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Dat ziekenhuizen toe zijn aan een
nieuwe besturingsfilosofie en een
andere toezichthouder is de laatste
jaren steeds duidelijker geworden.
De veranderende zorgmarkt met een
gereguleerde concurrentie dwingt
ziekenhuizen zich strategisch te positi_
oneren. Ze moeten kiezen wat ze willerr
aanbieden en vooral wat niet. Korlom,
ziekenhuizen moeten focussen. Vooral
het afstoten van taken en dus snijden
in het zorgaanbod leidt vaak tot con_
flicten tussen de raad van bestuur en
medisch specialisten.
Het voeren van een strakker financieel
beleid staat steeds vaker op gespannen
voet met medisch inhoudelijke wensen.
Het gevolg: steeds meer ontslagen
bestuurders van onder andere zieken-
huizen.

De oorzaak hiervan ligt in het fun_
dament van de besturingsfilosofie.
Medisch specialisten hebben bij vrije
vestiging in het ziekenhuis wel be-
voegdheden maar geen verantwoor-
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delijkheden; die draagt de raad van
bestuur. De directe belangen van de
medisch specialisten conflicteren met
die van de raad van bestuur. Om uit
deze impasse te komen, is een andere
formele verhouding tussen raad van
bestuur, stafbestuur en de raad van
toezicht nodig, waarbij verantwoorde-
lijkheden en bevoegdheden op elkaar
aansluiten.

Daarnaast is er een ander t1,pe toezicht-
houder nodig. Leden van raden van
toezicht hebben vaak meer dan fulltime
functies. De toezichtstaak is dus een
nevenfunctie, verkregen binnen het
old boys network. De raad van toezicht
vertoont conflictmijdend gedrag en de
betrokkenheid van de toezichthouder
bij de organisatie laat te wensen over.
Bij hooglopende conflicten laat de toe-
zichthouder zich meer leiden door de
eigen positie en de eigen goede naam
in het zorgveld dan door het belans van
de organisatie.

Als raden van toezicht niet qeheel vol-

doen aan de gouernance-code kan nie-
mand hen daarop aanspreken. Hoog
tijd dus voor professionalisering van
het toezicht. Er is een herijking nodig
van de driehoeksverhouding bestuur,
staf en toezicht. Het omvormen van de
stichtingsstructuur van een ziekenhuis
tot een coóperatieve vereniging is daar-
bij een logische doorontwikkeling.

Geen winst*cgffierk
Nu tal van instellingen in financiële
problemen raken, springen private
partijen in het gat, zoals recent bij de
IJsselmeerziekenhuizen. En dat is
wennen, met name voor de politiek.
Kamerleden buitelden de afgelopen
tijd over elkaar heen om afi,vijzend te
reageren. Vooral de aangekondigde
samenwerking tussen het \4ietland
Ziekenhuis in Schiedam en zorgver-
zekeraar DSW, huisartsencoópera-
tie WSD en een aantal verpleeg- en
verzorgingstehuizen schoot in het
verkeerde keeleat.
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Minister Klink wil het samengaan van

zorgverzekeraars en zorginstellingen

niet op voorhand verbieden omdat

het goed kan zijn voor de kwaiiteit

van de zorg. Betrokkenheid van een

zorgverzekeraar bij een ziekenhuis

kan er ook toe ieiden dat de instelling

gemakkelijker het hoofd boven water

kan houden.

Het beleid van K-link is gericht oP

het borgen van goede, toegankelijke

en betaalbare zorg. Daarom worden

partijen juist gestimuleerd om binnen

bepaalde grenzen en onder bepaalde

voorwaarden innovatieve, onderne-

mende samenwerkingsvormen aan te

dragen.

In het geval van het Vlietland Zie-

kenhuis kiezen partijen niet voor een

juridische fusie. Ze zoeken samenwer-

king door het sluiten van contractuele

afspraken en de oPrichting van een

coóperatie zonder winstoogmerk.

Naast een zorgverzekeraar hebben

ook andere partijen interesse in

Reinout van Bentveld
,:t. ir.1-liii! l; r ri .r--

Reinout .ian gentveld is huisarts en

voorzitter van de Huisartsen Coóperatie

Schieland in Delfland.

Yvonne van Kemenade
i:.r!- ,rritrr rf-!it rd:iir.

Yvonne van Kemenade is directeuÍ van

Zo(ggroep Eerste Lljn, de ondersteunlngs-

organisatie van de huisartsencoÓperatie'

deelname. Het plan voorziet erin dat

de coóperatie voor honderd procent

eigenaar wordt van het ziekenhuis

en dat de huidige Stichting Vlietland

Ziekenhuis wordl. omgevormd tot

een BV.

Deze manier van organiseren is

volgens minister Klink niet verboden:

"Wel zullen de omzetting in een BV

en de oprichting van de coóPeratie

en hun onderlinge relatie getoetst

moeten worden aan de relevante wet-

en regelgeving, waaronder de Wet

toelating zorginstellingen, de Wet op

het financieel toezicht, de Mededin-

gingswet en de Wet marktordening

gezondheidszorg."

De voorgenomen overname van het

Vietland ziekenhuis komt natuurlijk

niet voort uit luxe. Het ziekenhuis

kampt met ernstige financiële proble-

men, waardoor zelfstandig verder gaan

geen reële optie is' Het ziekenhuis krijgt

een kwaliteitsimpuls van 25 miljoen

euro voor zorginnovatie. Uiteindelijk

' L.r

doel: een krachtig basisziekenhuis met

goede zorg en korte lijnen.

Direct helang
Zoals de meeste ziekenhuizen is ook

het Vlietland ziekenhuis een stichting'

Omdat een stichting eigenlijk van

niemand is, ontbreekt een eigenaar die

vanuit een eigen belang sturing geeft'

Alleen bij ziekenhuizen waar een BV

met een particuliere aandeelhouder

deze plaats inneemt, ligt dat anders.

Een voorbeeld hier-van is het Sloter-

vaartziekenhuis.

Bij een coóperatieve vereniging, zoals

de Coóperatie \4ietland Ziekenhuis in

oprichting, zijn het de leden die invloed

krijgen op de gang van zaken. Dit zijn

in dit geval regionale partijen die een

direct belang hebben bij een kwali-

tatiefen gezond ziekenhuis, zoals de

zorgverzekeraar, maar ook de medisch

specialisten, de huisartsen en diverse

instellingen in de ouderenzorg. In

ruilvoor zeggenschaP zorgen de S
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leden van de coóperatie voor regionaal

draagvlak van het ziekenhuis en inves-

+ari n oqrrr imie

In het voorbeeld van het Vlietland

Ziekenhuis wordt de coóperatie

eigenaar van honderd procent van de

aandelen van de BV. Het bestuur van

de coóperatie vormt tevens de raad van

commissarissen van het ziekenhuis.

Het aardige van deze constructie is

dat de toezichthouders in het coópera-

tiemodel belang hebben bij een goed

functionerend ziekenhuis. Bij even-

tuele misstappen wordt de toezicht-

houder gecorrigeerd door de leden/

aandeelhouders in de aandeelhouders-

vergadering. De betrokkenheid van de

toezichthouder bij het functioneren

van het ziekenhuis is hiermee beter

gewaarborgd.

Daarnaast is het belangrijk om te we-

ten dat de zorgverzekeraar geen meer-

derheid heeft in de raad van commis-

sarissen. Bovendien heeft de coóperatie

geen winstoogmerk. Elke verdiende

euro wordt opnieuw geïnvesteerd in de

zorgkwaliteit.

ft*tt* #Bpsls
In het ziekenhuis is heL lastig om

medisch specialisten of maatschap-

pen aan te spreken op verbetering van

de door hen geleverde kwaliteit van

zorg. De kwaliteit is een zaak van de

n.redische beroepsgroep en de maat-

schap. Voor patiënten is het moeilijk

te beoordeien welke medisch specialist

goccl is en welke niet functioneert.

Hct management is vaak zo goed als

r.lcugellam als het gaat om het verwij-

dr'ren ïan de rotte appels. Zo kan het

in tcn ertreem geval als in Enschede

gcbruren dat een disfunctionerende

' Kák* v#r"dË *sa** *$a-#
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medisch specialist j arenlang patiënten

blijft behandelen.

Huisartsen in de nabijheid van een zie-

kenhuis zijn echter goed op de hoogte

van mindere kwaliteit van zorg van spe-

cialisten en/of maatschappen. Z1j zlïten

dichf tegen het primaire proces aan;

bij twijfel verwijzen ze patiënten naar

een ander ziekenhuis. Een coóperatieve

vereniging waarin de leden bestaan uit
zorgaanbieders in de regio. geeft deze

leden de mogelijkheid om het zieken-

huis en daarmee ook medisch specialis-

ten direct aan te spreken op eventuele

problemen met de kwaliteit van zorg.

Door de druk van de leden van de co-

operatie heeft men intern geen andere

keuze dan verbeteren.

Keuzes en besluiten over bijvoorbeeld

de portfolio zijn dus niet meer alleen

zaak van de raad van bestuur en me-

disch staf, maar ook van de leden.

Verticai* int*gratie
Een ander voordeel van het coópera-

tieve model is dat het mogelijkheden

biedt voor de totstandkoming van de zo

noodzakelijke ketenzorg. De eerste lijn
heeft de tweede lijn nodig, de tweede

lijn heeft de derde lijn nodig. De be-

trokkenheid van huisartsen, medisch

specialisten en andere zorginstellingen

geeft daaraan een positieve impuls.

In het voorbeeld van de CoóPeratie

Vlietland Ziekenhuis kan niet worden

gesproken over verticale iniegral-ie

van zorgaanbieders en/of verzekeraar,

omdat er geen sprake is van een fusie.

De zorgaanbieders en de verzekeraar

die lid zijn van de Coóperatie Vlietland

Ziekenhuis, blijven als zelfstandige

organisatie opereren. Daar verandert

niets in.

Correcter is het daarom om te spre-

ken over een verticale integratie van

belangen. Er ontstaat een gezamen-

lijk belang om de juiste behandeling

bij dejuiste diagnose te zoeken en te

investeren in transmurale zorgketens.

Vermijdbare complicaties en het verie-

nen van onnodige en dure zorg en een

slechte afstemming van opeenvolgende

schakels in de zorgverlening zorgen

immers voor extra kosten in de plaats

van extra inkomsten.

Het moeilijk te doorbreken domein-

denken in de zorg krijgt door deze

verticale integratie van belangen een

nieuwe kwaliteitsimpuls. En daar pro-

fiteert de patiënt van.

Ander* mc**ïlen
Naast een coóperatiemodel voor een

ziekenhuis zijn er vast andere juridi-
sche modellen denkbaar die tegemoet

kunnen komen aan de problema-

tiek rondom governance, besturing

en integrale zorg. Het coóperatieve

model is in ieder geval een innovatief

antwoord op huidige problemen van

ziekenhuizen. #
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