoorbeeld de patiënt is 

overleden) de kans op vermijdbaarheid te groot worden ingeschat. 

Hindsight bias speelt echter niet alleen bij de kans op 

vermijdbaarheid, maar bij het onderzoek als totaal. Immers, als 

doelstelling is geformuleerd de potentieel vermijdbare schade in 

vijf jaar met 50% te verminderen. 

Een andere beperking die de onderzoekers niet noemen is de 

confirmation bias, ofwel de bevestigingsfout. In het rapport staan 

hypothesen voor het behaalde resultaat, die niet verder onderzocht 

zijn. Een “hard” bewijs is er niet en het risico dat opvattingen en 

vermoedens zonder meer bevestigd worden is daardoor (te) groot. 

 

Is de patiënt nu veilig? 

Helaas, nee, alle uitspraken van managers en vertegenwoordigers 

van de zorgverleners ten spijt. Als patiënt heb je niet bar veel aan 
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uitspraken als: “we zijn verheugd met het resultaat, maar het is nog 

niet genoeg (iedere fout is er toch één teveel?)”, “we moeten nog 

beter de richtlijnen gaan naleven en elkaar nog beter gaan 

aanspreken op fouten” (als het kalf verdronken is…),  “het is 

belangrijk dat we een cultuur hebben waarin we elkaar kritisch 

houden” (hoezo professionals?). 

 

Medisch dossier 

Het wordt tijd dat de patiënt zijn eisen aan de zorg en de kwaliteit 

ervan stelt. We staan langer stil bij de keuze van een auto, kwaliteit 

en kosten, en de vakantieplanning dan aan de keuze van het 

ziekenhuis en de medisch specialist. De monitor zorggerelateerde 

schade kan de trigger zijn om het ziekenhuis van je keuze aan een 

kritische screening te onderwerpen en kritische vragen te stellen 

over de kwaliteit van de zorg die ze je aanbieden. Moeilijk zegt u? 

Begin maar eens met het opvragen van uw medisch dossier en 

velen van u zullen verbijsterd zijn over de slechte medische 

documentatie. Diagnosen, verrichtingen en medicatie als losse 

brokjes zonder enige samenhang. Goede, integrale documentatie is 

de basiseis voor een veilige zorg; het is de handleiding voor uw 

behandeling. Een behandeling die door diverse zorgverleners moet 

worden uitgevoerd. 
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37. Nederlander investeert in zorginstellingen 
 

In Financieel Management las ik het volgende: 

Jaarverslagenonderzoek: Zorginstellingen bereiden zich 

voor op zwaar weer. De omzet van zorginstellingen is in 

2012 met 5,9% toegenomen. Het eigen vermogen van 

zorginstellingen is met 12,3% gestegen tot in totaal € 9 

miljard. De solvabiliteit (eigen vermogen ten opzichte van de 

omzet) verbeterde, van 19% naar 20%. Verder nam de 

resultaatratio (resultaat ten opzichte van de omzet) toe, van 

1,9% naar 2,3%. 

 

Wat me bezighoudt is, hoe ik de 9 miljard (stel je voor: een negen 

met negen nullen!) eigen vermogen moet plaatsen in het kader van 

marktwerking. Grofweg betekent het dat iedere Nederlander dus 

530 euro in een zorginstelling heeft zitten’. 

 

Als je vanuit perspectief (het is één van de vele invalshoeken, 

houdt daar wel rekening mee) naar de marktwerking kijkt, krijg je 

een onplezierig gevoel. Natuurlijk, een bedrijf moet winst maken 

en een eigen vermogen opbouwen om te overleven. Het is de 

basisregel van marketing. 

In de commerciële wereld heel normaal, want je hebt 

keuzevrijheid. Zo koopt de één een Opel, de ander een BMW. In 

de zorg gaat die vrijheid niet op. De Nederlander is verplicht 

verzekerd bij een commerciële zorgverzekeraar. En de Nederlander 

stort nog eens zo’n 25% van zijn gezinsinkomen in de Zvw- en 

AWBZ-kas. Daarna kan hij van een basispakket zorgproducten 

gebruik maken en daarover betaalt hij nog eens zijn eigen risico en 

de eventuele eigen bijdrage. Zo is de Nederlander verplicht winst 

én eigenvermogen van de zorginstelling te financieren. Ofwel: die 

marktwerking in de zorg is als lood om oud ijzer. Of we de 

gezondheidszorg financieren met belastingsinkomsten of met 

commercieel geld, onder de streep verandert er niet veel. De 

rekening moet kloppen. 
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Je mag je afvragen of een centraal geleide gezondheidszorg vanuit 

de overheid niet te verkiezen is boven het gekunstelde systeem dat 

de overheid er nu van heeft gemaakt. Waarom? Omdat er in de 

huidige systematiek veel verborgen kosten zitten, die winst en dus 

eigen vermogen negatief beïnvloeden. 

 

Time to change? 
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38. No-Show en zorgconsument 
 

No-show is in 2012 door het management tot speerpunt 

verheven. Het betekent dat de zorgconsument niet op de 

afspraak met de specialist of het onderzoek verschijnt. 

Vervelend, want daardoor ontstaat er leegloop voor de 

specialist, wordt een deel van de dure capaciteit onbenut 

gelaten en worden er kosten gemaakt waar geen opbrengst 

tegenover staat. 

 

Ziekenhuismanagement Nederland heeft bijna unaniem besloten de 

no-show aan te pakken en de vergeetachtige zorgconsument de 

rekening te presenteren. Daarbij gaan ze aan twee belangrijke 

gegevens voorbij. De eerste is dat de no-show niet alleen maar een 

getal is, maar de kritische data-analist heel veel meer vertelt en ten 

tweede dat de zorgconsument soms met irritant lange wachttijden 

en dat zonder opgaaf van reden, geconfronteerd wordt. 

 

Met het omzetten van de no-show in een eurowaarde maakt het 

management van de zorgconsument een entiteit. Daarmee ontdoen 

ze de zorgconsument van alle kenmerken die hem uniek maakt en 

waarmee het mogelijk is om hem met informatie op maat te 

bereiken. 

Ziekenhuizen verzamelen talloze gegevens over de patiënt en de 

data-analist haalt er veel informatie uit en ontdekt de patronen. Zo 

bestaat dé zorgconsument niet, maar is die onder te verdelen in 

coherente groepen. Die moet je specifiek benaderen en niet zo 

maar in het wilde weg slaan met boetes en dan hard roepen dat je 

goed bezig bent. Dat ben je niet. 

 

Onder de streep zal je zien dat die ziekenhuizen de verliezers zijn: 

de zorgconsument keert zich van het belerend ziekenhuis af en 

kiest voor het ziekenhuis dat hem op zijn maat weet te benaderen. 

Modern ziekenhuisbeleid is mede gebaseerd op marketing en 

vraagt veel meer dan alleen maar ad hoc beslissingen waarmee je 

kortdurende succesjes scoort. 
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39. Onderhandelaarresultaat medisch specia- 
listische zorg 2014 t/m 2017 

 

De uitkomst van het onderhandelaarresultaat is op 16 juli jl. 

definitief geworden. Punt 3.3 heeft betrekking op de 

verbetering van de informatievoorziening. Hierbij wil ik wel 

enkele kritische opmerkingen plaatsen. 

 

Zowel VWS als de zorgverzekeraars scoren hier. De ziekenhuizen 

zullen nog veel werk moeten verzetten willen ze aan de eisen 

voldoen. 

Zeker, omdat nog niet aan alle randvoorwaarden is voldaan: De 

diagnosethesaurus is nog steeds ‘under construction’ (DHD i.s.m. 

Nictiz), de Snomed-procedures, als referentiebestand voor de 

verrichtingen, is er niet voor eind 2014, begin 2015. En over de 

ATC, als internationale classificatie voor de medicatie, is er nog 

met geen woord gerept (noch door DHD, noch door Nictiz, noch 

door RIVM, die de classificatie zou beheren). Ik ben benieuwd wat 

er na de ‘derde dinsdag in september’ van overblijft. 

 

Zoals de vlag er nu voorhangt, ziet het ernaar uit, dat het 

onderhandelingsresultaat zonder meer uitgevoerd wordt. Als je het 

goed leest, kun je niet anders concluderen dan dat het 

patiëntenplatform en de NVZ hebben zitten slapen. Financieel geen 

groei, de honoraria afgeschaft en in de prijs van het DOT-product 

gebracht. Behandelprotocollen, waarmee de zorgverzekeraar prijs 

en inhoud kan vergelijken, eenheid van taal en bronregistratie (de 

arts registreert; NFU visie waar algemene en topklinische 

ziekenhuizen niet bij betrokken zijn geweest). 

 

En waar zit het addertje voor de patiënt? Als het akkoord niet 

volgens de letter wordt uitgevoerd, stijgt de premie voor de 

zorgverzekering en wordt de basisverzekering verder uitgekleed. 

De patiënt wordt dan dus dubbel gepakt: meer betalen voor minder 

zorg. 
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En wie ziet erop toe? 

In de eerste plaats de zorgverzekeraar. Die merkt in zijn 

portemonnee dat de kosten meer stijgen dan overeengekomen en 

slaat direct terug. Geeft ook nog eens te denken wat de rol van de 

NZa in het onderhandelingsresultaat is. 

 

Maar ja, het is getekend………….. 
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40. Op weg naar doordachte ICT 
 

Mateloos irriteer ik me aan het feit dat enerzijds via de 

media naar buiten komt dat de zorgkosten de pan uitvliegen 

en dat men weer een paar honderd euro op een zorgverlener 

kan bezuinigen en anderzijds er honderden miljoenen over 

de balk worden gesmeten! 

 

ErasmusMC gaat een elektronisch patiëntendossier (EPD) laten 

bouwen door Siemens. Kosten 25 miljoen euro. Bij de invoering 

van de EPD’s in de ziekenhuizen moet je je afvragen of de 

techniek ‘State of Art’ zijn. De bron van de systemen ligt immers 

in de zeventiger en tachtiger jaren van de vorige eeuw. Een blik op 

de ICT-ontwikkeling in de automotive industrie zegt je al genoeg: 

de zorgsystemen maken onvoldoende gebruik van de geavanceerde 

techniek en zijn voor wat ze dus bieden veel en veel te duur, 

 

Binnen dit Universitair Medisch Centrum speelt nog wat anders. 

Enkele jaren geleden is er een EPD ontwikkeld, dat in 2005 gereed 

was onder de naam Orca (Open Record for Care). Het was zeer 

gebruiksvriendelijk, eenvoudig aan te passen en middels een 

rechtermuisklik in 6 talen (Nederlands, Frans, Duits, Engels, 

Spaans en Italiaans) beschikbaar. 

Ook bezat het de mogelijkheid om computerondersteund de 

diagnose te bepalen door een unieke boomstructuur. Kortom een 

uitmuntend product, dat zijn tijd ver vooruit was. Zelfs andere 

landen waren hierin geïnteresseerd, niet op zijn minst omdat het 

voor en door medici was ontwikkeld, de (onderhouds)kosten zeer 

laag waren en het eenvoudig kon worden geüpdatet. 

 

Waarschijnlijk weet het huidig bestuur niet eens van het bestaan af. 

Nu gaat men een Duits bedrijf opdracht geven om dit voor 25 

miljoen euro (buiten de onderhoudskosten) te laten bouwen. Voor 

dit bedrag, dat gelijk is aan de jaarlijkse basispremie van circa 

25.000 verzekerden, kun je 100 verpleegkundigen een 
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tienjaarscontract aanbieden! Het mag de kritische lezer duidelijk 

zijn waar dit management de prioriteit legt. 

 

In de afgelopen jaren zie je de opdrachten/contracten met 

verschillende EPD-leveranciers langskomen. Het ene systeem 

belooft nog meer dan het andere. Wat ze gemeen hebben zijn de 

tientallen miljoenen die ze kosten bij aanschaf. Kort gezegd: 5 

CD’s voor 25 miljoen.  En daarmee is ook al gezegd dat de EPD’s 

alleen in de eigen organisatie kunnen worden gebruikt. De lokale 

inrichting maakt de uitwisseling van data met andere organisaties 

er niet gemakkelijker op. Hoezo eenheid van taal en de patiënt 

centraal? 

 

 

 

Het wordt hoog tijd dat het gezond verstand terugkeert. Eerst een 

antwoord op de vraag wat we verwachten van de ICT in de zorg. 

Daarvoor moeten kritische vragen niet worden vermeden. De 

moeder van alle denkfouten is immers de confirmation bias, de 

bevestigingsfout. Managers hebben de neiging om informatie te 

zoeken die hun opvattingen en vermoedens bevestigt. Die 

informatie vinden ze bij hun buurman die ook zo’n duur systeem 

heeft gekocht en zich daar zeer comfortabel bij voelt. 

 

Vraag je eens af of goede systemen echt duur moeten zijn. Nee 

dus, als je naar de automotive industry kijkt. Je zal wel de 

comfortzone moeten verlaten en in zee gaan met bedrijven als 

google (android), microsoft en apple (iOS). Aan het werk zou ik 

zeggen! 
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41. Patiënt centraal…….. 
 

Wat me opvalt uit de verhalen over de bezuiniging, de 

kwaliteit, de productiviteit en de doelmatigheid van de zorg, 

is het totaal ontbreken van de patiënt erin. 

Verhalen, geschreven door koepel- ziekenhuis-, 

zorgverzekeraarbestuurders: allemaal hebben ze in hun 

strategische nota’s, hun beleidsplannen, hun flyers, de 

patiënt centraal staan 

 

Multinational 

Tot ze die patiënt in hun web hebben gevangen en financieel gaan 

‘fileren’. Ze vergelijken zichzelf zo graag met de CEO van een 

multinational, dat ze de streken ervan als hun levensvisie 

omarmen. Bespaart de multinational, dan is dat om de winst te 

maximaliseren. En dat niet enkel en alleen als middel voor het 

voortbestaan, maar veel meer om de stakeholders te plezieren en 

hun bonus te maximaliseren. 

 

Standaardisatie 

De behandeling van de patiënt is absoluut niet gelijk aan het 

bouwen van een middenklas auto. De automotive-industrie is een 

goed georganiseerde bedrijfstak, met heldere processen en 

procedures. Als je die volgt, bouw je een kwalitatief goede 

middenklasser met een winstmarge. 

In de patiëntenzorg ligt dat een stukje gecompliceerder. Hoeveel 

bestuurders van ziekenhuizen, zorgverzekeraars en hun koepels, 

weten je vertellen wat de morbiditeit, uitgedrukt in hoofd- en 

comorbiditeit, is in het ziekenhuis? Dat kan geen enkele bestuurder 

je vertellen, omdat ze het gewoonweg niet gestandaardiseerd 

vastleggen. Toch willen ze met alle geweld dé patiënt als 

eenheidsworst door hun productieomgeving jagen om hun winst te 

maximaliseren. Op het einde meten ze dan de fouten in het 

standaardproces en zijn heel erg trots als dat beneden een 

normpercentage blijft. En dat onder het motto van “doelgerichte en 

efficiënte zorg”. 
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Vraag de patiënt ook eens 

Een onderzoeker vertelt je haarfijn waar het fout gaat. De 

informatie is te vaak een beperkende factor voor de kwaliteit, de 

veiligheid, de efficiency en de doelgerichtheid van de zorg. En, 

kwalitatief goede informatie heb je nodig voor werkelijke 

patiëntparticipatie. Samen met de patiënt keuzes maken die 

aansluiten bij zijn morbiditeit, prognose en outcome. De 

basisregistratie is helaas nog steeds onvolledig en kwalitatief 

onvoldoende en de cijfertjes zeggen dus niet zoveel. Een 

onderzoeker accepteert een meting pas als die nauwkeurig is. 

 

Kwaliteit en analyse 

Wat een verschil met de farmaceutische industrie, waar de 

documentatie aan regels is gebonden om de kwaliteit ervan te 

kunnen garanderen. Ga daar eens in de leer en verbijsterd zul je 

zien met welke cijfertjes je nu de eigen stoep aan het vegen bent. 

Dus even met de beide voetjes op de grond blijven, meer doen aan 

de kwaliteit van je cijfertjes en de analyse ervan, de patiënt er 

eindelijk eens een keer bij betrekken en dan nog eens, samen met 

de patiënt, er een stukje over schrijven. 

 

Veel succes! 
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42. Patiëntengegevens in de verkoop 
 

Een stukje historie. 

Iedereen in de ziekenhuiszorg kent de Landelijke Medische 

Registratie (LMR). In 1963 ingevoerd en beheerd door de 

toenmalige Stichting Medische Registratie (SMR). 

De rechtsopvolger was de SIG (Stichting Informatiecentrum 

voor de Gezondheidszorg),die de LMR, die ondertussen 

digitaal geworden was, uitvoerde. De SIG ging op in 

Prismant en ook dat instituut verwerkte de LMR gegevens 

voor de Nederlandse ziekenhuizen 

 

In de eerste decade van deze eeuw beslisten de NVZ en NFU dat 

Prismant niet langer de verwerking van de LMR gegevens voor 

zijn rekening moest nemen. Hun belangrijkste argumenten waren 

de kosten en het gebruik dat Prismant, kosteloos, van de gegevens 

maakte bij hun consultancy.  

 

DHD en Tieto.  

In 2007 richtten de NVZ en de NFU samen de Dutch Hospital Data 

(DHD) op en de verwerking van de LMR gegevens werd 

uitbesteed aan Tieto, een Fins ICT bedrijf. Tegen het einde van de 

eerste decade van de 21e eeuw startte Tieto met de 

voorbereidingen voor de invoeringen van de ICD-10 en de 

Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) per 2013. De 

LBZ is de opvolger van de LMR en gebaseerd op een 

internationaal gebruikte basisset van ziekenhuizen. Om de 

invoering van de LBZ niet parallel met het project DBC op weg 

naar transparantie (DOT) te laten lopen werd besloten tot uitstel 

van de LBZ tot 2014. 

        

DHD, BrightOne en nu Deutsche Telekom. 

In de loop van 2012 verkocht TietoEnator de zorgtak aan 

brightONE Healthcare Solutions B.V. De verwerking van de LMR 

ging over naar BrightONE en het nam in opdracht van DHD de 
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technische voorbereiding voor de ICD-10 en het verwerken van de 

gegevens uit de LBZ voor zijn rekening. 

De LBZ heeft per 1 januari 2014 de LMR in de Nederlandse 

ziekenhuizen vervangen. En de gezondheidszorgactiviteiten van 

BrightONE zijn in Nederland, Duitsland en India overgenomen 

door T-Systems International GMBH., een dochteronderneming 

van Deutsche Telekom AG.  

 

Zorgdata, het nieuwe kapitaal. 

Deutsche Telekom ziet brood in de zorg en zeker niet alleen in de 

verwerking van de landelijke registratie. Naast de forse betaling die 

de ziekenhuizen hiervoor moeten ophoesten als 

abonnementskosten bij DHD, zit er toch echt wel meer achter.  In 

Europa wint de uniforme registratie van de ziekenhuiszorg met 

internationale classificaties in een gestandaardiseerd minimale 

dataset snel aan terrein. Het is het voorstadium van de Europese 

verplichting daartoe. Die verplichting zal met de komst van de 

ICD-11 (International Classification of Diseases, version 11) rond 

2018 zijn beslag krijgen. Dat opent heel wat perspectieven tot het 

internationaal vermarkten van de registratiegegevens uit de 

ziekenhuisregistraties. 

Dat kan niet? O, ja wel. In de eerste plaats zijn de gegevens niet 

direct tot de patiënt te herleiden en op de tweede plaats is het 

eigendomsrecht van registratiegegevens gewoonweg heel slecht 

geregeld, als het geregeld is. Ook de koppeling met zorggegevens 

die uit andere bronnen dan het minimale dataset afkomstig zijn, is 

in principe een fluitje van een cent. De registraties bevat namelijk 

tal van key data waarop gematched wordt. Een succespercentage, 

dat ver boven de 95% ligt is zonder meer realistisch. Het resultaat 

is bigdata dat een kapitaal voor het uitvoerend ICT bedrijf 

vertegenwoordigt, omdat het ondermeer gebruikt zal worden door 

beleidsmakers, onderzoekers en de farmaceutische industrie. 

 

Hebben de Nederlandse ziekenhuizen en hun koepels weer eens 

zitten slapen en gaat een slim ICT bedrijf met het idee en de 

opbrengst lopen? 
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Kunnen de koepels van de ziekenhuizen en DHD werkelijk niet 

beter? Wordt het geen tijd dat zorgverzekeraars en patiënten hen 

ter verantwoording roepen? 
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43. Politiek: Waar is de huisarts? 
 

De zorg is een belangrijk item tijdens deze verkiezingen 

(2012). Niet de kwaliteit en het resultaat van de zorg, die 

moeilijk meetbaar zijn, omdat we in Nederland de registratie 

van de zorg hebben laten verslonzen, maar de kosten. Die 

zijn bekend en daar kun je zo lekker mee optellen, aftrekken, 

vermenigvuldigen en delen. De vierde klas lagere school bij 

uitstek! Als je erg slim bent, dan kies je nog een perspectief 

dat liefst zo hoog mogelijke kosten scoort, bijvoorbeeld de 

ouderenzorg. 

 

Maar waar is het totaalbeeld van de zorg? Noem het maar het 

architectuurplaatje, waar je romp en aangeplakte puisten duidelijk 

op ziet? Diep triest dat geen enkele politicus dat kan produceren, 

maar straks de grenzen voor onze zorg, op basis van de euro die de 

overheid ervoor over heeft, gaat bepalen. 

 

Laten we in de basisarchitectuur van de zorg (weer) eens een lans 

breken voor de rol van de huisarts. Huisarts zijn moet in een tijd 

van ongebreidelde besparingsdrift van een euroverslindende 

overheid niet echt een pretje zijn. Of je maar even meer wilt gaan 

doen tegen gelijke of minder inkomsten. Dat lukt natuurlijk nooit 

en de huisarts heeft er het beeld van medische ambtenaar, werkt 

van negen tot vijf, aan overgehouden. 

Oh ja hoor, natuurlijk kan een huisarts na kantoortijd patiënten 

behandelen, maar dan in een huisartsenpost. De huisartsenpost 

ontvangt ongeveer tien keer zoveel voor een consult dan de 

huisarts tijdens zijn bedrijfstijd. Als hij het waagt een vraagteken te 

zetten waarom een patiënt niet gewoon tijdens de spreekuurtijd op 

consult komt, wordt hij niet alleen door de patiënt terecht gewezen, 

maar ook van de zorgverzekeraar mag hij weinig medewerking 

verwachten. Die betaalt klakkeloos en wil verder geen 

commentaar. Niet morren, na de nachtdienst is er de volgende 

morgen gewoon weer de eigen praktijk met zijn patiëntenzorgen. 

Hoezo wet werktijden? De huisarts wordt ten onrechte verguisd en 
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vergeten in de zorg, terwijl deze dicht bij de patiënt zou moeten 

staan. 

  

Genoeg hierover, laten we eens kijken wat hij, de familievriend 

van vroeger, zo allemaal kan. Zoals het woord familievriend al 

zegt, kent hij zijn patiënten door en door. Hij kent hun vragen, 

wensen en ja, het is immers 2012, ook hun eisen. Hij kent de 

gezondheidsrisico’s, weet welke preventie wel en niet aanslaat en 

is als enige op de hoogte van de veranderingen in de loop der tijd 

in de gezondheid en het welzijn van zijn individuele patiënten. Hij 

is bij uitstek de monitor voor de gezondheidstoestand van de 

populatie en de veranderingen die zich erin voltrekken. Met recht 

kan hij vertellen en documenteren wat de vragen en behoeften van 

de oudere patiënt zijn en hoe deze op individuele wijze ingevuld 

kunnen worden zonder dat daar een heel administratief, 

bureaucratische organisatie onder leiding van niet-wetende 

managers voor opgetuigd moet worden. Hij levert de basiszorg en 

kan bepalen of de patiënt voor de zorg naar een ander echelon in 

ons zorgstelsel moet, of hij daar moet blijven of gewoon terug kan 

keren voor verdere zorg. Hij kan met recht de regievoerder van de 

zorg op menselijke maat genoemd worden. 

  

Om de huisarts als regievoerder van de zorg te bombarderen moet 

je natuurlijk wel een aantal randvoorwaarden opstellen. 

Zo is er het aantal huisartsen en de onderlinge concurrentie. We 

zullen meer huisartsen nodig hebben die een gezonde onderlinge 

concurrentie voeren. De bedrijfstijden die nu voor de werkende 

patiënt verre van optimaal zijn, zullen aangepast moeten worden 

aan de veranderde vraag en het aanbod. 

De huisartsen gaan de concurrentie aan met de poliklinieken van de 

ziekenhuizen. Die poliklinieken zijn nog steeds een gehannes met 

slechte logistiek, te lange toegangstijden en als je er eenmaal bent, 

lange wachttijden voor je eindelijk in de spreekkamer je zegje in 

drie minuten mag doen. Dat kan gewoonweg heel wat beter. Een 

blik op de geregistreerde DBC-codes, een financiële registratie op 

basis waarvan de ziekenhuizen betaald worden, leert je heel snel 



113 
 

dat meer dan 30% van de poliklinische diagnoses met 

verrichtingen heel goed door een huisarts gedaan kunnen worden. 

En dat kost héél wat minder, omdat de overheadkosten van de 

huisarts heel wat lager zijn. Natuurlijk zal de huisarts een eerlijke 

prijs moeten krijgen voor de diagnosen en verrichtingen die hij 

erbij krijgt. Maar dan nog: een heel goede, snel toegankelijke zorg 

dicht bij de patiënt tegen een heel goede prijs. 

Een topbesparing is er in de ondersteuning van de zorg, wanneer de 

huisarts echt de regie zou voeren in de kosten voor het elektronisch 

patiënten dossier, kortweg het EPD. Geef de huisarts de regie over 

de digitale zorggegevensverzameling van zijn patiënt. 

 

Alle dikke managementadviezen, overbetaalde consultants en 

overprijsde EPD’s die de ziekenhuizen voor tientallen miljoenen 

aanschaffen en voor evenzo vele miljoenen proberen in de lucht te 

krijgen en te houden ten spijt, gaat het in de grond om een slimme 

registratie van de zorgvraag, de diagnose, de verrichting en de 

medicatie. Geef de huisarts voor een gestandaardiseerd landelijke 

EPD een vast bedrag per verzekerde per jaar waarmee het systeem 

en de basiseisen (bijvoorbeeld de gegevensuitwisseling), die je 

eraan stelt, betaald kan worden en schrijf de uniforme codering van 

zorgvraag, diagnose, verrichting en medicatie voor met 

Internationale Classificaties. De uitwisseling van de 

persoonsgegevens gebeurt met een extract uit die geüniformeerde 

gegevens en betekent een betere kwaliteit van gegevens, een 

verhoging van de patiëntveiligheid en eenvoud. De ziekenhuizen 

hebben het huisartssysteem dat dus bestaat uit een EPD en een 

gestandaardiseerde gegevensverzameling maar te volgen en te 

incorporeren in hun bedrijfssysteem. En dat systeem is in ieder 

geval vele miljoenen goedkoper dan wat ze nu invoeren en kan 

echt een rol spelen bij het verbeteren van hun bedrijfsproces. En 

laten we het dan nog maar niet over de eenheid van taal (de 

classificaties) hebben die de ziekenhuizen niet of slecht gebruiken. 

Hoe komen ze erbij dat ze kennis over patiënten en ontwikkelingen 

hebben? 
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Je vraagt je af: Wat let de politiek om dit nu eens echt van de grond 

te krijgen? Het ontbreken van het architectuurplaatje op het 

netvlies? Zo moeilijk is het echt niet als je de moed maar hebt om 

echt te willen veranderen, je doelstellingen scherp formuleert, de 

criteria concreet definieert en het eigenaarschap van de zorgregie 

eindelijk eens vastlegt bij de huisarts en hem er eerlijk voor 

honoreert. 
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44. Rem op investeringen 
 

Het CBS heeft berekend, dat in mei het volume van de 

bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa 10,9 procent 

kleiner was dan in mei 2012. Daarmee was de krimp iets 

groter dan in april, toen de bedrijfsinvesteringen 10,4 

procent lager waren dan een jaar eerder. 

 

In mensentaal: het bedrijfsleven zet de tering naar de nering. En de 

gezondheidszorg? 

Investeringen binnen de zorgsector gaan onverdroten door. Lees de 

vakpers er maar op na: investeringen in ICT en dan met name het 

EPD, de nieuwste van de nieuwste hightech apparatuur, nieuw- of 

verbouw. Tijd voor reflectie. 

 

Als het bedrijfsleven op de investeringsrem trapt, zou dat in de 

zorg ook moeten gebeuren. De rem in het bedrijfsleven betekent 

namelijk ook minder mensen aan het werk. Minder mensen aan het 

werk is meer mensen met een uitkering en dus minder te besteden. 

Als de ziekenhuizen de bomen tot in de hemel laten groeien, 

stijgen de zorgkosten. Stijgende zorgkosten betaalt de burger via 

zijn zorgverzekering en belasting. Ook de ziekenhuizen moeten 

dus een stapje terug. 

Moeilijk zegt u? Ik denk het niet. In de vakpers lezen we immers 

dat we in Nederland met 50 ziekenhuizen af kunnen. Dat betekent 

centralisatie van dure onderzoeken en verrichtingen en een forse 

besparing op de zorgkosten. Dus bestuurders: volg het 

bedrijfsleven en prijs u niet uit de markt. 
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45. Salarisingreep zorgbestuurders 
 

Ruud Lapré plaatste zondag 28 oktober jl. het artikel in 

Zorgvisie: ‘Salarisingreep bestuurders is in strijd met 

eigendomsrecht’. Het is begrijpelijk dat de heer Lapré, 

voorzitter van de NVZD (Vereniging van Bestuurders in de 

Zorg) zich hierover zorgen maakt. Hij ziet namelijk voor zijn 

club de inkomens zeer drastisch dralen. Toch kan deze 

ingreep rechtmatig worden verdedigd. 

 

Zorgverzekeraars hebben een andere status dan ‘gewone’ 

verzekeraars. Zij hebben immers te maken met twee soorten 

cliënten: die van de (verplichte) basis verzekering (gedelegeerd 

door de overheid) en de cliënten, die vrijwillig een aanvullende 

verzekering afsluiten. 

Al jaren pleit ik voor een systeem, waarbij de premies 

inkomensafhankelijk worden. Hierdoor gaan de lagere inkomens 

minder premie betalen dan de hogere inkomens. De hogere 

inkomens zullen hier vrijwel niets van merken, doordat er een deel 

via de belastingen terugvloeit naar de minder betaalden middels de 

zogenoemde zorgtoeslag. 

 

Door deze ontwikkeling kunnen de instanties die de zorgtoeslag 

berekenen en uitbetalen worden opgeheven. Het scheelt vele 

honderden miljoenen. Dit is ook het voorstel van het nieuw te 

vormen kabinet. 

Omdat iedere burger verplicht is de basisverzekeringspremie te 

betalen, moet dit worden geïnd door de belastingdienst, net als de 

AOW. Doet men dit niet dan ontstaat er een nieuw fenomeen: de 

zorgverzekeraars zullen de basispremie individueel moeten gaan 

berekenen. Dan verschuift men de werkzaamheden van de eerdere 

zorgtoeslagberekeningen naar de zorgverzekeraars en worden daar 

weer instanties voor in het leven geroepen. Al dan niet 

gefinancierd door de overheid. 

Mocht men overgaan tot de inning van de basisverzekeringspremie 

door de belastingdienst, dan vloeien deze werkzaamheden weg bij 
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de zorgverzekeraars en heeft men daar alleen te maken met een 

vrijwillige (aanvullende) verzekering. Slechts dan is een 

zorgverzekeraar te vergelijken met andere verzekeraars en heeft de 

heer Lapré recht van spreken. 

Maar zolang er sprake is van een verplichte verzekering, die is 

gedelegeerd door de overheid, dient het bestuur van de verzekeraar 

zich neer te leggen bij de richtlijnen die deze overheid heeft 

opgesteld. 
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46. Sterftecijfer OK? 
 

Vanmorgen heb ik de artikelen over het sterftecijfer gelezen. 

ErasmusMC weigert de cijfers te publiceren. Elf 

ziekenhuizen publiceren de cijfers niet. De NZa gaat voor 

sancties. Dat is het perspectief van de media. 

 

De reacties die erop geschreven worden, komen uit divers 

perspectief. De een stemt in met de weigeraars omdat de 

berekening niet deugt. Een ander perspectief wil dat er nu eens echt 

werk gemaakt wordt van sancties, geen woorden maar daden. 

En vraag ik me dan af, waar is het perspectief van de patiënt? Die 

cijfers zijn er immers toch voor de patiënt? Of hebben we dat 

helemaal verkeerd begrepen en zijn die cijfers er enkel en alleen 

voor zorgverzekeraars om de financiële teugels bij een slechter dan 

gemiddelde uitkomst aan te trekken? Of zijn de cijfers de munitie 

voor de marktstrategen, die ze zullen uitbuiten tot het laatste cijfer 

achter de komma? 

 

Wat heb je eigenlijk als patiënt aan die cijfertjes? Niet zo heel veel. 

Wil je ze kunnen interpreteren, dan moet je beschikken over een 

aardige mathematische en statistische kennis. 

Je kunt natuurlijk ook afgaan op de verklaring van de markt- en 

communicatiestrateeg van het ziekenhuis. Maar dat zou ik niet 

doen, bij uitstek ongeloofwaardig, dus zelf die cijfers onderzoeken.  

Stel dat je die stap hebt genomen en je hebt te maken met een 

geloofwaardige uitkomst en dus een betrouwbaar ziekenhuis. 

 

Stop, die laatste opmerking gaat weer te ver. Vorige week is 

namelijk ook een Europees onderzoek verschenen naar de relatie 

sterfte, opleiding en aantal verpleegkundigen. Die variabelen 

worden mooi niet meegenomen in de berekening van de HSMR, 

het gestandaardiseerd sterftecijfer. Wat geeft het rapport als 

uitkomst? Nederland is een middenmotor, het sterftecijfer ligt op 

1,5%, na de operatie (vergelijk het met België: 1,2%). Het aantal 
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verpleegkundigen per patiënt is relatief hoog, maar de opleiding 

dan weer beduidend lager dan gemiddeld. 

Als je het rapport leest en de uitkomst naast het sterftecijfer legt, 

komen bij de kritische patiënt heel wat vragen op. Het continue 

knijpen in personeel en het toelaten van verpleegkundigen met lage 

opleiding mede uit financieel oogpunt, zet de kwaliteit van zorg 

onder druk en verhoogt het sterfterisico. Een dagelijks fluctuerend 

risico in een doorsnee Nederlands ziekenhuis. 

Morgen eerst maar even bellen naar het ziekenhuis en vragen 

hoeveel verpleegkundigen op de verpleegeenheid chirurgie werken 

en wat hun opleidingsniveau is? 
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47. Uitwisseling van patiëntengegevens 
 

Vanochtend (2 mei 2013) las ik een stuk op Skipr over het 

vertrouwen dat de zorgverlener in de data-uitwisseling heeft. 

Bijna twee derde van de zorgverleners (62 procent) is van 

mening dat de informatie-uitwisseling binnen de eigen 

organisatie de laatste jaren is verslechterd. Dit blijkt uit een 

onafhankelijk Europees onderzoek. 

 

Eenheidsworst 

Het is wat, die ICT in de zorg! Van uitwisseling van 

patiëntgegevens met de bekende doktersbriefjes naar de 

hoogmoderne ICT heeft de zorg dus geen goed gedaan. 

Misschien maar weer terug naar het vertrouwde papier, lekker 

kliederen en weten wat je bedoelde toen je dat epistel over die 

stomvervelende patiënt samenstelde. 

ICT is koud, doods. Je weet echt niet meer waarom je wat op welk 

moment hebt vastgelegd, omdat alle tekst in hetzelfde format staat. 

Uniform en gestructureerd noemen die paljassen van de ICT dat. 

Alles in dezelfde dwangbuis, zonder kleur of geur. Lekker 

makkelijk, kan je het optellen en normeren. Alsof mensen 

optelbaar zijn. 

 

Interface 

Misschien klinkt het je als ICT leverancier vreemd in de oren, maar 

er zit een zekere waarheid in. Als je schrijft, komt de emotie uit je 

pen op het blad. Je schrift is bij geen enkele patiënt gelijk. Als je 

het dossier terugleest weet je exact welke emoties de betreffende 

patiënt bij je opriepen, of je zeker was van je zaak toen je de 

diagnose stelde en wat je nog eens moet nakijken omdat de realiteit 

niet strookt met je denken. Dat ben je kwijt met ICT. 

Oh ja, veel mensen proberen het gevoel een beetje te benaderen en 

kopen een Apple. Ze vergissen zich, ook die Apple heeft een 

voorgebakken format en daar kun je mooi niets aan veranderen. 

Niets anders als dezelfde treurnis. 
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Alles kommer en kwel? Nee, hoor, hoeft absoluut niet. Als er maar 

eens een softwareboer was, die echt eens naar de gebruikers wilde 

luisteren. Dat zou een fantastische interface opleveren, die ze met 

alle plezier wilden gebruiken. Switchen van interface als je gemoed 

er naar staat. De gegevens van die vervelende patiënt die altijd 

maar zeurt, leg je vast met de interface voor zeurders. Komt er een 

lieverd, dan gebruik je de interface ‘schatje’ omdat het er zo lekker 

bijpast. 

 

Geduld 

Misschien klinkt dit even vreemd als dit onderzoek dat uitgevoerd 

is door een ICT bedrijf. Weten die dan echt niet dat je de houding 

van mensen niet een-twee-drie verandert door ze een computer 

voor te schotelen? Daar heb je toch echt wel meer voor nodig. 

Denk maar aan vakgebieden als de leerpsychologie, de sociologie, 

de taxonomie om er maar een paar te noemen. Verandering duw je 

niet zomaar even door de strot van de gebruiker, dat heeft tijd 

nodig. Het is een rijpingsproces, dat door de huidige startende 

generatie misschien tot wasdom wordt gebracht. Het grootste deel 

van onze medicijnmannen is oud hout en dat kan je niet meer 

opnieuw enten. Met de ICT moet je geduld hebben, het als wijn 

laten rijpen, het goed onderhouden en koesteren. 

Trouwens, mocht je denken dat er iets mis is met oud hout, dan heb 

jij het mis. Het is sterk, geurt en draagt vele loten op zijn stam. 

Niet vergeten. 

Met het artikel schiet het bedrijf dus een beetje in de eigen voet. 

Eigenlijk zou je met hen nooit ofte nimmer in zee moeten gaan om 

een grote softwareklus te klaren. Kunnen ze niet! 
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48. Verhaal achter een verhaal 
 

Sterftecijfers 2011 

NVZ en NFU publiceren de sterftecijfers van de Nederlandse 

ziekenhuizen over 2011 niet. Waarom niet? Daar blijven ze 

heel vaag over: De HSMR (Hospital Standardized Mortality 

Ratio) zou nog altijd niet geschikt zijn om ziekenhuizen 

onderling te vergelijken? Hoezo niet geschikt? En als de 

HSMR niet zou deugen, waarom laten ze het publiceren van 

de cijfers dan over aan de ziekenhuizen zelf? 

 

De grootste boosdoener in de HSMR is de Landelijke Medische 

Registratie (LMR) die in veel ziekenhuizen een rommeltje is door 

een onvolledige registratie van diagnoses en verrichtingen. Er is 

echter meer aan de hand. De Nederlandse ziekenhuizen kloppen 

zich op de borst met hun EPD ontwikkelingen. 

 

Er gaat bijna geen dag voorbij of ze pochen in de media over de 

stappen die ze maken. Het enige wat we ze na kunnen geven is dat 

ze miljoenen aan zuur neergetelde verzekeringspenningen in hun 

EPD stoppen. Alleen de juiste diagnose- en verrichtingencodes 

genereren die nodig zijn voor de LMR en dus de HSMR, dat lukt 

ze niet. 

 

Dit betekent niets anders dan dat er van een eenmalige registratie 

en een eenheid van taal, op beide begrippen is een goed EPD 

gebaseerd, geen sprake is. Ofwel: de single-point-of-truth, één 

opslagpunt voor de medische gegevens, een basiseis voor de 

patiëntveiligheid, hebben de ziekenhuizen nog steeds niet 

gerealiseerd. 

 

Het verhaal achter het verhaal: de gegevensverzameling in de 

Nederlandse ziekenhuizen is een rommeltje! 
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49. Verhoging topsalarissen: No social 
conversation 

 

Op maandag 5 augustus jl. las ik het artikel in Zorgvisie van 

Hans Feenstra, voorzitter Raad van Bestuur van het Martini 

Ziekenhuis: Normering topinkomens benadeelt 

zorgaanbieders. 

Dit is wel een heel erg ongelukkig artikel op een heel erg 

verkeerd moment. En wel om verschillende redenen die in 

het artikel niet worden genoemd 

 

Je zou je als bestuurder van een ziekenhuis, voor je uitspraken doet 

in de pers over de begrenzing van het inkomen van een 

ziekenhuisbestuurder, moeten afvragen of de Nederlanders wel zijn 

voorbereid en voldoende geïnformeerd over het meebetalen van de 

stijgende zorgrekening. In die stijgende zorgrekening zitten 

namelijk ook de steeds verder stijgende inkomens van bestuurders, 

managers en medisch specialisten. 

 

Wat blijkt? 

De Nederlander is helemaal (nog) niet doordrongen van de 

stijgende kosten. Ten eerste geloven ze helemaal niet dat de 

zorgkosten hard zullen doorstijgen en ten tweede hebben ze hoge 

verwachtingen van de besparingen die VWS aankondigt. Met name 

het tegengaan van verspilling in de zorg scoort daarbij hoog, omdat 

dit onderwerp continu door de politici wordt benadrukt. En laat de 

Nederlander de (te) hoge salarissen in de ziekenhuiszorg nu onder 

verspilling rangschikken! 

 

En heeft de Nederlander daar ongelijk in? 

Nee, als je uitgaat van het motief: recht op kwalitatief goede, 

betaalbare en bereikbare zorg. Het is geen motief wat hij bedenkt, 

nee, het is afkomstig van VWS dat ter verdediging van de 

marktwerking in de zorg (2006) gebruikt is. 
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Krijgt de Nederlander dat nu? 

Nee, daarin wordt hij teleurgesteld. Steeds minder zorg in het 

basispakket en kwaliteit, die blijkens de artikelen die in de pers 

verschijnen hollend achteruit gaat. Hij betaalt meer voor minder 

met een slechtere kwaliteit. Topsalarissen aan bestuurders wordt 

dan wel héél erg moeilijk uit te leggen aan de Nederlanders. Op 

basis van het door VWS geformuleerde motief hebben de 

bestuurders nu gewoonweg geen argumenten om een topsalaris te 

verdedigen. 

 

Slecht moment 

De komende jaren worden cruciaal voor de ziekenhuisbestuurders. 

Met VWS is een minimale groei afgesproken tot 2017. En daarbij 

komt dat vanaf 2015 de bestuurders over het honorarium van de 

medische specialist moeten onderhandelen. Dat worden moeilijke 

jaren en de bestuurders zullen zich eerst moeten bewijzen dat ze 

van écht besturen verstand hebben.  

De kern van de boodschap is dat de ziekenhuissector nog heel wat 

uit te leggen heeft. Onder meer toenemende zorgkosten, slechtere 

bereikbaarheid door samenwerking en fusie, wachttijden die 

onherroepelijk door het gekozen beleid ontstaan. 

Absoluut geen juist moment om hoge topsalarissen te gaan 

verdedigen. Zeker ook al niet omdat de ziekenhuissector het 

gesprek over de financiële ontwikkelingen met zijn klanten nog 

steeds niet is aangegaan. 

 

Of, samengevat in drie woorden: No social conversation.  
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50. Yab Yum voor management 
 

Niemand durft het hardop te zeggen, dus zal ik het dan maar 

doen. Ik weet dat het door sommigen niet in dank wordt 

afgenomen, maar hun eventuele commentaar zal ik keurig in 

een nieuw blog vermelden. 
 
De zorgfinanciering is geworden tot een Walhalla voor 

zorgondernemers, waarin de zorgverlener optreedt als kostwinner 

voor een heel groot gezin. Dit gezin bestaat uit administraties, 

managers, externe consultancy, externe bureaus, 

projectorganisaties, administratiekantoren en grote 

zorgverzekeraars. Deze laatsten maken ook nog eens de dienst uit 

hoe de kostwinnaar zijn werk moet doen en wat hij mag declareren. 

Sommige bestuurders van die verzekeraars innen jaarlijks een 

inkomen, waarvoor een dag-en-nacht hardwerkende 

verpleegkundige 50 jaar moet werken! En nu wordt er gelijk 

gedacht: Ja maar die bestuurders dragen een grote 

verantwoordelijkheid! Die zorgverlener niet? Dat is vaak een 

kwestie van leven of dood! Er is alleen één verschil. Doet die 

zorgverlener zijn werk niet goed, dan komt deze voor een 

tuchtcommissie of zelfs de rechter. Doet de bestuurder het totaal 

verkeerd, dan mag deze vertrekken met een riant bedrag en wordt 

deze ook nog eens elders met open armen ontvangen voor een nog 

beter betaalde functie. 

 

De zorgverlener en de patiënt dienen in dit circus één doel: de 

zorgverlener om zijn taken uit te voeren en dus als kostwinner 

inkomen voor dat gezin te genereren en de patiënt om de kosten te 

betalen. Men is nu zo ver gekomen dat de zorgverlener gezien 

wordt als een kostenpost, waarop sterk bezuinigd moet worden. Er 

komt een tijd dat de zorgverlener moet verdwijnen. Het bekende 

verhaal van de brugwachter staat mij hierbij voor ogen. 
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Voor degene, die dit verhaal niet kent, lees dit: 

Er werd een brug gebouwd. Eerst was de doorvaart gratis, maar 

er moest hiervoor betaald gaan worden. Naast de brugwachter 

kwam er een kassier. En omdat deze mensen ook salaris moesten 

krijgen werd er een boekhouder aangesteld, die op zijn beurt een 

typiste nodig had. Dat waren al vier mensen en die vereisten 

leiding. Dus benoemde men een chef. Inmiddels was er veel 

telefoonverkeer en post, dus werd er een receptioniste/telefoniste 

aangenomen. Dit team kon niet zomaar alleen aanmodderen, dus 

werd het managementteam aangevuld met een extra chef, die 

direct in verbinding stond met een hoofdambtenaar. Daarop 

volgde de benoeming van een directeur, die korte tijd later een 

directiesecretaris nodig had. Toen was alles zo ingewikkeld 

geworden, dat er een Raad van Bestuur in het leven werd 

geroepen. De Raad van Bestuur besloot dat er bezuinigd moest 

worden, waarop de brugwachter werd ontslagen. 

 

Tot slot 

Beleidsmakers, bestuurders en politiek denk hier eens over na en 

gooi het roer om. Zie alles wat met administratie te maken heeft als 

een verplichte kostenpost. Het gaat uiteindelijk om een patiënt die 

geholpen moet worden en die hiervoor een rekening moet 

ontvangen. En zorg daarbij dat die rekening daadwerkelijk de 

kosten aangeeft van hetgeen er is gebeurd. Zorg daarbij ook dat de 

patiënt, buiten de aanhef en het bedrag van de rekening, ook 

begrijpt wat er tussen die teksten staat beschreven, helder en in 

begrijpelijke taal. En zorg eens dat dit circus, waarbij zeer veel 

figuren hun zakken vullen met hetgeen de zorgverlener doet, 

eindelijk eens ophoudt. 

Ieder initiatief dat getoond wordt om bezuinigingen in te voeren of 

de declaratiemethodiek transparanter te maken, wordt direct met de 

grond gelijk gemaakt. Er zijn teveel belangen mee gemoeid. 

Denk niet, dat ik tegen geld verdienen ben. Zeker niet. Maar doe 

dit niet in overdreven mate over de rug van onze medemens, die 

aangewezen is op ons zorgstelsel, dat nog steeds tot één van de 
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beste ter wereld behoort. Aan de andere kant staan wij wel in de 

top drie van de wereld wat betreft de hoogste kosten! 
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51. Zakkenvulmentaliteit 
 

SNS Reaal of wel de grote tovertruck. Kleinduimpje dat ver 

naast z’n schoentjes ging lopen. Een narcistisch directeurtje 

dat geen zelfdiscipline of verantwoordelijkheidsgevoel kende 

en een heel leuk spelletje met de zuurverdiende centjes van 

zijn kleine beleggers had bedacht. Alle waarschuwingen ten 

spijt, het mannetje draafde door en door. Het was zijn 

sprookje en niemand mocht dat bederven door ook maar iets 

stouts te zeggen. 

 

Het staat niet alleen! Het is het teken der tijd en loopt synchroon 

aan het ziekelijke zakkenvullen door omhooggevallen 

machtswellustelingen in driedelig gestreept blauw. Dagobert 

Duckjes die zich wentelen in de eer die ze zichzelf door hun 

hersenloze, aanbiddende eunuchen laten toezwaaien. Die zich elke 

keer opnieuw fêteren met een superbonus, gewoon omdat ze daar 

recht op hebben. Waarmee ze ‘recht’ gedegradeerd hebben tot een 

woord zonder enige verdere betekenis en actief meewerken aan het 

totale verval van de sociale standaarden in onze maatschappij. 

 

Het totale gemis aan een deugdelijke controle door De Nederlandse 

Bank (DNB) op het verwerpelijk gedrag van de roofridders is 

stuitend en zou niet eens als script voor een drama door een 

derderangs auteur uitgedacht kunnen zijn. Zelfs die zou daar niet 

mee wegkomen, omdat het te ongeloofwaardig zou zijn. De 

voorzitter een econoom? Ongelooflijk dat zo’n minuscuul 

boekhoudertje zolang de steun van de overheid kreeg, terwijl het 

ene lijk na het andere uit de kast viel. Het werd allemaal met de 

mantel der liefde toegedekt en afgevoerd, want kritiek, hoe goed 

onderbouwd ook, wordt in de bankwereld als een hoogst ongepaste 

vorm van communicatie en non-informatie beschouwd. 

 

Dus komt de overheid op de proppen, om het zaakje snel even te 

regelen met de zuurverdiende centen van de burgers. Alleen 

burgers, want het grootkapitaal hoeft van onze flaterende overheid 
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al bijna geen belasting meer te betalen. Na inleveren op AOW en 

pensioen, nu nog inleveren om de nieuwe hobby van de overheid te 

financieren: banken verzamelen. 

Nog twee, dan hebben ze een kwartet. Ze hadden er al drie kunnen 

hebben als ze DSB niet failliet hadden laten gaan. Da’s nou 

jammer. Maar daar is Icesave ook nog. Niet vergeten dat die ook 

door de mazen van het net van de DNB kon zwemmen. Overnemen 

kon niet, maar waarschuwen voor een overdreven hoge rente was 

toch wel het minste wat we hadden mogen verwachten. En dan 

beginnen de beleggers met hun gejammer. 

 

Gewoon gelul, je weet waar je aan begint als je je geld belegt. Je 

kunt winnen en verliezen en dat moet je domweg accepteren. Je 

speelt het spel en het is zo verleidelijk om je te laten verblinden 

door beloften. Meer en meer, de hebzucht is de drijfveer en als 

kleine potentaatjes dansen ze om het altaar met de eurocentjes. 

Totaal verblind door het egoïsme en doof voor de kritiek. 

Verliezen kan niet. 

 

Dus als je verliest is dat nooit ofte nimmer jouw schuld, maar altijd 

die van een ander en moet je vergoed worden voor je geleden 

schade. 

Zijn ze nou helemaal gek geworden? Moet de hardwerkende 

burger, die zijn centjes op een niets opbrengende spaarrekening 

heeft staan, omdat de banken anders niet voldoende winst maken 

om hun bonussen en dividend uit te kunnen keren, of de 

geplunderde gepensioneerde die al Grieken, Portugezen, 

Spanjaarden met zijn ingelegde centjes betaald ziet worden, daar 

ook nog eens voor opdraaien? Dacht het even niet! Nog even en we 

kunnen ons Rijnlandmodel, het model van marktwerking met een 

belangrijke sociale component, ten grave dragen en rest de 

Nederlandse burger niets anders dan zijn totale vermogende in te 

leveren bij de Haagse graaiers. Afnemende werkgelegenheid, 

stijgende werkeloosheid, een overheid die het ook niet langer 

financieel trekt, omdat de inkomsten sterk dalen en de 
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onomkeerbare verarming door het deficit van het bevochten sociale 

model is ons deel. 

Waar is de generatie van 1968 nu, die de aanzet gaf tot een radicale 

koerswijziging na de Tweede Wereldoorlog? Laten we ons dit 

gebeuren, of gaan we nog eens de barricaden op om onze 

financiële vrijheid te verdedigen? Kom op zeg! 
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52. Ziekenhuiszorgenkind ….. 
 

Toen ik in 1981 in dienst trad bij het toengeheten 

Academisch Ziekenhuis Leiden (AZL, thans LUMC), was 

mijn opdracht een referentiebestand op te zetten, waarbij 

door eenmalige vastlegging van de verrichting(en) aan de 

bron, alle andere administraties zouden worden gevoed. Tot 

op dat moment hield men verschillende administraties bij, 

zoals voor facturering, visitatiecommissie, statistiek en 

landelijke medische registratie. Naast een bouwkundige 

opleiding had ik een opleiding op ICT-gebied gehad en ruim 

tien jaar ervaring in automatisering bij het ministerie van 

VRO, dat goed van pas zou komen. 

 

Datacollectie 

Er werd een project opgestart om de verrichtingen, die binnen alle 

afdelingen werden gedaan, te inventariseren. Hierin werden 

betrokken: de hoogleraar, de hoofden van afdelingen, de 

verpleging en het personeel van hulpafdelingen, zoals Röntgen, 

Isotopen, fysiotherapie en laboratoria, de automatiseringsafdeling 

en de administraties. 

Ik kwam er al snel achter, dat ik met mijn bouwkundige- en ICT-

opleiding weinig inbreng had op medisch-administratief gebied en 

ben (na inloting) en naast mijn werk, de (dag)studie geneeskunde 

gaan doen aan de universiteit Leiden. Dit wierp al snel zijn 

vruchten af. De toegang tot de hoogleraren en de specialisten werd 

een stuk eenvoudiger, omdat je dezelfde taal sprak. In drie jaar had 

ik de inventarisatie af en kon het systeem volledig worden 

gebruikt. 

 

TORENproject 

Een nieuw classificatiesysteem werd gebouwd, waarbij werd 

uitgegaan van de internationale ICD-9 CM voor de diagnosen en 

voor de declaratie werd uitgegaan van de lijsten van het Centraal 

Bureau Specialisten Honorering (CBSH). Het gedetailleerde 

verrichtingensysteem werd ingedeeld in tariefgroepen, ondermeer 
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medische verrichtingen, laboratorium, radiodiagnostiek en 

jaarkaarten. Voor enkele tariefgroepen konden de gegevens 

automatisch worden doorgeschoten naar de centrale computer 

(laboratoriumgegevens en radiodiagnostiek). Voor de overige 

groepen werden de gegevens tijdens bezoek van de patiënt door de 

behandelaar op de werkplek handmatig ingevoerd. 

Ondank dat het een zeer uitgebreid systeem was (33.000 

verrichtingen), met vele koppelingen naar andere ziekenhuisinfo 

systemen, liep het zeer gesmeerd. Het is de geschiedenis ingegaan 

als het Torenproject (Totale Outputregistratie en Nota’s). 

 

Centraal bestand 

Al gauw bleken de overige zeven academische centra ook hierin 

geïnteresseerd te zijn en sloten zich via de Vereniging 

Academische Ziekenhuizen (VAZ) aan. Het systeem werd in 1985 

ook in die ziekenhuizen geïmplementeerd, want het was 

eenvoudig, de uitkomsten konden onderling worden vergeleken en 

het scheelde minimaal 4 arbeidsplaatsen per ziekenhuis. 

In de drie jaren daarna sloten zich nog 38 algemene ziekenhuizen 

hierop aan, waardoor de afdeling, waarover ik de leiding had als 

zelfstandige stichting voortging. Deze Stichting kreeg de naam 

Stichting CBV (Centraal Beheer Verrichtingenbestand) en is in 

2011 opgegaan in Dutch Hospital Data. 

 

Centraal Beheer Verrichtingen (CBV) 

Het CBV-bestand was en is nog steeds een uitstekend 

referentiebestand om verrichtingengegevens vast te leggen en te 

verwerken. Met een minimum aan menskracht verkrijgt men de 

gegevens, die men nodig heeft. Het steekt zo eenvoudig in elkaar, 

dat ik nu, na dertig jaar, nog precies kan uitleggen, hoe het bestand 

is opgezet, hoe de koppeling met andere systeemdelen tot stand 

kwam en  hoe het gehele declaratiegebeuren met alle rekenregels in 

elkaar stak. Ook controles op declaraties konden eenvoudig 

plaatsvinden en de gegevens zouden compleet zijn geweest voor de 

implementatie in een digitaal medisch dossier. Ik moet er wel even 
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bij vermelden, dat er toen geen Pc’s bestonden, alleen het centrale 

computersysteem (ZIS) van het ziekenhuis. 

 

Huidig registratiesysteem 

Als ik nu zie hoeveel ziekenhuismedewerkers, landelijke 

organisaties, externe bureaus, managers, projectcoördinatoren, 

consultants, commissies, werkgroepen en noem maar op, bezig zijn 

met de huidige registratiesystemen, dan vraag ik mij toch wel een 

en ander af… 

Het vastleggen en verzamelen van gegevens binnen de 

ziekenhuizen is momenteel verre van optimaal. De declaratie die 

hieruit wordt opgesteld laat alle creativiteit toe en ‘upcoding’ (het 

toevoegen van niet gedane activiteiten om het declaratiebedrag te 

verhogen) is een algemene managementterm geworden. Controle 

op declaraties is door het onmogelijk factureringsvehikel 

DBC/DOT onmogelijk geworden of gaat meer kosten, dan het 

uiteindelijk opbrengt. Internationale aansluiting om gegevens te 

kunnen uitwisselen is onmogelijk. Landen, zoals VS, Duitsland, 

Frankrijk, België gebruiken DRG’s (Diagnosis-Related Groups), 

Nederland hanteert DBC’s (Diagnose Behandel Combinaties). 

 

Controle 

Er worden nu allerlei ‘lapmiddelen’ gehanteerd om enigszins grip 

te krijgen in het opstellen van de declaratie met het oog om 

zogenaamde ‘verschrijvingen’ te voorkomen. De controle 

verschuift naar de BackOffice, terwijl die plaats moet vinden in de 

front office, zo dicht mogelijk aan de bron. Daarbij zou de 

zorgverzekeraar als back office een grote rol moeten gaan spelen. 

Diezelfde zorgverzekeraar heeft hier weinig belang bij. Zij moeten 

extra personeel inschakelen om te bezien of de ingestuurde 

declaratie op waarheid berust. En hoe willen ze dat dan wel 

controleren? In gesprek gaan met de patiënt en alle zorgverleners 

die door hem zijn bezocht? Alle medische dossiers controleren op 

de relatie diagnose, verrichtingen en factuur? 

Bovendien zal het de zorgverzekeraar worst zijn of die declaratie 

juist is. Komen ze niet uit met de premie, dan wordt eenvoudig de 
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premie verhoogd. Bovendien gaat extra personeel van de winst af, 

dus weinig ambitie lijkt mij. 

 

Mogelijke oplossing 

De enige oplossing is om te beginnen met een medische registratie, 

die aan internationale standaarden voldoet. Ik denk hierbij aan 

DRG’s, Snomed, ICD10 en voor medicatie de internationale ATC 

(anatomisch-therapeutisch-chemische classificatie). Zorg ervoor 

dat het fysiek zorgproces uniform, in eenheid van taal direct aan de 

bron wordt vastgelegd (een mooie rol voor de vastgeroeste NVZ en 

NFU?) en dat vandaaruit de factuur (met DBC-diagnosecode, of 

beter met ICD10 code) en de statistische codes voor de monitoring 

van ontwikkeling en kwaliteit van zorg wordt afgeleid. 

Die afleiding is dus zonder tussenkomst van wie dan ook. Enkel en 

alleen zo kan er sprake zijn van een één op één relatie klinische 

diagnose – factuur. Om de patiëntparticipatie, nu nog woord maar 

geen daad (hoe zo de patiënt centraal?) te realiseren krijgt de 

patiënt de beschikking over zijn diagnose(s), verrichtingen en 

medicatie in duidelijke termen met ID (=code). Die gegevens kan 

hij eenvoudig met een App in zijn smartphone opslaan en als zijn 

persoonlijk medisch dossier gebruiken. 

Dit zal uiteindelijk leiden tot een systeem, waar alle betrokken iets 

aan hebben. Bovendien kunnen de zorgaanbieders, verzekeraars, 

NZa ook nog internationaal vergelijkingen maken en gegevens 

uitwisselen.  
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53. Ziekenhuizen en ‘t grote geld 
 

In de marketing gaat het in de kern om het geld. Geld dat 

zorgt voor continuïteit van het bedrijf en werkzekerheid 

biedt aan de medewerkers. Geld dat verdiend moet worden 

met de producten of diensten die het bedrijf aanbiedt. Geld 

dat verdiend wordt met het beantwoorden van de vraag van 

de consument. Het betekent een commerciële wijze van 

denken en doen, die door de bloedbanen van de organisatie 

stroomt. 

 

Een terugtredende overheid en veeleisende banken 

Tot voor kort was commercieel denken nog ver van mijn bed in de 

ziekenhuizen. Maar dat is snel veranderd. Een terugtredende 

overheid betekent dat ziekenhuizen, zorgverzekeraars, patiënten en 

banken zelf hun spel moeten spelen. Niemand kon een paar jaar 

geleden bedenken dat de eurocrisis zo hard zou toeslaan en dat de 

spelregels alleen maar zouden verharden. Maar het spel moet 

worden gespeeld en dat vraagt heel veel van de ziekenhuizen. 

Ziekenhuisbestuurders die er gewoonweg niet klaar voor zijn en 

hun vlucht hebben genomen tot de meest excessieve 

organisatiestructuren die ze ook nog eens volgestouwd hebben met 

managers van diverse pluimage. Want wat goed is voor het 

bedrijfsleven is toch ook goed voor de ziekenhuizen? Nou, dat valt 

nog wel eens te bezien. Zo vragen de banken een vette winst die de 

ziekenhuizen moeten scoren en die gestort wordt op een nog 

vettere vermogensrekening, voordat ze ook maar een euro lenen 

voor de nieuw- of verbouw of de investering in de ICT. Dát hebben 

al die managers wel gemeenschappelijk op hun netvlies: steeds 

luxere gebouwen om patiënten te lokken en megalomane ICT 

projecten, die gebaseerd zijn op wankele business plannen. 

Manager en functionaliteit is immers een contradictio in terminis. 

  

Kwalitatieve zorg wordt ingeruild voor het grote geld 

De prioriteit van de ziekenhuizen is dan ook niet langer de 

patiëntenzorg, maar de winst op korte termijn. Niet de patiënt 
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centraal en kwalitatieve zorg tegen een goede prijs, maar zoveel 

mogelijk producten aan de patiënt slijten voor zoveel mogelijk 

geld. Alles wat geld oplevert is goed. Het lijkt erop dat de 

managers alleen maar bezig zijn met het uitdenken van nieuwe 

producten, het creëren van een nieuwe vraag daarvoor en 

tegelijkertijd continu bezuinigen. De vederlichte 

ziekenhuismanagers laten zich hierbij helpen door consultants die 

in groten getale in de ziekenhuizen zijn neergestreken. Ook hun 

creativiteit reikt niet ver, zeker niet omdat er op korte termijn 

resultaat móet zijn. Daar de managers en de consultants werken 

vanuit een korte termijn visie, scoren ze snel het zo gewilde 

resultaat door mensen te ontslaan en gebruiken ze daarvoor 

dezelfde trucs: continu aanpassen van functiebeschrijvingen, 

competentie-aanpassingen, assessments en leeftijdsdiscriminatie. 

Dat is zonder meer onethisch en bovendien ook nog eens niet 

efficiënt. 

Pas op! Dat wil niet zeggen dat er geen goede arbeidsorganisatie 

moet zijn. Maar dat is een doel voor middellange termijn, waarvoor 

een goed bestuur helemaal geen consultants nodig heeft, omdat zij 

het zelf met hun eigen mensen, hun échte zorgkapitaal, kunnen 

klaren. Zo’n echt hechte organisatie van mensen zal zich ook niet 

gek laten maken door marktwerking, omdat ze het verschil kent 

tussen waarde en euro en heel goed weet wat de patiënt van hen 

verwacht. Helaas zijn deze ziekenhuizen dik in de minderheid. De 

meerderheid speelt hoog spel voor het grote geld. Wie herinnert 

zich immers niet de geschiedenis van France Telecom? 
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54. Ziekenhuizen onder druk 
 

De ziekenhuizen zullen 2013 niet snel vergeten. Het is het 

jaar waarin de productie daalde, de geur van oplichting de 

politiek wakker schudde, VWS een onderhandelaarsresultaat 

binnensleepte dat de financiële groei tot 2017 ketende en de 

zorgverzekeraars met het mes op de keel over productie en 

prijzen onderhandelden. 

 

De productiedaling 

Het is allemaal begonnen met een dalende productie. In de late 

winter werd het duidelijk, dat minder patiënten voor een 

specialistische behandeling kozen. De managers wezen gelijk naar 

de zorgverzekeraars, die steeds meer euro’s vragen voor een 

uitgeklede basisverzekering met een torenhoog eigen risico. 

Maar is dat wel de belangrijkste oorzaak? Er is weinig tot geen 

onderzoek naar gedaan en de media hebben de hypothese van de 

managers klakkeloos overgenomen. Wat te denken van het imago 

van de ziekenhuizen en medisch specialisten? Dat imago heeft de 

afgelopen twee jaren flinke deuken en krassen opgelopen. De 

potentiële patiënten lezen over kwaliteit die beneden de maat is, 

het trachten te voorkomen van sommige overlijdensgevallen, 

ruziënde medisch specialisten, vermeende fraudes, topinkomens, 

uitgeklede basispakketten die de zorgverzekeraars aanbieden. En 

zo kan je nog wel even doorgaan met de opsomming. 

Je zou voor minder het vertrouwen in een bedrijfstak verliezen. In 

de ziekenhuizen komen de geneeskundige hoofdinspectie (IGZ) en 

commissies een onderzoek doen en de conclusies van die 

onderzoeken zijn voor de doorsnee patiënt volkomen 

onbegrijpelijk. Wanneer er sprake zou zijn van echte marktwerking 

en marketing in de zorg, zou de communicatie met de klanten vele 

malen beter zijn. In ieder geval openheid van zaken met een visie 

op verbetering. Heeft u dat gezien? 

 

Moet je dan vreemd kijken als je productie daalt? 
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Lessen uit het verleden 

Drie lessen uit het verleden die de ziekenhuizen er niet gezonder 

op hebben gemaakt: 

 

1. Fusies en cultuur 

Het is ongeveer 15 jaar geleden begonnen met de fusies 

tussen de ziekenhuizen. Botsende culturen werden 

klakkeloos bij elkaar gebracht en gingen onder een nieuwe 

naam en managementlaag verder. Het is als een veenbrand: 

je ziet het niet maar is er wel en werkt verwoestend. Het 

fundament – samenwerking waar goede zorg op steunt – was 

ineens weggeslagen. Het opbouwen van een goede 

samenwerking, zeker in mega-organisaties, betekent een 

cultuuromslag, vraagt veel energie en duurt lang. 

 

2. Schuivende organisatieplaatjes 

De managers hebben ook nog eens de onhebbelijkheid te 

allen tijde aan organisatiestructuren te willen sleutelen. 

Onder het mom van “het ziekenhuis moet klaar zijn voor de 

toekomst” creëren ze de mooiste organisatieplaatjes. Wat ze 

niet beseffen is dat een ziekenhuis nood heeft aan een 

ondubbelzinnige beschrijving van taak, 

verantwoordelijkheid en bevoegdheid. Vergelijk het met de 

zeevaart: niemand zou het in zijn hoofd halen om op een 

schip het organisatiemodel aan te passen, omdat het 

gewoonweg onmogelijk is als je niet in de knoei wilt komen 

met taak, verantwoordelijkheid en bevoegdheid. 

 

3. Financiële speeltjes 

Naast de organisatie hebben de managers de afgelopen jaren 

nog meer dure speeltjes binnengehaald. Denk maar aan het 

elektronisch patiëntendossier (EPD) en de ver- en 

nieuwbouw. Zonder echt kennis van de ICT te hebben 

schaffen ze EPD’s aan, waarvan je nu al weet dat ze niet 

toekomstbestendig zijn. De zorg verlegt zich steeds meer 

naar ketens en speelt zich allang niet meer alleen binnen de 



139 
 

ziekenhuismuren af. De EPD’s die de Nederlandse 

ziekenhuizen hebben aangeschaft kunnen deze ontwikkeling 

niet aan. In ieder geval niet zonder hoge transitiekosten om 

de communicatie en informatie te ondersteunen. In het 

bedrijfsleven zou zo’n miskoop afgestraft worden met 

ontslag van de falende managers. 

En wat te denken van de ver- en nieuwbouw. Nadat de 

zorgverzekeraars hun glazen paleizen hebben betrokken is 

het nu de beurt aan de ziekenhuizen. Groot, groter, grootst. 

De overtreffende trap is nog niet genoeg. Dat, terwijl de 

ziekenhuizen zich zouden moeten ontwikkelen tot 

rompziekenhuizen met een beperkt beddenhuis en 

polikliniekvoorzieningen. De technische ontwikkeling van 

onderzoeks- en behandelapparatuur zal er immer toe leiden 

dat deze gedeeld moeten worden met andere ziekenhuizen. 

 

De gevolgen 

In eerste instantie zullen de managers proberen het financieel te 

redden door het verminderen van het personeelsbestand. De 

ziekenhuizen zullen dan nog meer aan glans verliezen als de 

massaontslagen in de pers verschijnen. Op termijn is het inkrimpen 

van het personeelsbestand niet houdbaar en er zal een storm van 

faillissementen door de ziekenhuizen razen. Een aantal jaar 

geleden is al voorspeld dat er circa 50 ziekenhuizen overblijven. 

We staan aan de vooravond van de realisatie van die voorspelling. 

Voor de patiënten zijn er gevolgen voor bereikbaarheid. Minder 

ziekenhuizen betekent niets anders dan langere reistijden. Zeker 

voor meer technische ingrepen die onherroepelijk gecentraliseerd 

zullen worden. Ook de toegankelijkheid komt onder druk. Zo 

zullen de patiënten rekening moeten houden met wachttijden voor 

min of meer uitstelbare behandelingen. 

En als de patiënten denken dat de verzekeringskosten dan omlaag 

zouden gaan, komen ze, bij onveranderd beleid, bedrogen uit. De 

zorgkosten zullen de komende jaren doorstijgen evenals de premie 

en het eigen risico. En daarbij komt een verdere uitkleding van de 

basiszorg. 
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Marktwerking in de zorg heeft nog steeds niet gebracht wat de 

overheid de burgers heeft voorgespiegeld. En het ziet er ook niet 

naar uit dat op afzienbare tijd er beterschap is te verwachten.  
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55. Zijn de zorgverzekeraars nog betrouwbaar? 
 
De media staan bol met de proefballonnen die de 

zorgverzekeraars oplaten. Om er twee te noemen: de 

geplande afschaffing van de restitutiepolis en duizenden 

onnodig uitgevoerde operaties. Het afschaffen van de 

restitutiepolis koppelt de patiënt aan het ziekenhuis waar 

zijn zorgverzekeraar een contract mee afsluit. 

De restitutiepolis 

Onder het mom van de kosten in de hand houden is je vrije 

artsenkeuze weg. Zo ben je straks uren onderweg om het 

ziekenhuis van de zorgverzekeraar te bereiken. Dat wordt dus een 

dagje vrij nemen voor het consult waar de arts vijf minuten aan 

mag besteden. Want je werkgever staat niet te trappelen om je door 

te betalen terwijl je niets voor hem produceert. Trouwens als hij je 

wel door zou betalen zou de winst die de zorgverzekeraar behaalt 

op macro-economisch niveau wel eens verlies kunnen betekenen. 

 

De onnodige operaties 

Dat was schrikken. Ben ik nu terecht of onterecht geopereerd? De 

zorgverzekeraar kan het niet vertellen, want die heeft natuurlijk 

geen inzage in mijn medisch dossier. En in dat medisch dossier, dat 

voor iedere buitenstaander gesloten blijft door het beroepsgeheim 

van mijn arts, staat waarom ik zo nodig geopereerd moest worden. 

Hoe komt de zorgverzekeraar dan aan die gegevens? Weten ze iets 

wat ik niet weet en hebben ze stiekem toch wat informatie over mij 

in hun databases gestopt? Nee, zeggen ze, we doen dat op basis van 

vergelijkingen. Vergelijkingen? Waar vergelijken ze me mee? 

Natuurlijk kunnen ze mijn gegevens tegen gestandaardiseerde 

gegevens houden, maar welke gegevens hebben ze dan wel 

gebruikt?  

De volgende keer laat ik me maar in België opereren. Daar hebben 

de zorgverzekeraars helemaal geen probleem mee. En als ze dat 

wel hebben, moeten ze met een heel goede verklaring komen 

waarom ze zoveel miljoenen euro’s klakkeloos betalen om die 
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150.000 opnamen in de Belgische ziekenhuizen te betalen. Ben je 

tenminste niet onnodig geopereerd. 

 

Wat wil de zorgverzekeraar werkelijk? 

Proefballonnetjes hebben in de politiek, en daartoe rekenen we ook 

de zorgverzekeraars als verlengstuk van VWS, een doel. Wat zou 

het doel zijn? Niet moeilijk als je de discussie volgt over het uit de 

hand lopen van de kosten van de zorg. De overheid heeft er totaal 

geen controle meer over en iedere afspraak die ze met de zorg 

maken over de kostenontwikkeling wordt met voeten getreden. Het 

stereotype antwoord is: we kunnen niet anders, er is een groeiende 

vraag die we moeten beantwoorden. 

Dat is maar een deel van het verhaal. De OESO heeft immers 

becijferd dat Nederland het op één na duurste land voor zorg ter 

wereld is. Alleen de VS moeten we nog voor ons laten. Kenners 

van de ziekenhuiszorg weten je te vertellen dat het DBC/DOT 

factureringsysteem daar de reden van is en dat door het ontbreken 

van een goede medische registratie ieder inzicht in de feitelijk 

behandelde morbiditeit en dus de sturing, ontbreekt. Patiënten 

klagen dan ook niet voor niets over nota’s met onbegrijpelijke 

omschrijvingen. 

Het doel van de ballonnetjes is dat de zorgverzekeraars grip krijgen 

op de ziekenhuizen. Het bestuur van het ziekenhuis buitenspel, de 

medisch specialisten onder curatele en de zorgverzekeraars aan het 

roer. Zij gaan de inhoud van de zorg en de prijzen bepalen die ze 

ervoor betalen. En dat er minder ziekenhuizen overblijven is 

colleteral damage 

Heeft u nog vertrouwen in uw zorgverzekeraar? 
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56. Zo kan het ook. 

Naast het meestal negatieve nieuws over de 

gezondheidszorg, in Nederland zijn er toch ook nog 

lichtpuntjes. En daarvoor gaan we over de grens. Twee 

positieve berichten wekten deze week onze belangstelling. 

 

Eerst was daar het bericht dat een orthopeed in het Universitair 

Ziekenhuis in Leuven een gewrichtsband in de knie had gevonden. 

Een band die over het hoofd is gezien en de oorzaak is van het 

doorzakken van de knie. Het is een bekend euvel na bandletsel dat 

operatief is hersteld. Voor velen ligt de weg tot volledig herstel 

open. 

 

Vandaag lazen we dan ook nog eens goed nieuws uit het 

Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Eindelijk is er een afdoende 

therapie voor tinnitus, het doodvermoeiende, slopende oorsuizen. 

Wie ermee geconfronteerd wordt, weet hoeveel het waard is om 

weer gewoon te kunnen horen. 

Nu eens geen managementgeneuzel over cijfertjes en protocollen, 

maar goed nieuws van gedreven artsen met zorg die mensen helpt. 

We worden er echt blij van. 

 

Al moeten we er wel voor naar België… 
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57. Zorgdeclareren, hoe ingewikkeld kun je het 
maken? 

 

In de media wordt gelijk alles gelijk op fraude gegooid. Dit 

zou ik niet direct willen beweren. De fout ligt in het systeem 

dat is ontwikkeld. Hierdoor wordt fraude mogelijk en 

eenvoudig. Daarbij faalt ook het controlemechanisme. 

 

 Zogenaamde ‘verschrijvingen’ hebben altijd al plaatsgevonden, 

ook in het oude declaratiesysteem. 

De specialist hanteert een medisch dossier (decursus) al dan niet 

elektronisch. Bij de declaratie (DOT) wordt ook een diagnose 

gebruikt. Deze wordt niet gematcht met de decursus. In het 

medisch dossier vind je dus twee diagnoses: één voor de medisch 

inhoudelijke diagnose (de diagnose waarvoor de patiënt wordt 

behandeld) en een financiële diagnose (de diagnose die in 

combinatie met de activiteiten leidt tot een prestatiecode die wordt 

vergoed). 

  

De methode 

 Dokters registreren een (financiële) DBC-diagnosecode en 

vragen activiteiten aan en/of voeren die uit.  

 Op basis van de afsluitregels, die vastgesteld zijn door DBC-

onderhoud, wordt de combinatie van de DBC-diagnose en de 

uitgevoerde activiteiten aangeboden aan de grouper van 

DBC-onderhoud als declaratiedataset.  

 De grouper leidt declarabeleprestaties af op basis van de 

productstructuur en stuurt de declaratiecodes terug naar het 

ziekenhuis. 

 Het ziekenhuis hangt de prijs aan de prestaties. (De 

ziekenhuizen zijn die overeengekomen met de 

zorgverzekeraars). Deze stuurt op zijn beurt de declaratie 

naar de verzekeraar van de patiënt en de gedeclareerde 

dataset naar het DBC Informatiesysteem (DIS). Het DIS is 

de informatiedatabank met DBC-gegevens en wordt beheerd 

door DBC-onderhoud. 
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Binnen de DBC-systematiek wordt de geleverde zorg aan een 

patiënt dus aan het einde van een afgebakende periode aan de 

grouper aangeboden in de vorm van een declaratieset. Deze 

gegevens worden in de grouper door een set beslisbomen gehaald 

en die leiden tot een declarabel zorgproduct. Allereerst gaat de 

dataset door de topboom, die bepaalt in welke zorgproductgroep de 

dataset verder gaat. In de zorgproductgroep wordt vervolgens het 

zorgproduct afgeleid. 

 

Schuiven met DBC-diagnosecode en activiteiten. 

Het is een koud kunstje om de meest wenselijke (= maximale 

financiële opbrengst) in de combinatie DBC-diagnosecode  –  

activiteiten te kennen. Een beetje schuiven met diagnose- en 

activiteit kan soms een heel ander financieel plaatje opleveren. 

Ziekenhuizen en specialistenmaatschappen worden hierbij 

geadviseerd door tientallen adviesbureaus, van klein tot groot. Ook 

de ICT-leveranciers werken driftig eraan mee door het bouwen van 

controles die gericht zijn op een zo hoog mogelijke financiële 

score. In de managementterminologie noemen ze dit ‘upcoden’. 

Was het bij de start van de DBC systematiek nog een woord dat 

niemand hardop durfde uit te spreken, nu is het ingeburgerd in het 

taalgebruik.  

Het ingeburgerde upcoden leidt er ook toe dat DBC’s, die jaren 

geleden afgesloten zijn, herzien worden met de slimme 

softwareprogramma’s, gecrediteerd en opnieuw gedeclareerd. Het 

management steunt deze acties van ganser actie. Hoe meer pecunia 

binnenstroomt, des te beter. 

Het management gebruikt als windowdressing nog steeds de 

kretologie “de patiënt centraal”, maar in de gesloten 

managementkamers wordt een heel andere taal gesproken. Daar 

gaat het er alleen nog maar over hoe de patiënt financieel nog 

verder uitgeperst kan worden. En de dokters gaan daar helemaal in 

mee, want die hebben hun inkomen sinds 2005, de start van de 

DBC, tot ongeziene hoogten zien stijgen. Ze hebben het dik voor 

elkaar, want ze zijn de best betaalde dokters van Europa geworden 

met een duizelingwekkend uurloon. 
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De weerkerende DBC. 

De DBC wordt door de afsluitregels na een bepaalde periode 

afgesloten. De looptermijn van de DBC is grotendeels afhankelijk 

van het soort zorg dat gegeven is: dagbehandeling, kliniek, 

polikliniek. Vervolgens start opnieuw de cyclus van de DBC 

registratie. Als de DBC diagnose ongewijzigd is, is er sprake van 

een vervolg DBC, die minder opbrengt dan een nieuwe DBC 

diagnose. Upcoden ligt hier voor de hand: een nieuwe diagnose en 

een bepaalde activiteit uitvoeren/registreren, die al een keer is 

uitgevoerd, wordt financieel wel heel aantrekkelijk. De 

softwareoplossingen kunnen bij de selectie helpen. 

 

De DBC en de patiënt. 

Met de patiënt heeft de DBC geen echte relatie. Je zou het 

misschien denken, omdat het woord DBC diagnose vaak wordt 

gebruikt. Zo’n DBC diagnose is per specialisme vastgesteld en 

wordt de patiënt voor een hoofd- en nevendiagnose door 

verschillende specialismen behandeld, dan zijn er even zoveel 

DBC diagnoses en, na het afsluiten, facturen. 

Stel je voor: vanaf het vijftigste levensjaar heeft het overgrote deel 

van de ziekenhuispatiënten twee of meer diagnosen, waarvoor ze 

behandeld worden. Dus lopen er ook meerdere DBC’s los van 

elkaar. Hetzelfde onderzoek nog eens uitvoeren/registreren voor 

een DBC bij een ander specialisme kan financieel aantrekkelijk 

zijn voor het betreffende specialisme. Het DBC-systeem is een echt 

specialisme gericht facturatiesysteem, geeft onvoldoende inzicht in 

de integraal aan de patiënt verleende zorg en maakt de zorg door de 

versnippering altijd al te duur. 

Door upcoden, dubbel uitvoeren van (diagnostische) onderzoeken 

brengt het declareren van DBC’s per, bij de behandeling betrokken 

specialismen, nog eens extra euro’s in het laatje. 

Ziekenhuiseconomen schatten dat met het dubbel uitvoeren van de 

verrichtingen in het kader van de gevulde DBC, ongeveer 2 tot 4 

procent van het ziekenhuisbudget gemoeid is. Voor een ziekenhuis 

met een omzet van een goede 300 miljoen euro per jaar kan dat al 

tellen: tussen de 6 en 12 miljoen euro/jaar teveel. 
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DOT, DBC op weg naar transparantie 

De DBC-systematiek die per 1 januari 2012 is ingegaan, had mede 

tot doel de rol van het specialisme uit te schakelen door het 

samenstellen van kostenhomogene producten. Werkt dus niet als er 

meer specialismen bij de behandeling zijn betrokken, want dan 

ontstaan even zoveel, vaak gelijkwaardige, producten die per 

specialisme gefactureerd worden. 

 

De DBC en de behandeling in meerdere ziekenhuizen. 

Zie hiervoor de DBC en de patiënt. Dubbele uitvoering van de 

activiteiten is dan aan de orde, omdat de DBC gevuld moet zijn 

met activiteiten om te scoren in de grouper. Niemand durft zich uit 

te spreken over de bedragen die hiermee gemoeid zijn. 

 

De rol van de zorgverzekeraar. 

De zorgverzekeraar maakt jaarlijks afspraken met de ziekenhuizen 

over aantal, prijs en kwaliteit van de prestaties. De 

zorgverzekeraars kennen de prijzen die de ziekenhuizen vragen 

voor hun prestaties (of producten) en moeten erover 

onderhandelen. Marktwerking is toch niet voor niets ingevoerd? 

Een zorgproduct met goede kwaliteit voor een goede prijs zou dat 

moeten opleveren. Helaas dat is niet gelukt, want Nederland heeft 

de hoogste zorgkosten na de VS van de OESO-lidstaten (OECD 

Health data 2012). En het unanieme advies is om eindelijk eens 

werk te maken van marktwerking om de stijgende zorgkosten in de 

hand te houden.  

Wanneer met de ziekenhuizen de contracten afgesloten zijn en die 

worden door de ziekenhuizen nageleefd, moeten de 

zorgverzekeraars de hand in eigen boezem steken en zich afvragen 

of ze de prijsstelling van de ziekenhuizen wel voldoende 

controleren en gecontroleerd hebben en de marktwerking 

stimuleren. De zorgverzekeraars kennen het woordje upcoden 

namelijk maar al te goed. Echte acties van hun kant zijn er echter 

niet geweest, behoudens wat controle in de marge. De NZa 

controleert ook de zorgverzekeraars, dus helemaal zonder controle 

kwamen ze niet weg.  
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De uitspraak van de zorgverzekeraars, dat ze niet op de hoogte zijn 

van de hoogte van de zorgkosten in de ziekenhuizen is regelrechte 

onzin. De afgelopen jaren werden circa 150.000 Nederlanders in 

Belgische ziekenhuizen opgenomen met diagnoses van een 

eenvoudige liesbreuk tot gecompliceerde transplantaties van hart 

en long. 

De bedragen op de Belgische nota’s liggen ver beneden die in 

Nederland gebruikelijk zijn. Natuurlijk zijn de berekeningen in 

beide landen niet één op één vergelijkbaar, maar de signalen zijn 

er. 

 

Rol van de NZa 

De vraag is: Wie kan de ziekenhuizen en de zorgverzekeraars ertoe 

dwingen om de zorg digitaal op zo’n wijze te 

registreren en te controleren, dat er van verschrijving 

geen sprake meer kan zijn? 

In de huidige situatie zou dat alleen de NZa kunnen zijn. Die NZa, 

die de ziekenhuizen en zorgverzekeraars voor foutieve nota’s 

terecht zou kunnen wijzen en beboeten, maar dat tot op heden 

(sinds 2006, het jaar dat de wet marktordening gezondheidszorg en 

de zorgverzekeringswet van kracht werden) heeft nagelaten. Laat 

staan een goede controleprocedure heeft opgesteld. 

Juist die NZa zou nu een sluitende digitale registratie kunnen 

voorschrijven? Klinkt natuurlijk niet heel erg geloofwaardig, maar 

de wegen van politiek Nederland zijn ondoorgrondelijk.  

 

EPD in de ziekenhuizen. 

De ziekenhuizen implementeren momenteel de Elektronische 

Patiëntendossiers, eenmalige vastlegging van de medische 

gegevens aan de bron. Dat zou mooi zijn, maar de dokters 

registreren parallel aan de medische gegevens de financiële 

gegevens (DBC) nog steeds in het ziekenhuisinformatiesysteem. 

Dus helemaal geen mapping met diagnosecodes die de diagnose 

van de patiënt werkelijk typeren zoals de Nederlandse 

diagnosethesaurus of het internationale codesysteem als Snomed 

CT. 
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Het management vindt het eigenlijk wel prima zo, want die 

medische diagnosecode levert geen euro op, brengt alleen maar 

kosten met zich mee in hun opinie. Nee, laat die dokter maar lekker 

doorgaan met de registratie van de DBC diagnose, met de controles 

die ze daarop hebben zit dat financieel wel snor.  

 

Decursus 

Controle op foutief factureren met de gegevens uit een EPD is 

goed mogelijk maar de ziekenhuizen (en de zorgverzekeraars) 

voeren die niet uit.  

In de ‘decursus’ (notities) van het patiëntendossier registreert de 

dokter de (medische) diagnose(n) van de patiënt en welke 

activiteiten hiervoor gevraagd en uitgevoerd zijn. Met de gegevens 

in de decursus verantwoordt de dokter de door hem verleende zorg.  

De diagnose- en activiteitgegevens in de decursus moeten volledig 

matchen met de financiële gegevens in de DBC-systematiek. Dat 

doen ze dus (te vaak) niet. Niemand die het controleert en waarom 

ook? Niemand dwingt de ziekenhuizen ertoe. 

 

Mogelijke Oplossing. 

Zolang de DBC nog gebruikt wordt voor de facturering van de 

prestaties (de verleende zorg) moet het ziekenhuis op de nota naast 

het te factureren zorgproduct het volgende worden vastgelegd: 

 de medische diagnose(n) van de betreffende dokter; 

 alle bij de patiënt uitgevoerde activiteiten (datum/tijd); 

 de verstrekte medicatie (datum/tijd/doses). 

 

Uit het EPD is afkomstig: 

 de medische diagnosen; 

 de activiteiten; 

 de medicatie. 

De DBC declaratieset is hiervan afgeleid. 

 

Een systeem van medical control (de registratie van de 

werkelijkheid in het medisch dossier) wordt verplicht gesteld 
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in de ziekenhuizen. De controle erop kan door de 

zorgverzekeraars worden uitgevoerd. Alleen zo ontstaat: 

 inzicht in de integrale morbiditeit van de patiënt; 

 de geleverde zorg met de kwaliteit ervan; 

 een overzicht van de kosten die zorgverzekeraar daar 

werkelijk voor moet vergoeden.  

 

En ja, het is dan een heel kleine stap naar de DRG systematiek die 

bijna alle Europese lidstaten, de VS, Japan en Australië al 

gebruiken als factuurvehikel. Vergelijking is ermee verzekerd. 

En daarnaast zou het toch van de gekke zijn als de patiënt in deze 

tijd van ICT-oplossingen binnenkort weer een papieren nota op de 

deurmat kan verwachten, die hij zou moeten controleren en 

opsturen naar de zorgverzekeraar?! 

 

Weetjes 

 De OECD heeft berekend dat van de OESO-staten de zorg in 

Amerika het duurst is, direct gevolgd door Nederland; 

 De medisch specialisten in de ziekenhuizen behoren tot de 

best verdienende in Europa. Zeker als je het relateert aan het 

aantal patiëntgebonden uren dat ze presteren. Met 27 

patiëntgebonden uren een inkomen hebben van circa 

350.000 euro is geen uitzondering. Gewoon even 

terugrekenen wat de mix nieuwe poliklinische 

patiënt/herhaal patiënt (met eventueel gebruik van bed) 

gemiddeld moet opbrengen; 

 De dermatoloog in Nederland berekent de patiënt voor de 

behandeling van zonneplekken met CO2 meer dan 110 euro. 

En als er een huidtumor door elektrocoagulatie wordt 

verwijderd, (duur zo’n 5 minuten) zit je al snel op 320 euro, 

omdat het als dagbehandeling wordt opgevoerd; 

 Voor het verwijderen van een teek berekent een ziekenhuis 

een bedrag dat kan oplopen tot 700 euro; Nederland geen 

informatie heeft om de morbiditeit (de combinatie van 

hoofd- en nevendiagnosen, vastgelegd met een internationale 

classificatie zoals de International Classification of Diseases 
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ICD-10) te vergelijken met die in de andere Europese 

lidstaten. 

In 2014 zou de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuizen van 

start moeten gaan die dit hiaat in de toekomst moet oplossen. 

Ook hier geldt weer: geen verplichting. 

 De activiteitenregistratie in Nederland uitgegeven wordt 

door de NZa en verre van volledig is. De meeste 

ziekenhuizen werken alleen met die registratie en hebben 

geen kennis wat zich in hun ziekenhuis werkelijk afspeelt. 

Hoezo kwaliteit en prestatie-indicatoren? 
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58. Zorgfraude of verschrijving ? 
 

Het zal nog een hele klus worden om juridisch te bewijzen 

dat er sprake is van fraude bij de zorgdeclaraties. Is het 

registreren en factureren van een nieuwe diagnose fraude? 

Is het uitvoeren van een verrichting enkel en alleen om een 

beter betaald product uit de grouper (vertaalt de diagnose- 

en verrichtingencode naar een declaratiecode) te laten lopen 

fraude? 

 

Uitgelokte zorg 

Dit laatste noemen ze ook wel ‘uitgelokte zorg’. Een 

misselijkmakende managementterm, die de schuld toeschuift aan 

‘het systeem’. Dit laatste is een entiteit en daar heb je geen binding 

mee. 

In mijn ogen echter is het de patiënt willens en wetens blootstellen 

aan extra, onnodige risico’s. Het gaat namelijk ver over de ethische 

grenzen heen (de patiënt is bijvoorbeeld nooit ofte nimmer 

geïnformeerd over het waarom van de verrichting) en dit behoort 

dus bestraft te worden. 

 

Ethiek 

De ethiek is trouwens ver onderbelicht in de media. Natuurlijk, 

ethiek is een moeilijk onderwerp, maar bestuurders (de 

bedrijfsverantwoordelijken) hebben willens en wetens de grenzen 

van het voor de patiënt aanvaardbare ver overschreden. Enkel en 

alleen voor het eigen financieel gewin.  

Heeft men ook wel eens gedacht aan die honderden prestatie-

indicatoren die de ziekenhuizen samenstellen en nu dus niets, maar 

dan ook helemaal niets, voorstellen? Ze zijn gebaseerd op valse 

diagnosen en de verrichtingen kloppen niet. Het is een farce ten 

top, waarbij dus nu ook IGZ en ZN in het spel zijn. 

En je denkt toch niet dat als de ziekenhuizen de grenzen van het 

aanvaardbare op het gebied van de factuur aan hun laars lappen, ze 

de grenzen wel zouden eerbiedigen als het om de kwaliteit gaat? 

Nee, ook daar moet je de ziekenhuizen niet meer in vertrouwen, 
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want voor die kwaliteit worden ze betaald. Met andere woorden: 

kwaliteit = euro………. 

 

En wat nu? 

Krijgen de ziekenhuizen een boete en moeten ze het teveel 

gedeclareerde terugbetalen? Dat zou wel het minimum moeten 

zijn. En wat gebeurt er met de verantwoordelijken, de bestuurders? 

Ontslag? 

Als de bestuurders blijven zitten, wentelen die de kosten af op het 

personeel: kortom een nieuwe ontslagronde. Dat mag niet 

gebeuren, dus: bestuurders eruit, ziekenhuizen onder curatele tot de 

financiën weer op orde zijn. Dat betekent niets anders dan dat de 

marktwerking wordt opgeschort tot er schoon schip is gemaakt 

binnen de ziekenhuizen en bij de zorgverzekeraars er sluitende 

controleprocedures zijn op de registratie, de factuur en de kwaliteit.  

 

Doorpakken nu! 
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59. Zorgkostengereedschapskist 
 

Graag nodig ik de lezers uit om ideeën over verbetering en 

verandering van de zorg te ventileren. Vanuit een perspectief 

als bv patiënt (wat valt je op, waar erger je je aan, wat gaat 

er goed), vanuit het perspectief van medewerker in de zorg, 

vanuit het perspectief van manager, vanuit de 

zorgverzekeraar, etc. zijn uw reacties meer dan welkom. 

 

Gereedschap 

De kosten van de zorg en daarbij ‘de gereedschapskist’ met 

begrippen als efficiency, capaciteit, voorkomen van dubbele 

onderzoeken, zijn vierjaarlijks terugkerende woorden met de 

verkiezingen in aantocht. Immers, iedere Nederlander heeft wel op 

één of andere manier met zorg te maken, betaalt zorgkosten, leest 

en hoort erover. 

Scoren met die kist vol aftands gereedschap voor die jongens en 

meisjes, die als beroepspoliticus door het leven gaan. En achter hen 

komt een vloed van meelopers: directies van zorgverzekeraars, 

ziekenhuisbestuurders en hoogleraren in een of andere 

managementtak, die het gereedschap wat polijsten en voorzien van 

nieuwe handvatten zodat het er weer helemaal nieuw uitziet. Iedere 

publiciteit waarmee ze zich kunnen profileren als 

vertegenwoordiger van de premiebetalende patiënt is mooi 

meegenomen. 

Als je een oordeel wilt kunnen vellen over de hoogte van de 

zorgkosten moet je twee dingen heel erg goed weten: je moet een 

diepgaande kennis van de gezondheidszorg en de processen hebben 

en je moet een norm hebben waaraan je de kosten spiegelt. Nog 

nooit ofte nimmer heb ik iemand ontmoet die voldoende kennis 

van beide onderwerpen had om ook maar een uitspraak over de 

kosten en efficiency te kunnen doen. 

 

Entiteit 

Wie praat er nu echt met de werkers in de zorg, de 

verpleegkundigen, de paramedici, de dokters hoe het er aan toe 
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gaat en hoe zij over veranderingen en verbeteringen in hun werk 

denken? Dat doet geen enkele manager onder het mom dat de 

cijfers hem voldoende duidelijkheid geven hoe de stand van zaken 

is, waar de verbeterpunten te vinden zijn en wat dat aan euro’s 

oplevert. 

En daarmee is eigenlijk alles gezegd wat er zich in de zorg 

afspeelt: de medewerker is voor het management tot entiteit 

verwoorden. Met entiteiten kan je spelen, schuiven, rekenen en er 

de meest fantastische managementtheorieën op loslaten. 

 

Nog even en de patiënt is ook niet meer dan een…….! 
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60. Zorgscoren in Euro’s 
 

Een migratieonderzoek leerde dat een specialisme meer 

DOT’s dan DBC’s zal scoren. Niet vreemd, de granulariteit 

neemt toe (zie de afsluitregels van de DOT). Tot zover 

begrijpelijk. 

 

Maar het tegengestelde hebben we ook waargenomen: minder 

DOT’s dan gefactureerde DBC’s. Dat duidt zonder meer op 

‘handig’ registreren. Dat kan natuurlijk ook met DOT’s, weliswaar 

op een andere wijze. 

 

Zijn de DOT’s nu op een of andere manier vergelijkbaar met de 

DBC’s? Nee, zo eenvoudig ligt het niet. Boven de DOT’s staat de 

registratie van het zorgtraject, dat zou inzicht moeten bieden in de 

producten, de DOT’s die je per zorgtraject terugziet. 

Mooi denk je, dan kun je de productie van ziekenhuizen 

vergelijken. Dat gaat ook al niet gemakkelijk, omdat het een 

specialistenregistratie is en niets, maar dan ook niets over de 

morbiditeit van de behandelde patiënt vertelt. Je vergelijkt dus 

appels met peren: wat er bij het ene ziekenhuis bij specialisme A 

geregistreerd is, wordt bij het andere ziekenhuis bij B geteld. 

 

Hoe de zorgverzekeraars ooit tot juiste prijsafspraken voor een 

DOT komen is volkomen duister. 

Tijd voor verandering: de patiënt centraal. De registratie van de 

morbiditeit en comorbiditeit, ongeacht de behandelend 

specialismen. Inzicht in de werkelijke problemen, het aantal 

behandelde patiënten en de over- en onderbehandeling. 

De zorgverzekeraar betaalt een prijs voor de integrale behandeling 

en de bij de behandeling betrokken specialisten worden door het 

bestuur vanuit dat bedrag betaald. 

 



 

 

 

Koos Dirkse (1947) is met een 

bouwkundige opleiding in oktober 

1968 in dienst getreden van het 

(toenmalige) ministerie van VROM. 

Daar heeft hij verschillende functies 

bekleed op gebied van sociaal- 

economisch onderzoek (leiding 

diverse onderzoeken), huur- en 

subsidiebeleid,  technisch onderzoek 

nieuwbouw. Na verschillende ICT-opleidingen te hebben  

volbracht, heeft hij een groot deel van het huur- en subsidiebeleid 

binnen het departement kunnen automatiseren. 
 

Per 1 januari 1981 heeft Koos de functie Projectleider 

Datacollectie binnen het Academisch Ziekenhuis Leiden (AZL, 

thans LUMC) aanvaard. Het bouwen van een nieuw 

informatiesysteem, waarbij de gegevens, door eenmalige 

vastlegging op de werkplek, voor alle administraties konden 

worden gebruikt (facturering, statistiek, medische registratie, 

Collegium Chirurgicum, etc). 

Om enigszins de taal van de medici te kunnen spreken, heeft Koos, 

naast zijn werk, aan de RUL de studie medicijnen gedaan -. 

Eind jaren tachtig werd het systeem door 45 ziekenhuizen gebruikt. 

Op basis van de onderhouden gegevens kon jaarlijks voor ruim vier 

miljard gulden aan declaraties worden verantwoord. Het 

projectbureau is in 1991 overgegaan in de Stichting CBV. Koos is 

tot 1995 directeur geweest. Tegenwoordig is de Stichting CBV 

ondergebracht bij Dutch Hospital Data (DHD). 

 

Begin 2009 is Koos met twee collega’s MediChip BV gestart. Een 

bedrijf, dat een nieuwe vorm van declareren voor zorgaanbieders 

op de markt brengt: Real Time Offerte en – Declareren. MediChip 

brengt tegenwoordig ‘slimme’ applicaties voor de zorg op de 

markt, die kostenbesparend zijn.  

 

 


