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Mijnheer de Rector Magnificus, 

dames en heren,

Vandaag aanvaard ik met het uitspreken van deze rede formeel het ambt van hoogleraar 
Healthcare Management aan de Tilburg University, bij TIAS School for Business and 
Society.

Inleiding   Leiderschap is een van de meest onderzochte fenomenen in de sociale 
wetenschap. Het is gemakkelijk te herkennen maar erg moeilijk te definiëren. Er bestaan 
net zoveel definities over leiderschap als er theorieën zijn die het type leiderschap beschrij-
ven. Leiderschap laat zich het best definiëren door: het hebben van bevlogen en betrokken 
(vrijwillige) volgers, samenwerkend in een proces van een visie, gezamenlijke waarden en een 
gezamenlijk doel. Leiderschap is nodig om binnen een organisatie gecoördineerd te werken 
naar dit doel, rekening houdend met externe factoren.

Er is een wezenlijk verschil tussen de termen leiderschap en management. Management 
gaat over het sturen naar het behalen van voor afgesproken doelen. Goed management 
stabiliseert, faciliteert en begeleidt. Een manager (m/v) stuurt via bureaucratische 
middelen. 

Binnen een organisatie is zowel leiderschap als managerschap van essentieel belang. 
Kotter (1999) benoemde dit verschil als essentieel voor groei:

‘Once companies understand the fundamental difference between leadership and 
management, they can begin to groom and provide their people with both’.

De leider (m/v) houdt overzicht op de organisatie en de samenhang van de individuele 
systemen om een missie en een visie te bereiken. Het succes van een manager heeft te 
maken met zijn leiderschapskwaliteiten. Een goede manager heeft leiderschapskwaliteiten 
en een goede leider heeft managementkwaliteiten. 

Gezondheidszorg (Healthcare delivery) is de output van een verzameling van 
kennisintensieve organisaties, breed aanwezig in de maatschappij, met vele 
kenniswerkers, die ik professionals noem. De missie en visie van een gezondheidszorg 
organisatie kunnen qua definitie verschillen, maar als daarin de woorden ‘patiënt’ en 
‘zorg’ niet voorkomen, maak ik me zorgen. Centraal in de gezondheidszorg staat namelijk 
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de patiënt. Hoe vanzelfsprekend dit ook mag lijken, het is goed om dit uitgangspunt bij 
iedere leiderschapsvraag in de zorg centraal te stellen. Patiëntenzorg is namelijk wat 
professionals in de zorg drijft, hen motiveert en inspireert!

Professionals zijn mensen die over het algemeen als ‘lastig’ worden gekenmerkt. 
‘Veeleisend, emotioneel betrokken, moeilijk te leiden’. Om van een kennisintensieve 
organisatie een goed geolied bedrijf te maken, vraagt veel, zowel van de professionals 
als hun leidinggevend team. Dit interessante ‘spel’ kent een aantal kenmerken en regels; 
kenmerken en regels die meer en meer duidelijk worden maar naar verhouding nog weinig 
wetenschappelijk zijn onderzocht.

Leiderschap aan professionals is wezenlijk anders dan leiderschap binnen andere sectoren 
en het is interessant om daar in tijden van een turbulent veranderende zorgsector dieper 
op in te gaan. Daar komt bescheiden leiderschap om de hoek kijken. Bescheiden omdat 
de leider ‘maar’ een radar is in de ‘machine’ van de patiëntenzorg. Bescheiden omdat hij 
zich goed realiseert dat vooruitgang een team-effort is; bescheiden omdat er inmiddels 
genoeg evidence is dat leiderschap van vele factoren afhankelijk is, maar nog het minst 
van narcisme. Een Chinees filosoof vatte het, vrij vertaald, ooit eens als volgt samen:

‘A leader is best when people barely know he exists, when his work is done, his aim fulfilled, 
they will say: we did it ourselves. —Lao Tzu’.

Dat wil niet zeggen dat de leider niet herkenbaar, zichtbaar en communicatief moet zijn. 
Integendeel, hij moet inspireren, enthousiasmeren en ruimte creëren op een manier 
dat hij/zij anderen vrijheid geeft en laat stralen binnen een organisatie. Kortom: hij 
moet transformationeel zijn. De leider moet uitdragen: het maakt niet uit hoe we het 
gezamenlijke doel bereiken…als we het maar bereiken, met de waarden van de instelling 
in gedachte.

Binnen de kennisintensieve zorgomgeving speelt leiderschap dus ook een zichtbare rol 
maar wordt er anders tegen aangekeken en behoeft een andere benadering. Bij uitstek 
vraagt de zorg om een bescheiden leiderschap. Dat is ingebouwd in de historie en zal 
daarom ook in het moderne zorgleiderschap belangrijk blijven.

In de komende 25 minuten wil ik daar aandacht aan besteden. Deze oratie is verdeeld in 
een aantal korte delen. Deel 1 is een algemene beschouwing op leiderschap, deel 2 is een 
beschouwing op leiderschap specifiek in de zorg en deel 3 gaat over de uitdaging van deze 
tijd in de zorg: kosteneffectiviteit. 
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Deel 1: 
Management en leiderschap

1.1 Vormen van leiderschap
Leiderschap is een onderwerp wat vele mensen bezighoudt en er wordt al decennia 
lang onderzoek naar gedaan. Er zijn vele boeken over geschreven (‘leadership books’ 
bij Amazon.com geeft meer dan 23.000 resultaten) en er zullen er nog vele verschijnen. 
Men raakt er nooit over uitgesproken. Dit heeft te maken met de enorme veelzijdigheid 
van het begrip leiderschap. Boeken gaan over het begrip leiderschap op zich, leiderschap 
in bepaalde situaties (bedrijven, instellingen, het leger), in bepaalde tijden (crisis, oorlog) 
en door bepaalde personen (de leiderschap memoires, al dan niet zelf geschreven). 
Boeken geschreven door leiders waarin de kenmerken worden beschreven van die leider 
zijn uitermate populair. En allemaal bevatten ze bepaalde waarheden passend bij een 
persoon, een situatie of een tijd. Blijkbaar verandert ons inzicht over leiderschap met de 
situatie en tijd; beter nog waarschijnlijk verandert leiderschap met de tijd. In dit kader 
heeft deze oratie dus ook een tijdelijk karakter. 

Om er achter te komen welke leiderschapsstijl op dit moment gangbaar is kun je 
eenvoudig zoeken naar het aantal publicaties dat er verschijnt over een bepaald soort 
leiderschap. De groei in wetenschappelijke publicaties rondom leiderschap wordt 
weergegeven in grafiek 1.1. 

Grafiek 1.1: aantallen artikelen per leiderschapsstijl in de publicaties in gezaghebbende tijdschriften.
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Deze grafiek laat zien dat transformationeel leiderschap veel wetenschappelijke aandacht 
heeft gekregen, meer dan welke andere vorm dan ook. Opvallend in deze tabel is verder 
dat er wel degelijk aandacht is voor het begrip ‘volgerschap’. Hierover later meer.

1.2 Definitie
De definitie van ‘leider’ is dus een uitdaging. Persoonlijk vind ik de definitie van Peter 
Drucker (1999) het meest direct: ‘een leider is iemand met volgers’. Het definiëren van 
die volger maakt iemand een leider. Definieer die volger(s) en je kent de leider! Dit maakt 
tevens dat de definitie van Drucker niet meer is dan een beschrijving van het woord leider. 
Veel verder dan dat zijn we in al die jaren ook niet gekomen. Leiderschap is uitermate 
moeilijk wetenschappelijk te ‘vangen’.

Het definiëren van de volgers is zo mogelijk nog lastiger want zoveel mensen zoveel 
volgers. Hersey en Blanchard (1969 & 1985) herkenden dat ‘probleem’ en noemden 
daarom het leiderschap ‘situationeel’. Leidinggeven in relatie tot de omstandigheden. Dit 
kan een plaats zijn of een tijd. De essentie is echter dat er zich volgers ‘bevinden’ in die 
tijd of plaats die een bepaalde ‘vraag’ of ‘behoefte’ hebben. Er zijn schijnbaar mensen 
geïnteresseerd in wat de leider te zeggen heeft; sterker nog ze zijn bereid om te doen wat 
hij zegt als hij het hen vraagt omdat ze het idee hebben dat hij een doel nastreeft wat hen 
persoonlijk verder brengt. En zolang dit doel zo optimaal mogelijk congruent blijft met 
hun eigen doel zullen ze hem volgen. De term ‘situationeel volgerschap’ is daarom net 
zo op z’n plaats. 

In zijn boek ‘leiderschap, feiten en fictie’, geeft Jo Caris (2011) een mooi overzicht van 
de veelheid aan definities die de loop van de jaren zijn ontwikkeld over het begrip 
leiderschap. Zijn bevindingen zijn dat de grootste gemene delers in al die definities de 
begrippen ‘doelgerichtheid’ en ‘beïnvloeding van mensen’ zijn. Dit alles in een situatie 
van meer of mindere ‘ongelijkheid’.

Al in 1978 introduceerde Burns het concept van transformationeel leiderschap, een 
proces waarbij ‘leiders en volgers elkaar trekken naar een hoger niveau van motiveren 
en moreel beraad.’ Transformationeel leiderschap gaat er van uit dat medewerkers hun 
motivatie niet alleen ontlenen aan extrinsieke factoren, maar ook aan intrinsieke factoren. 
Gedrag wordt niet alleen gemotiveerd door de beloningen, maar ook door het proces dat 
naar die beloningen leidt. Een leider moet daarom in staat zijn om ook zaken als normen, 
waarden, behoeften en capaciteiten te beïnvloeden (Bass & Riggio, 2006).
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Transformationele leiders zijn herkenbaar aan een aantal specifieke eigenschappen, 
samengevat in de 4 I’s, die ze actief bezitten of uitdragen: Idealized influence, Inspirational 
motivation, Intellectual stimulation, Individualized consideration.

Idealized influence 
De leider is een rolmodel. Hij geeft het goede voorbeeld, acteert optimistisch, vol 
vertrouwen en met een duidelijke visie. Ook deelt hij de risico’s met de volgers. Hij oogst 
op die manier respect en loyaliteit. Hoge morele en ethische normen worden gehandhaafd.

Inspirational motivation 
Deze eigenschap beschrijft leiders die hoge eisen stellen en volgers motiveren en steunen 
om aan deze eisen te voldoen. Deze factor zorgt ervoor dat volgers meer inzet tonen dan 
alleen verklaard zou worden door het vervullen van hun eigen behoeften. 

Intellectual stimulation
Deze eigenschap helpt medewerkers te stimuleren om creatief en innovatief te zijn. 
Doordat volgers hun eigen ideeën kwijt kunnen is dit een stimulerende factor. 

Individualized consideration
Deze eigenschap slaat op de ondersteuning die de leider geeft aan zijn volgers. Een leider 
fungeert als individuele coach en adviseur voor zijn volgers om hen de mogelijkheid te 
geven zich volledig te kunnen ontwikkelen (Bass, 1985).

Figuur 1.1. Transformationeel leiderschap, de 4 I’s.
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In de zorg zie ik vaak twee andere stijlen/fenomenen ook opvallend aanwezig: het 
transactionele gedrag van leiders en het gedrag van ‘selffulfilling prophecy’ ofwel 
Pygmalion effect. 

Transactioneel leiderschap is een stijl van leiderschap waarbij de leider de zijn volgers 
‘motiveert’ door middel van beloningen en straffen. In tegenstelling tot transformationeel 
leiderschapsstijl, zijn leiders met behulp van de transactionele benadering niet 
geïnteresseerd in de individuele volgers maar eerder in het bereiken van het totale 
einddoel. Doelen en afspraken worden expliciet genoemd naar een groep volgers en 
indien gehaald en nageleefd dan zullen de volgers worden beloond (Burns, 1978).

Deze vorm van leiderschap is effectief in crisis- en noodsituaties, alsook binnen projecten 
die op een bepaalde manier dienen te worden uitgevoerd.

Het stellen van doelen en deze duidelijk verwoorden inclusief de expliciete afspraken 
over wat de leider verwacht staan hierbij voorop. Daarnaast moet het helder zijn hoe de 
leden van de organisatie beloond zullen worden voor hun inzet en dient er constructieve 
feedback aan iedereen te worden gegeven om hen op de taak te houden (Vera & Crossan, 
2004).

Transactionele leiders richten zich op het vergroten van de efficiëntie van de gevestigde 
routines en procedures en zijn meer bezig met de volgende bestaande regels dan met het   
maken van veranderingen in de structuur van de organisatie. Hij stelt en standaardiseert 
praktijken die de organisatie verder zullen helpen, met nadruk op het efficiency en de 
verhoging van de productiviteit.

Ten slotte speelt het begrip Pygmalion effect, binnen de leiderschapsliteratuur een 
belangrijke rol. Dit effect, ook wel ‘selffulfilling prophecy’ genoemd, is gebaseerd op de 
gedachte dat een leider met een hoog verwachtingspatroon, zijn gedrag daarop aanpast, 
meer energie stopt in zijn werknemers die daar vervolgens weer positief op reageren. Zie 
figuur 1.2.
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Figuur 1.2: Pygmalion effect.

1.3 Evidence based leadership: research
Professionals zijn vanzelfsprekend geïnteresseerd in evidence based practice. In dit geval 
zal het dan gaan om evidence based leadership of evidence based management. Afgelopen 
decennia is er veel onderzoek gedaan naar vele onderwerpen binnen leiderschap zoals 
‘de geboren leider’, ‘de rol van charisma binnen leiderschap’, ‘leiderschap en narcisme’, 
‘kan leiderschap aangeleerd worden?’ en ‘man/vrouw verschillen in leiderschap’. 
Vanzelfsprekend gaat het te ver dit volledig te behandelen binnen de oratie. Graag wil ik 
een tweetal onderzoeksvragen behandelen. Allereerst de vraag of leiderschap aangeleerd 
kan worden en ten tweede onderzoek naar eigenschappen van het volgerschap. Deze 
term vind ik overigens een lastige term die onvoldoende recht doet aan de personen om 
wie het gaat (leden, medewerkers, professionals, arbeiders etc). De klank is niet juist. Ik 
sta open voor alternatieve suggesties.

1.3.1 Aangeleerd leiderschap 
‘Leiderschap kun je niet leren, daar word je mee geboren’, is een toch nog steeds 
regelmatig gehoorde uitspraak. Nu is het zeker zo dat aanleg en opvoeding significant 
bijdragen tot de (leiderschap) ontwikkeling van mensen. Toch weten we ook dat er 
interventies mogelijk zijn die leiderschapskwaliteiten bevorderen. Het lastige is echter 
hoe deze interventies te waarderen op outcome. Zijn er objectieve maatstaven waaraan 
je succesvol leiderschap kunt afwegen? Onderzoek laat zien dat subjectieve maatstaven 
sneller effect laten zien op een interventie dan objectieve maatstaven (Terpstra, 1981).
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Onderzoek op het gebied van interventies kun je verdelen in laboratorium onderzoek 
en veldonderzoek. De laboratorium onderzoeken zijn strak geprotocolleerd en worden 
vaak uitgevoerd in simulatie situatie met studenten. Veld onderzoeken vinden plaats in 
de echte organisatie en richten zich vaker op meerdere aspecten van leiderschap met 
uitkomsten verkregen over een langere termijn. 

In een recente meta-analyse hebben Aviolo et al.: (2009) laboratorium en praktijk 
studies op een rij gezet teneinde antwoord te geven op de vraag: ‘in hoeverre zijn 
leiderschapsinterventies zinvol?’ Binnen de analyse werd gekeken naar type interventie 
en naar de leiderschapstheorie (qua inhoud en of het een moderne theorie was).

Het resultaat liet 66% verbetering in de studie groepen zien ten opzichte van 34% 
verbetering in de controle groepen. Verder liet de studie zien dat leiderschapstraining 
en ontwikkeling met implementatie betere resultaten lieten zien dan andere interventies 
maar dat de verschillen overall gemeten tussen welke theorie er gevolgd werd gering 
was. Het verschil tussen de oude en nieuwere theorieën was niet significant (65% vs 
64%), waarbij opgemerkt dient te worden dat de interventies gebaseerd op de Pygmalion 
theorie (79%) (zie case kader) het wel beter doen.

Lastig in al deze studies blijft de ‘outcome’. Wanneer is een theorie succesvol? 
Transformationeel leiderschap heeft als doel dat het te behalen resultaat ‘boven 
verwachting’ is. Maar wat is de verwachting? Er is duidelijk behoefte aan een ‘pre-defined 
theoretical set of measures’.

Pygmalion effect
De verwachtingen die een leider uitspreekt naar zijn werknemers kunnen van invloed zijn 

op zijn gedrag. De werknemer op zijn beurt past zijn gedrag weer aan, aan het gedrag 

van zijn leider. Dit wordt het Pygmalion effect genoemd. Indien de leider bijvoorbeeld 

veel positieve energie vertoont naar de werknemer zal dit positief effect hebben op de 

productiviteit van de werknemer. Er worden 5 mediatoren onderscheiden die dit effect 

specifiek veroorzaken: Leider-volger uitwisseling/communicatie, doel specificiteit en doel 

moeilijkheidsgraad, feedback en het geven van kansen om te leren.

In een studie van Tiburg University naar dit Pygmalion effect werd gekeken naar de 

belangrijkheid van de individuele mediatoren. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 904 

koppels (leider-lid) in 6 organisaties. Om het Pygmalion effect te bereiken waren er 3 

mediatoren cruciaal, te weten: doel specificiteit, doel moeilijkheidsgraad en het geven van 

kansen om te leren. (Bezuyen et al, 2009).
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1.3.2 Onderzoek naar volgerschap
Leiderschap krijgt alle aandacht waar volgerschap een zeer onderschikte rol krijgt, zowel 
in de literatuur als in wetenschappelijk onderzoek. Leiderschap spreekt waarschijnlijk 
veel meer tot de verbeelding en ‘verkoopt’ een stuk makkelijker, kijkend naar de 
duizenden boeken die erover geschreven en verkocht worden. Er bestaat bij iedereen 
wel een beeld van de ideale leider. Bestaat die ook van de ideale volger? Uit onderzoek 
weten we dat leiderschap zeker voor een deel familiair bepaald wordt (Keller, 1999). De 
manier waarop mensen zijn opgevoed bepaalt hun perceptie op leiderschap. Geldt dit 
ook voor volgerschap? Is effectief volgerschap een opvoedingskwestie? Bestaat er zoiets 
als de ideale volger? Uit onderzoek weten we wel wat leiders hoog aanslaan bij volgers. 
Eigenschappen als integer, eerlijk, competent, loyaal en ondersteunend, scoren hoog bij 
de leiders (Agho, 2009). Wederom bekeken vanuit een leiderschapsperspectief kwamen 
Carsten et al. (2010) tot een model van 3 soorten volgers: passief, actief en proactief. 
Deze in elkaar overgaande volgers typen worden respectievelijk gekarakteriseerd 
door gehoorzaamheid en vertrouwen op (verkregen) hiërarchie en autoriteit (passief 
volgerschap), gehoorzaam maar bereid indien gevraagd om deel te nemen aan een 
beslisproces (actief volgerschap) tot gevraagd of ongevraagde deelname aan een 
beslisproces (proactief volgerschap).  Wereldberoemd is de studie van Baumeister 
(Baumeister et al, 1988). In dit onderzoek plaatste men steeds 4 studenten in een kamer 
en benoemde men at random 1 als de leider en de andere 3 als assistenten. Buiten de 
kamer plaatste men een persoon die om hulp riep en stikgeluiden maakte. Als resultaat 
verlieten 80% van de ‘leiders’ de kamer om te helpen, waar maar 35% van de ‘assistenten’ 
ditzelfde deden. Hoewel deze studie niet specifiek sprak over volgerschap geeft dit wel 
een richting van wat men verwacht indien iemand de ‘leider’ rol accepteert of opgeplakt 
krijgt. 

In een ander onderzoek naar volgerschap werden studenten gevraagd om een ‘fake’ 
persoonlijkheidstest in te vullen (Hoption et al, 2012). Op basis van deze ‘test’ werden de 
studenten gelabeld als ‘leader’ of ‘follower’. Toen deze groepen daarna een andere test 
moesten uitvoeren bleek de groep ‘leaders’ significant hoger te scoren op ‘volharding’, 
‘algehele interesse’, ‘activiteit’ en ‘aandacht/concentratie’. De volgers waren bovendien 
minder bereid om zich in te zetten buiten kantoortijden. 

In een onderzoek naar het eerder beschreven ‘Pygmalion effect’ toonden de onderzoekers 
aan dat indien leiders sterk positief denken over de volgers, dit leidt tot een aantal 
significante veranderingen. Leiders werden meer gewaardeerd en er ontstond een betere 
relatie tussen leider en volger, waardoor de volger beter functioneerde.



 12 Bescheiden leiderschap

Deel 2: 
Management en leiderschap in de zorg

2.1 Zorg en Leiderschap
Leiderschap in de zorg kenmerkt zich door een belangrijke factor: de professional als 
medewerker, als volger. Schrijven over leiderschap in de zorg is eigenlijk schrijven over 
‘volgerschap’ in de zorg. De volger is namelijk tamelijk uniek. Een kenniswerker op het 
gebied van wat mensen het allerbelangrijkste vinden in hun leven: hun gezondheid. 
Vandaar ook dat leidinggeven aan professionals in de zorg een combinatie is van ‘balance 
between facts and emotions’. 

2.2 Geschiedenis van een ziekenhuis en leiderschap
Om iets te kunnen zeggen over de ontwikkeling van het leiderschap van ziekenhuizen 
is het beter om te starten met de geschiedenis van ziekenhuizen zelf. Al in 4000 voor 
Christus worden de eerste ‘ziekenhuizen’ beschreven. De tempels van Saturnus, en later 
van Asclepius in Klein-Azië, werden al erkend als healing centers. In 431 BC werden er 
Brahmaanse ziekenhuizen in Sri Lanka opgericht en koning Ashoka vestigde een keten 
van ziekenhuizen in Hindustan ongeveer 230 BC. Rond 100 voor Christus waren het de 
Romeinen die ziekenhuizen (ërden valetudinaria) oprichtten voor de behandeling van 
hun zieke en gewonde soldaten. 

Het moderne concept van een ziekenhuis dateert uit 331 AC toen de Romeinse keizer 
Constantijn I (Constantijn de Grote), bekeerd tot het christendom, alle heidense 
ziekenhuizen afschafte en daarmee de mogelijkheid creëerde voor een nieuwe start. De 
christelijke traditie benadrukt de nauwe relatie van de zieke met de gezonde leden van de 
gemeenschap. De eerste tekenen van een zorgplicht werden zichtbaar en zo werd ziekte 
dus een zaak van de kerk. 

Het was St. Basilius de Grote die de eerste echte religieuze organisatie oprichtte in 
Cappadocië. Hij bouwde een ziekenhuis, een isolatie-eenheid voor mensen die leden aan 
lepra, en gebouwen voor armen en ouderen. Later werden vergelijkbare ziekenhuizen 
gebouwd in het oostelijke deel van het Romeinse Rijk. 

Enkele eeuwen later werd in Frankrijk het Hôtel-Dieu van Lyon werd geopend (542) 
en het Hôtel-Dieu van Parijs (660). In deze ziekenhuizen werd echter meer aandacht 
besteed aan het welzijn van de ziel van de patiënt dan aan het genezen van lichamelijke 
kwalen. De wijze waarop de monniken zorgden voor hun eigen zieken werd echter 
wel het ziekenzorg model wat gangbaar werd voor die tijd. De kloosters hadden een 
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infirmitorium, een apotheek en vaak een tuin met geneeskrachtige planten. In aanvulling 
op de zorg voor zieke monniken, openden de kloosters ook hun deuren voor pelgrims en 
andere reizigers. 

Religie bleef van de dominante invloed in de vestiging van hospitalen tijdens de 
Middeleeuwen. De groei van de ziekenhuizen werd versneld tijdens de kruistochten, die 
begonnen aan het einde van de 11e eeuw. Pest en ziekten waren gevaarlijkere vijanden 
dan de Saracenen. Militaire ziekenhuizen ontstonden langs de kruistocht routes; de 
Hospitaalridders van de Orde van St. Jan in 1099 opgericht in het Heilige Land bouwde 
een ziekenhuis dat de zorg verleende aan zo’n 2.000 patiënten.

In de Middeleeuwen steeg het aantal ziekenhuizen in Europa snel. Verreweg het 
grootste aantal in de Middeleeuwen opgerichte ziekenhuizen waren kloosters van de 
Benedictijnen: meer dan 2.000. 

In de Middeleeuwen ontstonden ook de eerste ziekenhuis-achtige instellingen door 
meer wereldse autoriteiten. Er ontstond een geleidelijke overdracht van de institutionele 
zorg van de kerk naar die van de civiele overheid. Het eerste echte ‘nieuwe’ ziekenhuis 
werd pas in 1718 opgericht door de Hugenoten uit Frankrijk en al snel gevolgd door de 
oprichting van ziekenhuizen als de Westminster Hospital in 1719, Hospital Guy’s in 1724, 
en het London Hospital in 1740.

In Nederland wordt het Oude en Nieuwe Gasthuis in Delft beschouwd als het oudste 
ziekenhuis, nieuwe stijl. Het vindt zijn oorsprong in het Norbertijner klooster Koningsveld 
dat in 1252 aan de zuidkant van Delft was gelegen. Jonkvrouw Ricardis startte met de 
bouw van de gasthuiskapel waar de norbertijner nonnen de zieken konden verplegen. 
Na de reformatie in 1572 nam de plaatselijke overheid het beheer over. Het stadsbestuur 
van Delft benoemde regenten, regentessen en medici. Het ziekenhuis werd geleid door 
een regentencollege, eerst rechtstreeks, later via een directeur. Eind 19e eeuw waren 
de directeuren vaak huisartsen, pas later ontstond het concept geneesheer directeur. 
Parallel aan de geneesheer-directeur werden er toen ook een directrice, vanzelfsprekend 
vaak een religieuze, en een administrateur aangesteld. De taakverdeling was helder: de 
geneesheer directeur genas, de directrice nam de patiënten op en de administrateur 
was verantwoordelijk voor alle niet geneeskundige verslaglegging, inkoop en financiën. 
Langzaam komt de huidige structuur in zicht. Van moeder overste/vader abt via 
regentencollege naar raad van toezicht. Van driekoppige leiding naar raad van bestuur. 
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2.3 Wat is er zo kenmerkend aan de moderne zorgprofessionals?
Professionals in de zorg, zowel artsen als verpleegkundigen zijn voorbeelden van 
kenniswerkers. Ziekenhuizen behoren tot de zogenaamde ‘kennisintensieve organisaties’. 
Dit zijn organisaties waarin de productiefactor kennis een dominante rol heeft. Het 
primaire proces in dit soort organisaties wordt uitgevoerd door kenniswerkers. De 
definitie van een kenniswerkers is: iemand die voor het goed uitvoeren van zijn primaire 
taak relatief veel moet leren. De kennis die hij opdoet heeft een korte halfwaardetijd dus 
moet eigenlijk voortdurend vernieuwd worden. Kenniswerkers zijn bezig met het primaire 
proces. Het is dus geen besturende professional. De kenniswerker behandelt dagelijks 
een beperkt aantal casus. Hij werkt niet aan het proces zelf zoals bijvoorbeeld piloten. Als 
laatste gebruikt hij met name cognitieve vaardigheden in plaats van motorische. (‘t Hart 
& Schuwer, 1996). 

Bij de kenniswerker in de zorg herkennen we vaak de volgende kwaliteiten (naar Nonaka 
& Takeuchi, 1995)
- hoog intellect
- wil graag de wereld veranderen naar eigen inzicht
- heeft veel en diverse ervaring opgedaan in zijn vakgebied 
- kan goed de dialoog aangaan met zowel de patiënt als andere collegae in het ziekenhuis

Een professional beschikt over gespecialiseerde kennis, verkregen na een extensieve 
scholing met geregelde nascholingsmomenten. Hij streeft naar autonomie, het recht om 
zelfstandig keuzes te maken. Gedrevenheid en betrokkenheid kenmerken de professional 
ook in het hanteren van de standaarden. Hij corrigeert collegae die zich niet houden aan 
de standaarden. Er is een sterke beroepsethiek en professionals identificeren zich graag 
met hun beroepsgroep.

Zorg-professionals die dit lezen zullen zich herkennen in de volgende uitspraken: 
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‘Ik doe wat mijn manager zegt, mits het niet tegen mijn persoonlijke professionele standaard in 

gaat’ 

‘Een manager is nodig maar hij moet mij niet in de weg lopen’

‘Promotie alleen als diegene vakinhoudelijk goed is’

‘Het resultaat: zorg voor de patiënt, is heilig en gaat ver boven administratie en budget’

‘Ik wil door de manager op de hoogte gehouden worden, in detail, met de risico’s en de redenen 

waarom bepaalde zaken nog niet geregeld zijn’

2.4 managementstijl en leiderschap van professionals
Weggeman beschrijft in zijn boek ‘Leidinggeven aan professionals, niet doen!’ (2012) op 
een heldere manier aan welke kenmerken succesvol leiderschap van professionals moet 
voldoen. De stijl die hij beschrijft heeft vele kenmerken van Transformationeel leiderschap, 
wat ook begrijpelijk is kijkende naar de doelgroep. Een succesvolle leider heeft tenminste 
6 taken: 

1.  Ontwikkel een collectieve ambitie in samenwerking. Bekijk per individu of hij past 
binnen die ‘shared values’ en of hij de gewenste output levert. 

2.  Het inspireren van mensen. Geïnspireerde professionals, gelovend in de collectieve 
ambitie, worden zelf organiserend. Je hoeft ze niet te motiveren in hun vak, dat zijn 
ze intrinsiek al want anders hadden ze wel een ander vak gekozen waarvoor ze jaren 
moesten studeren.

3.  Managers van professionals ‘wonen en werken’ op de afdeling waar ze leiding aan 
geven. Frequent contact is nodig om te kunnen blijven inspireren. Zichtbaar zijn 
en regelmatig horen, zien en ruiken wat er op de werkvloer gebeurt is belangrijk en 
bovendien erg leuk!

4.  Differentieer in benadering van mensen. Kenniswerkers zijn nooit hetzelfde. 
Weggeman differentieert in sterren, trainees, productietijgers en vertellers (zie figuur 
2.1) 
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Figuur 2.1: kenniswerkers differentiatie

5.  Functioneer als schild voor ruis. Kenniswerkers willen met hun vak bezig zijn, 
ongestoord en in volledige stabiliteit. Er is al voldoende verandering binnen het 
vakgebied; politieke verandering en omgevingsruis is hinderlijk en stressvol.

6.  Een gezaghebbende maar tevens dienende attitude. De gezaghebber moet het vak 
goed kennen. Professionals accepteren geen leiding van iemand die het vak niet kent.

De centrale conclusie is dat je zonder kennis van zaken niet dichtbij de professionals komt 
waaraan je leiding en inspiratie dient te geven. Dokters leiden dokters, verpleegkundigen 
leiden verpleegkundigen, ingenieurs leiden ingenieurs. Dat is herkenbaar tot in de top van 
academische centra als bij bedrijven als Volkswagen en BMW. Een inhoudelijke, tevens 
bescheiden, leider weet te genieten van de inhoudelijke resultaten en laat de groep credits 
nemen voor datgene wat bereikt is.

2.5 Future leaders
Wetende dat professionals zich het best laten leiden door professionals en wetende dat 
leiderschap naast een aanleg factor ook een hele duidelijke ‘aanleer’ factor kent ligt het 
voor de hand om leiderschap en managementvaardigheden op te nemen in de opleiding 
curricula van zowel artsen als verpleegkundigen. Dit heeft grote voordelen. Reeds in een 
vroeg stadium zijn talentvolle ‘future leaders’ te herkennen en als zodanig te coachen 
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en efficiënt in te zetten. Veel hangt af van hoe men jonge professionals enthousiast kan 
maken voor onderdelen die op het eerste gezicht ver van de reden af liggen waarom zij 
een kennisintensief vak gekozen hebben. Toch is op basis van wetenschappelijk bewijs 
duidelijk te maken dat effectief management net zo belangrijk is in goede patiëntenzorg 
als kennis van basale fysiologie en farmacologie. Delivering healthcare is weldegelijk een 
wetenschap!

Gelukkig wordt dit steeds meer gezien, zowel door de jonge professionals zelf als door 
de medische faculteiten. U zult begrijpen dat ik een groot voorstander ben van een 
keuze vak leiderschap en management binnen zowel het basis curriculum van artsen 
en verpleegkundigen als het curriculum van de medisch specialist. Leiderschap talent 
en managementvaardigheden blijven namelijk zwak aanwezig in de professionals die 
op dit moment werkzaam zijn in onze zorginstellingen. Deze bewering komt niet alleen 
van mij maar ook van de tientallen zorgbestuurders in het land die het lastig vinden 
om talentvolle professionals te signaleren, te coachen en daadwerkelijk te introduceren 
binnen zorgbesturen. 

Wetenschappelijk interessant is het om een groep van talenten te volgen in hun opleiding 
en carrière om te kijken of onze gezamenlijke inzet vruchten afwerpt. Is succesvol 
zorgleiderschap jong aan te leren? Ik vermoed van wel, mits ze altijd oog houden voor de 
cruciale vraag in hun vak: wordt de patiënt hier beter van? 
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Deel 3: (kosten) efficiënte zorg: 
de nummer 1 leiderschapsuitdaging?

3.1 Het speelveld
De gezondheidszorg in Nederland is zeer omvangrijk. Het betreft hier een arbeidsmarkt 
van 1,3 miljoen mensen, met een gezamenlijke ‘omzet’ van 94,2 miljard euro (zie grafiek 
3,1). Nederland heeft, afgezet tegen het Bruto Nationaal Product, de op een na duurste 
gezondheidszorg van de wereld, op enige afstand van de Verenigde Staten (zie grafiek 3.2). 
Dit wordt gezien als een probleem. Velen zijn ervan overtuigd dat de zorg een stuk kosten 
efficiënter kan werken met dezelfde of zelfs betere kwaliteit. Dit leidt tot een bijzonder 
interessant proces waarbij de diverse stakeholders binnen het speelveld elkaar uitdagen 
om hun bijdrage te leveren aan deze kostenefficiënte: meer gezondheid voor minder geld. 
Ik zeg hier specifiek meer gezondheid. Het aanbieden van meer zorg biedt zeker geen 
garantie op meer gezondheid. Iedere investering in de zorg dient dan samen te gaan met 
een analyse of dit samengaat met gezondheidswinst, in welke vorm dan ook. Deze vorm 
van kostenefficiënte is daarmee de leiderschapsuitdaging van de komende tijd. 

Grafiek 3.1: zorguitgaven 2013
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3.2 Innovatie of procesinnovatie
Het streven naar hoogkwalitatieve en efficiënte zorg nodigt uit tot een actieve houding 
tot innovatie. De term innovatie omvat diverse soorten innovatie. Het meest in het 
oog springend, ook in de zorg, is de technische en farmacologische innovatie. Nieuwe 
apparatuur en nieuwe medicijnen vallen op. Er wordt onder invloed van de commerciële 
sector veel geld in geïnvesteerd. Op dit gebied zijn er twee verontrustende berichten. 
Technische innovatie in de geneeskunde en zorg leveren helaas vaak wel gezondheidszorg 
op maar niet altijd gezondheidswinst. Daarnaast zijn we ook niet altijd in staat om de 
nuttige innovaties breed en goed te implementeren in ons zorgproces. Dit betekent 
dat heel wat innovaties onderbenut blijven. We weten bewezen kennis en innovaties 
onvoldoende doelmatig in te zetten in de zorg. Dit is een gebrek aan procesinnovatie. 
Terwijl de technische innovatie ‘doordendert’ slagen wij er niet in reeds gedane en 
bewezen innovatie goed te implementeren. Voor Nederland komt daar nog een ander 
slecht bericht bij: ons innovatieklimaat blijft achter1. 

De orde van medisch specialisten, de wetenschappelijke verenigingen en ZonMW hebben 
de campagne ‘Verstandig kiezen’ opgezet. Het is een initiatief wat ontstaan is in navolging 
van het ‘choosing wisely’ concept uit de Verenigde Staten (www.choosingwisely.org, 2012). 
Met deze campagne worden medisch specialisten en hun patiënten ondersteund om een 
keuze te maken aangaande hun diagnose en therapie. In een kwaliteitscyclus wordt op 
dit moment van een groot aantal veel voorkomende diagnoses, waarover therapeutische 
discussie bestaat binnen de medische beroepsgroep, bestudeerd. Van een bepaalde 
diagnose wordt gekeken naar de juiste behandelwijze op basis van evidence. Daarnaast 
wordt gekeken naar praktijkvariatie en de oorzaak (stap 1). Vervolgens wordt een advies 
gegeven voor ‘goede zorg’ (stap 2) met daarbij een implementatie traject (stap 3). Dit traject 
dient een aantal doelen. Naast het verhogen van de kwaliteit van zorg op basis van kennis, 
wordt de kennis ook breder in Nederland onder de aandacht gebracht. Tegelijkertijd worden 
de kosten omlaag gebracht omdat we weten dat van veel ‘innovaties’ de kosteneffectiviteit 
dubieus is, in tegenstelling tot wat de producenten ons graag willen laten geloven.

Als 4e stap wordt nu het ‘gezamenlijk kiezen’ ingevoerd. Dit shared decision making laat 
een interessante en goede ontwikkeling zien waarbij patiënten en zorgverlener samen een 
keuze maken voor zorg die in potentie kosteneffectiever blijkt te zijn en meer patiënt- en 
familietevredenheid oplevert.

Verstandig kiezen is dus een vorm van essentiële procesinnovatie. 
1 http://www.rsm.nl/fileadmin/Images_NEW/PDF/Onderzoeksrapport_Erasmus_Concurrentie-_en_Innovatie_ 
Monitor_2013_-_2014.pdf
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3.3 Proces-innovatie door international best practice implementation
Het zijn interessante tijden in de gezondheidszorg. Voor het eerst in decennia komt er 
een trend op gang die we buiten de gezondheidszorg al jaren kennen: internationalisering. 
Wetenschappelijk gezien kennen we al jaren internationale samenwerking maar op policy 
gebied bleef dit beperkt.

Echter, multinationals als Philips en Unilever doen al jaren zaken op de diverse continenten 
en zij merkten dat er op diverse onderdelen (culturele) verschillen bestonden maar dat 
er gelukkig ook veel overeenkomsten bestonden: consumenten willen wereldwijd goede 
kwaliteit voor een redelijke prijs. Dat blijkt voor de patiënt niet veel anders te zijn. De 
patiënt wil ook zo goed mogelijk behandeld worden tegen een zo scherp mogelijke prijs. 
Ook zorg-organisaties lijken op elkaar: best practices uit ziekenhuizen en gezondheidszorg 
systemen van andere landen blijken steeds beter toepasbaar in onze gezondheidszorg 
praktijk. Als laatste blijken nu ook politieke zorgsystemen steeds meer vergelijkbaar. Dit 
levert een aantal interessante mogelijkheden om te leren. 

De Quality/Cost discussion in Healthcare staat nu op meerdere continenten in meerdere 
landen boven aan de agenda. Ieder land heeft echter zijn eigen zwakke punt. Hiervan 
kunnen we leren! Voorbeelden zijn te vinden in Scandinavië, in Singapore en de Verenigde 
staten (VS). Waarvan wij jarenlang dachten dat ons zorgsysteem onvergelijkbaar was 
met andere continenten en regio’s, blijkt nu dat de zorg op onderdelen een leerzaam 
vergelijkbaar patroon vertoont. 

The International Institute of Imitation

Of je het nu ‘looking out the window’ of ‘best practice implementation’ noemt, het gaat om 

imitatie. Gezondheidszorg heeft meer imitatie nodig en minder innovatie. Innovatie is ‘het 

modewoord’ van deze tijd. Naar imitatie wordt toch wat meesmuilend gekeken. Toch wil ik 

hier een lans voor breken. Goed imiteren is zoveel beter dan te ‘innoveren om het innoveren’. 

‘Healthcare delivery imitation” zou eigenlijk net zo veel aandacht moeten krijgen als innovatie. 

Recent werd gepleit voor het oprichten van een International Institute of Imitation (III, uit-

gesproken als ai-ai-ai, Roth & Lee, 2014). Een grap? Wat mij betreft niet. De achtergrond van 

de gedachte is simpel: waarom miljoenen euro’s/dollars besteden aan innovatie als de oploss-

ing eenvoudig voorhanden is? De CIO, Chief Imitation Officer van een ziekenhuis kan op die 

manier een brug bouwen tussen zorginstellingen onderling maar beter nog, best practices van 

buiten de gezondheidszorg in het systeem introduceren.
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Hierdoor worden er vergelijkbare stappen genomen op macroniveau. Stappen die invloed 
hebben op gebieden als kosten efficiëntie, kwaliteit van zorg, zorgverzekeraars en toezicht. 
Landen herkennen hun eigen achilleshiel in de zorg en veel landen voeren een actueel 
actief beleid om het probleem aan te pakken. Het meest interessant zijn de landen die 
actueel in de problemen zitten. Deze landen bevinden zich midden in het verbeter proces 
en kunnen vaak een frisse kijk geven op de situatie. Kies je een voorbeeld uit het verleden 
wat succesvol is opgelost dan is het maar de vraag of het goed actueel vergelijkbaar is 
(immers andere tijd) en of je genoeg oog hebt voor de nadelen die de oplossing met zich 
meebrengt (teveel focus op het positieve resultaat). Een terugblik op hoe zaken destijds 
succesvol zijn aangepakt heeft beperkte waarde en valkuilen. 

Best actual practices blijken nog beter vergelijkbaar. Kon men zich vroeger nog verschuilen 
achter een ‘mooi initiatief maar dat werkt bij ons niet’: deze uitspraak is in de huidige tijd 
niet meer handhaafbaar. Gezondheidszorg heeft universele overeenkomsten gekregen. 
Het devies is dus: ‘kijk naar buiten en verander!’

Grafiek 3.2: Landen en hun percentage van het BNP besteedt aan gezondheidszorg. Cijfers: OECD)

Binnen de Master of Health Administration hebben we dit jaar een programma 
geïntroduceerd onder de titel: ‘Europe vs the US: same problems, different solutions? ’ 
In samenwerking met Tuck, school of business van de Dartmouth College in 
Hanover, NH, US zijn we gaan kijken naar overeenkomsten en verschillen van beide 
gezondheidszorgsystemen en de manier hoe men hier met problemen omgaat. Dit om de 
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masterstudenten uit te dagen over de grenzen heen te kijken, systemen te doorgronden, 
te leren van ervaringen, te analyseren en toe te passen in hun dagelijkse praktijk. De 
masterstudenten gaan daadwerkelijk met de ideeën aan het werk te gaan en de discussie 
aan met de professoren en professionals uit de praktijk. 

Wat kunnen wij leren van een land als de VS waarvan we weten dat de besteding aan 
gezondheidszorg 18% is van het bruto nationaal product ($ 3,8 biljard in 2013) maar die 
qua kwaliteit lager scoort dan de gemiddelde kwaliteit in Nederland? Het antwoord is veel! 
Dit komt omdat het systeem van de VS veel individuele best practices kent als antwoord 
op een systeem wat op ons als individualistisch en inefficiënt overkomt. De Amerikaans 
cultuur is meer op het individu gericht en minder op solidariteit. Men is gewend om veel 
zaken zelf op te pakken. Echter er zijn echter grote organisatorische overeenkomsten. Zo 
zijn er ook veel maatschappen van medisch specialisten met toelatingscontracten met 
ziekenhuizen en veel informele afspraken met laboratoria en huisarts praktijken. In de 
VS spreken ze van een ‘cottage industry’. Toch is dit de laatste jaren zeer snel aan het 
veranderen. Inmiddels heeft een typisch Amerikaanse stad 3 tot 4 volledig geïntegreerde 
gezondheidszorgsystemen waarbij er een sterke coöperatie is tussen huisartsenpraktijken, 
ziekenhuizen, revalidatiecentra en maatschappen van artsen. De care en de cure binnen 
een grote coöperatie of instelling. Er is een sterke consolidatie bezig en die  multifactorieel 
gedreven is. Een belangrijke reden voor de consolidatie ligt in het feit dat veel individuele 
gezondheidszorginstellingen sterk verliesgevend waren. Daarnaast was er een duidelijke 
nood tot innovatie en daarvoor is investeringskapitaal nodig. Consolideren en fuseren 
dus! Dat deze consolidatie succesvol verloopt bewijzen de recente studie resultaten uit de 
Journal of the American Medical Association (Joynt et al, 2014). In een onderzoek naar de 
financiële resultaten van 237 ziekenhuizen twee jaar voor en twee jaar na een structurele 
verandering lieten de auteurs zien dat deze ziekenhuizen van sterk verliesgevend naar 
winstgevend veranderden zonder in te leveren op kwaliteit. De kwaliteit werd zelfs beter. 
De controlegroep verbeterde in dezelfde periode hun kwaliteit gelijkwaardig, maar bleef 
verliesgevend.

Case 3.1:  Zorgverzekeraars en bepaling van prijs: ervaring uit de VS.

De Verenigde Staten (316 miljoen inwoners) kent 4 opties voor een ziektekosten verzekering. 

Medicaid, voor de Amerikanen met een laag inkomen, Medicare voor alle Amerikanen > 65 

jaar, een particulier zorgverzekering veelal via bedrijven (geldt voor alle fulltime werkende 

Amerikanen) en de optie ‘geen verzekering’ (voor zo’n 40 miljoen Amerikanen). De Centers for 

Medicare & Medicaid Services (CMS) regelt Medicair en Medicaid. Medicaid betaalt weliswaar 

de ziektekosten van Amerikanen met een laag inkomen maar doet dit tegen een tarief van rond 
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de 50% van hetgeen de ziekenhuizen daadwerkelijk uitgeven. Dit dwingt de ziekenhuizen om 

scherp op hun proces te letten. 

Dit uit zich in een aantal acties. Een hogere prijs dan de kostprijs afspreken voor de particulier 

verzekerden was daarvan de meest eenvoudige actie en bovendien snel ingevoerd. Echter de 

zorgverzekeringsmaatschappijen hebben de beschikking over alle prijzen die gelden in het 

hele land en ook steeds meer over de outcome. Sommige prijzen lagen een 10 voud uit elkaar, 

met dezelfde kwalitatieve outcome. Er blijkt dus geen enkele relatie te zijn tussen de prijs 

van de ingreep en de outcome. Niet in de VS maar overigens ook niet hier. Duurder is dus 

zeker niet beter! Daardoor zijn de ziekenhuizen gedwongen een reëlere (meestal gemiddelde) 

prijs te vragen voor hun service, die bovendien nog aan kwaliteit moet voldoen. Best practice 

instituten zijn dus al jaren bezig om hun proces te optimaliseren. 

Omdat ‘pay per view’ ook een hoge kans geeft op fraude is een van de belangrijkste innovaties 

van de (CMS) het invoeren van een fraude preventie systeem. Het volledig geautomatiseerde 

systeem, wat twee jaar geleden werd geïmplementeerd, werkt via voorspellende analyse en 

heeft 19,2 miljard dollar aan fraude over de laatste 5 jaar ontdekt en teruggevorderd.

Case 3.2: Zorgverzekering en kosten van de gezondheidszorg: Singapore, ‘the three M’s’

Singapore (5,2 miljoen inw) kent een zorgverzekeringsstelsel gebaseerd op een gedeelde 

verantwoordelijkheid van de regering en het individu. Voor iedereen is een basis pakket 

gezondheidszorg. Via een fund (het Central Provident Fund, CPF)  sparen mensen (en hun 

werkgevers) in een drietal spaarsystemen: ‘ordinary fund’ (voor woning, studie etc), ‘special 

account’ (voor pensioen) en het Medisave (voor ziektekosten). Voor de mensen zonder 

inkomen is er Medifund. Medishield is een aanvullende verzekering bovenop Medisave. Er 

wordt rente gegeven over de tegoeden, variërend van 2,5 tot 4,2%. Singapore slaagt erin om 

de neonatale sterfte heel laag te houden, de levensverwachting hoog, topzorg te leveren op het 

gebied van hart- en vaatziekten en kankerzorg en dat tegen ongeveer de helft van de kosten 

van de meeste westerse landen.

DBC en ‘bundled care payment’
In het kader van het terugbrengen van de zorgkosten en de wachttijden in de zorg werd 
er een nieuw systeem geïntroduceerd in Nederland waarbij er binnen de zorg enerzijds 
een marktwerking kon ontstaan (directe onderhandeling met prijs en prestatie met de 
zorgverzekeraar) en er anderzijds niet meer betaald werd per individueel onderdeel maar 
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per combinatie passende bij een diagnose, de diagnose-behandel-combinatie ofwel DBC. 
Ditzelfde systeem werd enige jaren daarvoor reeds geïntroduceerd in de VS en kende een 
duidelijke uitkomst: meer behandelingen, meer bundels, hogere kosten. Identiek aan de 
uitkomsten in Nederland. In de VS stapte men over van fee for service system naar pay 
for performance. Echter na een aanvankelijke start van het systeem met meer dan 50 
ziekenhuizen in de VS doen er nog maar 9 mee. Invoeren is dus niet eenvoudig. Het zou 
goed zijn om hiervan notie te nemen alvorens zelf in het diepe te springen. 

3.4 Reductie in kosten, wat werkt en wat niet
Moet een leider in de zorg kennis hebben van kostenefficiëntie op enig operationeel 
niveau? Mijn inschatting is ja. Op deze manier kan hij de juiste professionals motiveren 
en inspireren door op een andere manier naar hun proces te gaan kijken. Enige kennis 
van het proces is daarin onontbeerlijk. Op de juiste manier gecommuniceerd zal dit niet 
worden gezien als bemoeizucht, wel als interesse, vertrouwen en betrokkenheid. Het 
ontbreken van deze kennis kan leiden tot contraproductieve maatregelen die in plaats van 
kosteneffectief, juist kosten-destructief kunnen werken.

In een interessant artikel in de Harvard Business Review van november dit jaar, somden 
de auteurs een aantal contraproductieve gedachten op in het kader van kostenreductie in 
de zorg (Kaplan & Haas, 2014). In een aantal voorbeelden lieten zij zien dat iets wat ‘voor 
de hand ligt om te doen’ vaak desastreus kan uitpakken. Zij betogen dat keuzes om kosten 
te besparen vaak gemaakt worden op basis van de zichtbare winst- en verliesrekening. Zo 
lijkt het bijvoorbeeld aantrekkelijk om te besparen op OK ruimte. Echter, we weten ook uit 
ervaring dat er orthopedisch chirurgen zijn die 7 tot 10 heup of knie vervangingsoperaties 
doen per dag waar anderen niet verder komen dan 3 à 4. De eerste groep heeft de 
beschikking over 2 operatiekamers en kan ‘overlopen’. Nadat een chirurg bij de ene 
patiënt de operatie beëindigd heeft kan hij zonder pauze met de operatie van een andere 
patiënt beginnen. 

Een volgende factor is standaardisatie. Standaardisatie van gebruik van materialen en 
procedures leidt tot interessante prijs/volume verbeteringen. Laat professionals zelf een 
pakket samenstellen met als uitgangspunt evidence. Dit geldt voor materialen, ingrepen 
en nazorg. Indien gebruik van bepaalde materialen en procedures echt leidt tot een 
significant betere uitkomst, dan mag er geen discussie zijn, echter de diversiteit van 
materialen en behandelingen neemt aanmerkelijk af. Standaardisatie leidt tot optimalisatie 
van het proces en dat is kosteneffectiever. Voorbeelden hiervan zijn het bloedtransfusie 
beleid in instituten als de Mayo Clinic en het Amphia ziekenhuis. In beide klinieken 
werd een transfusieprotocol ontworpen waarbij de patiënt alleen volgens strikte criteria 
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bloedproducten kreeg getransfundeerd. Dit leidde tot een afname van het bloedproducten 
verbruik van 30-50% en 40% afname van de complicaties voortkomende uit de transfusie 
(Mayo clinic).

Het voorkomen van zinloze diagnostiek 
Recent had ik een ontmoeting met Gil Welch. Gil is Professor of Medicine, Community & 
Family Medicine (The Dartmouth Institute, the Geisel School of Medicine at Dartmouth, 
Hanover NH, US) en schrijver van het boek ‘Overdiagnosed’ (Welch 2009). Hij is ervan 
overtuigd dat we teveel diagnostiek doen wat ons geen betere gezondheid oplevert en 
bovendien veel geld kost. Voorbeelden te over. Zo verscheen er dit jaar een onderzoek 
waaruit bleek dat het zeer intensief vervolgen van patiënten na darmkanker middels een 
periodieke CT scan en bloedonderzoek (CEA) geen gezondheidsvoordeel opleverde ten 
opzichte van het varen op symptomen (Primrose et al, 2014). Meer onderzoek bleek dus 
niet beter maar wel kostbaarder.

In het Amphia ziekenhuis hadden wij een gelijke ervaring op een ander gebied. Jarenlang 
maakten wij röntgenfoto’s direct na iedere hartoperatie. Door aan te tonen dat dit in 
zeker 70% van de patiënten geen nieuwe informatie opleverde en niet bijdroeg aan het 
herstel van de patiënt konden wij meer dan 1000 foto’s per jaar minder maken, wat een 
bezuiniging opleverde van rond de € 65.000/jaar (Tolsma et al, 2011).

Het voorkomen van zinloze zorg
Ik ben een groot voorstander van het voorkomen van zinloze zorg zoals ik eerder heb 
betoogd. Dat dit echter niet altijd zo eenvoudig is wil ik u, bijna aan het slot van deze 
oratie ook laten zien.

Op 1 mei 2014 verscheen er op Skipr een blog getiteld: het dilemma van zinloze zorg. 
Hierin beschreef ik een, op waarheid gebaseerde, casus van een patiënte die ik in de 
nacht ontmoette in mijn ziekenhuis. Een dame van 84 jaar, ernstig ziek en omringd door 
betrokken familie. Ze was zeer kortademig en had een hele hoge kans op overlijden, 
met of zonder ons ingrijpen. De blog beschrijft het lastige proces van het nemen van de 
beslissing of deze mevrouw wel of niet moet worden opgenomen op de intensive care. 
Mevrouw was zelf niet meer in staat in deze haar mening te geven en de familie eigenlijk 
ook niet. Er was nooit uitdrukkelijk over gesproken en ze wilden haar natuurlijk niet kwijt. 
Ik heb haar opgenomen op de IC maar helaas is ze ondanks onze goede zorgen 3 dagen 
later overleden. Mijn vraag aan u: is dit zinloze zorg? De blog is meer dan 5700 keer 
gelezen en ik heb er veel reacties op ontvangen: tot op de dag van vandaag weet ik zelf het 
antwoord nog steeds niet. Strikt genomen is het zinloze zorg. Maar ik heb voldaan aan de 
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verwachtingen van de familie. We hebben er alles aan gedaan om deze patiënte in leven te 
houden: uiteindelijk is ze toch overleden. Toch zinloze zorg?

Toch blijf ik er van overtuigd: de weg naar kosteneffectiviteit ligt bij de professionals zelf. 
Echter, deze professionals zijn vaak zeer medisch en gefocust als professionals en minder 
geïnteresseerd in de kosten. Hoe krijgen we nu deze professionals zover dat ze op een 
kosteneffectiviteit manier naar hun proces gaan kijken? Daar zit de leiderschap uitdaging. 
Hoe inspireer je professionals mee te denken aangaande zaken die niet echt gaan over de 
inhoud maar over het proces?

Hierin komt het begrip shared savings naar voren. ‘Shared savings’ werd geïntroduceerd 
in de VS op een ziekenhuisniveau. ‘Shared savings’ gaat verder dan de 50% van de 
bezuiniging-winst die men zelf mag houden. Het gaat om het verbeteren van het proces, 
de kwaliteit van zorg voor de patiënt en de kostenverlaging. Voor Nederland zijn we op 
weg. De financiële prikkel in het verhaal doet veel, maar de echte winst moet gezien 
worden in kwaliteitswinst voor de patiënt. Indien we de ‘financiële winst’ zouden kunnen 
delen met de professionals ter herinvestering naar gezamenlijk (professionals en patiënt) 
inzicht, dan is er zeker intrinsieke motivatie! 
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Deel 4. Tot slot   Healthcare delivery is a science! Het optimaal leveren van 
zorg aan patiënten vraagt goed leiderschap en management en daar is talent, kennis en 
scholing voor nodig. Het talent is er, de kennis en scholing ten dele. Daar valt nog veel te 
winnen en dat is nodig. 

We staan namelijk aan de vooravond van buitengewoon boeiende veranderingen in 
het zorglandschap wat impact heeft op honderden kennisorganisaties. Belangrijke 
beslissingen staan op het punt te worden genomen. Concentratie van zorg, digitale 
revolutie, verandering van betalings- en vergoedingsstructuren, kostenefficiënte 
reorganisaties, het loslaten van de volledige vrije keuze van artsen, shared decision 
making, ‘choosing wisely’, patiënt en family centered care enzovoort. 

De Nederlandse gezondheidszorg staat aan het begin van een consolidatie- en 
integratieslag van omvang. Verzuiling van care en cure zullen niet meer houdbaar zijn 
waarbij ziekenhuizen een gewoon onderdeel worden van de patiëntenzorg in plaats van 
het belangrijke centrum. Basiszorg veel meer in de buurt van de patiënt, vervaging van 
grenzen tussen ziekenhuis, polikliniek, verzorgingshuis, thuiszorg en huisartsengroep. 
Het integrale patiëntendossier gaat er komen, zelfs in een ‘cloud’ vorm en personalized 
care en cure zal er zijn op afstand. 

Deze verandering vraagt om leiderschap en management kwaliteiten van mensen die hier 
primair niet voor opgeleid zijn maar er wel het beste voor geschikt zijn: de zorgprofessionals. 
Niet solitair opererend maar in teamverband met andere kenniswerkers, ook van buiten 
de zorg, teneinde het optimale leidinggevende team te vormen. Dit betekent: erkennen 
dat ‘Healthcare delivery’ een echte wetenschap, een echt vak is, en daar naar handelen. 
Dat kan op meerdere manieren: managementvaardigheden als vak opnemen binnen het 
curriculum voor zorgprofessionals, of als een aandachtsgebied binnen een specialisatie 
aanbieden of binnen een MD-MBA traject aanbieden. 

Een persoonlijk dankwoord zal worden uitgesproken op 12 december 2014 in het 
auditorium van de Tilburg University.
       Ik heb gezegd. 
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