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Betere en slimmere zorg in de toekomst is alleen
mogelijk bij aanpassing vande huidige spelregels

ILLUSTRATIE: HEIN DE KORT VOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD
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M
et het faillissement
vandehet Slotervaart-
ziekenhuis ende IJs-
selmeerziekenhuizen
kwamookde vraagop
tafel of er nogmeer

ziekenhuizen zouden volgen.Deac-
countants vanBDOgaven veertien
ziekenhuizen eenonvoldoende. Eenfi-
nanciële onvoldoendeweliswaar,maar
de toonwas gezet. Vele artikelen volg-
denover bijnaomvallende ziekenhui-
zendie zogenaamdovereind zouden
wordengehoudendoorpolitiek en ver-
zekeraars. Tot verrassing vanbetrok-
kenbestuurdersbevondhunzieken-
huis zichopeens indegevarenzone.

Alswe iets kunnen leren vande twee
faillissementen, dan ishetwel dat elk
ziekenhuis temakenheeftmet speci-
fiekeomstandigheden.Denkhierbij
aandeomvang, dedemografie inhet
gebied, depatiëntenpopulatie, het aan-
tal ziekenhuizen indebuurt endeaan-
wezigheid vanaanpalende zorgvoorzie-
ningen.De lijstjes veronderstellendat
je zomaar kunt vergelijken—het zijn
tochallemaal ziekenhuizen—,maar
dat is niet zo.

Endefinanciële beoordelingen in
de lijstjes versimpelendemate vanhet
succes van een ziekenhuis tot demate
vanfinanciële gezondheid.Overigens
wordt dezefinanciële benadering ver-
sterkt doorde afsprakendieminister
BrunoBruins vanMedischeZorgheeft
gemaakt inhethoofdlijnenakkoord:
vanaf 2022maghet totale ziekenhuis-
budget nietmeer groeien.Datwordt
nog eenhele opgave in een tijd vanper-
soneelskrapte—endushogereperso-
neelslasten—enmet steedsmeerpati-
entenmet complexeproblemen.

‘Neverwaste a good crisis’ is een veel
gehoord adagium inmanagementkrin-
gen.Ooknu zouhetmooi zijn als er
lessenwordengetrokkenuit deze twee
faillissementen.De eerste enmeest
voordehand liggende les is dat een
eventueel faillissement omeengoede
voorbereiding en tijd vraagt. Zodat er
voldoendeaandacht is voor kwetsbare
patiënten, dat er tijdig goede afspraken
kunnenwordengemaaktmet andere
zorgaanbieders inde regio,waardoor
chaos enonzekerheidbij patiënten en
personeel kanworden voorkomen.

Een tweede enmeer fundamentele
les is dat het hoog tijdwordt voor een
anderebenadering vande ziekenhuis-
zorg en vandewijze vanfinanciering.
Inhet huidige systeemzittennamelijk
nog steedsperverseprikkels: hoemeer

zorgerwordt verleend,hoemeergelder
wordt verdiend.Erwordenproductie-
afsprakengemaakt endiemoetendan
ookwordengehaald.Hierbij proberen
zorgverzekeraars via gedetailleerde
contractenmetdeziekenhuizende ta-
rievenzo laagmogelijk tehoudenende
kosten tebeteugelen.Datpastbij hun
opdracht.Maardegrote vraag isofde
patiëntdaaruiteindelijkwelmeege-
diend is.De verzekeraarheeft aanzijn
zorgplicht voldaan,maar leidtdatook
tot goedeendoelmatige zorg?

SLIMMER
Alswedit systeemhandhavenkomt
innovatie vandeziekenhuiszorgniet
vandegrond, terwijl datwelhardnodig
is.Hetmoet slimmer,metmeeroog
vooruiteenlopendezorgvragenvan
patiëntenenmeergerichtophet totale
zorgproces vanzowelbinnenalsbuiten
het ziekenhuis. ‘Betere zorgbegintbij
eengoedgesprek’ geldt voorpatiënt en
zorgprofessional,maarookvoor zorg-
aanbieder enverzekeraar.Het isdaarbij
belangrijkominhetgesprekalle zorg-
vragen teadresseren.Duswelkebehan-
deling is gewenst enwelkeniet?Hoe
langgaanwedoormet eenbehande-
lingenwanneerwordt er gestopt?Kan

eenwijkverpleegkundigealvast inhet
ziekenhuis aanhetwerkgaanomhet
ontslag vaneenpatiënt soepel te laten
verlopen?Enhoe isde situatie vande
patiënt thuis?

Maar slimmere zorgenmeeroog
hebbenvoordezorgvragenkanalleen
alsde spelregels veranderen.Debe-
langrijkste spelregeldiemoet verande-
ren isdatde zorgverzekeraars afstap-
penvanhun jaarlijksegedetailleerde
contractenen langjarigeafspraken
gaanmakenmetde zorgaanbieders.
Niethethuidige inkoopcontractmoet
centraal staan,maar eennieuwevorm
vanpartnerschap tussenverzekeraar en
zorgaanbieder.Datpartnerschapwordt
ingezet omover een reeks van jaren
dezorgbeter temakenendevicieuze
cirkel van jaarlijkseonderhandelin-
genoverplafondsen lagere tarieven te
doorbreken.

TEGENPRESTATIES
Voorde ziekenhuizengeldtdat zij bij de
nieuwespelregelsde verzekeringzullen
hebbenvanstabiele inkomsten.Maar
daarmoetendanweldenodige tegen-
prestaties tegenover staan.Denkhierbij
aanhetnietmeerbiedenvanonnodige
zorg,hetontwikkelenvannetwerken

Enkele ziekenhuizen
hebben inmiddels
met ‘hun’ verzekeraar
meerjarige afspraken
gemaakt

metandere ziekenhuizen, speciali-
seren, eneenbetere samenwerking
aangaanmethuisartsen,wijkteamsen
verpleeghuizen.Bij datnieuwepartner-
schap tussenverzekeraar enziekenhuis
hoort ookhetontwikkelenen inzetten
van technologie. Zokunnenbijvoor-
beeld veelherhaalconsultenwordenge-
schraptdoorhetonline te gaan regelen.

Dezeomslag indenkenendoen
isuiteraardmakkelijker gezegddan
gedaan.Voormedisch specialisten
betekentditbijvoorbeelddat zij inde
toekomst in sommigegevallenmoe-
tenafzienvanverderebehandeling.
Depatiëntenzelf zullenookeendraai
moetenmaken,watniet zalmeevallen.
Verzekeraars enziekenhuizenzullen
nietmeer tegenover elkaar staan,maar
moeten juistnaast elkaar aanhetwerk
gaan.

Hetbegin is er al. Enkele ziekenhui-
zenhebben inmiddelsmet ‘hun’ verze-
keraarmeerjarigeafsprakengemaakt.
Zij zetten inopeenvolledigherontwerp
vandeziekenhuiszog.Deze initiatieven
verdienennavolging, enniet alleen in
deziekenhuiszorg.Datkanalleenmet
eenander systeemvanzorgfinanciering
enalleenalsde retoriek vanmarktwer-
king inde zorgwordt begraven.
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