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Samenvatting 

 

Als geen ander wordt de ziekenhuismarkt geconfronteerd met vele veranderingen in korte 

tijd. Invoering van de DBC-financieringssystematiek, een vast en (uit te breiden) vrij segment 

ziekenhuiszorg, tekorten aan OK-personeel, risicodragerschap op vastgoed etc. Niet langer 

kan worden gekoerst op de in het verleden verkregen zekerheden. De nieuwe marktsituatie 

vraagt om een andere strategie. Maar de vraag is hoe de komende ziekenhuismarkt eruit zal 

zien. Een vraag die niet zo te beantwoorden is. Ook niet, omdat Minister Klink van VWS 

onlangs een adempauze in het liberaliseringstraject van ziekenhuiszorg aankondigde. In deze 

white paper beschrijft BS Health Consultancy hoe scenarioplanning ziekenhuizen kan 

ondersteunen bij het anticiperen op de toekomst en het bepalen van een toekomstvaste 

strategie. 

 

Scenarioplanning helpt om te anticiperen op een mogelijke toekomst 

Scenarioplanning is een uitstekend instrument om de bepaling van de strategie voor te 

bereiden. Scenarioplanning voorspelt niet de toekomst, maar helpt om te anticiperen op een 

mogelijke toekomst. Na een grondige analyse van de trends en ontwikkelingen in de 

ziekenhuismarkt worden op basis van de twee voornaamste onzekerheden die grote impact 

hebben op de ziekenhuismarkt scenario’s opgesteld. In de praktijk is het aan de groep 

deelnemers in het proces van scenarioplanning om te beslissen welke van de verschillende 

trends in de ziekenhuismarkt onzeker zijn èn de meeste impact op de bedrijfsvoering 

hebben. Om een indruk te geven hoe scenario’s er uit kunnen zien heeft BS Health 

Consultancy, na een analyse van een achttiental trends en ontwikkelingen in de 

ziekenhuismarkt, de mate van verticale integratie van zorgverzekeraars en zorgaanbieders 

en de organisatorische inrichting van de zorg gekozen als de twee meest prominente 
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kernonzekerheden. Op basis van deze geselecteerde onzekerheden is een assenkruis 

gevormd, waardoor vier kwadranten ontstaan, die het kader van de scenario’s vormen. 

 

Vier mogelijke scenario’s van de ziekenhuismarkt 

In het eerste scenario “Conglomeraatvorming” hebben zorgverzekeraars de beste 

ziekenhuizen, GGZ-instellingen, huisartsen, apothekers, paramedici, etc. geselecteerd. 

Samen met deze zorgaanbieders maken zij deel uit van zogenaamde ‘zorgconglomeraten’. 

De zorgverzekeraars stellen hoge eisen ten aanzien van de prijs, kwaliteit en service waaraan 

de zorgaanbieders moeten voldoen om voor een zorgconglomeraat in aanmerking te komen. 

De zorgconglomeraten vormen een bundeling van zorgaanbieders, die zelfstandig en 

individueel opereren. Er is slechts op beperkte schaal samenwerking in de eerste lijn, en 

tussen de eerste- en tweedelijns zorgaanbieders van het zorgconglomeraat. Ziekenhuizen 

zijn georganiseerd naar specialismen.  

In het tweede scenario “Concernvorming” is sprake van partnership van ziekenhuizen met 

een zorgverzekeraar. De zorgmarkt is georganiseerd naar de vraag, ofwel naar doelgroepen. 

Zorgaanbieders werken intensief in een concern samen om optimale zorg aan patiënten te 

bieden. Er is sprake van één organisatie waarbij de zorgaanbieder wordt ingezet die het 

meest geschikt is om de patiënt effectief en efficiënt te behandelen. Ziekenhuizen vormen 

expertisecentra waar complexe ingrepen mogelijk zijn voor verschillende doelgroepen. Door 

huisartsen en paramedici wordt de minder complexe zorg uitgevoerd. Speciale 

zorgprogramma’s gericht op chronische aandoeningen, die verhoudingsgewijs veel 

voorkomen en gepaard gaan met hoge kosten, zijn in dit scenario ontwikkeld. Het doel van 

een zorgconcern is om met dezelfde of lagere kosten een product aan te bieden dat leidt tot 

een hogere levensverwachting en gezondheidswinst.  
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In tegenstelling tot de twee voorgaande scenario’s is in het derde scenario “Ketenzorg” 

sprake van een opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie tussen zorgverzekeraars en 

ziekenhuizen en derhalve géén partnership. Het is zorgverzekeraars niet toegestaan om een 

belang te hebben in een zorgaanbieder. De zorgverzekeraars kopen ketenzorg voor 

verschillende doelgroepen in bij zogenoemde ‘ketenzorggroepen’. Deze ketenzorggroepen 

bestaan uit zowel eerstelijnszorgaanbieders als ziekenhuizen die een verdergaande 

samenwerking met elkaar zijn aangegaan.  

Tot slot hebben ziekenhuizen in het vierde scenario “Ieder voor zich”, evenals in het derde 

scenario, ook een opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie met zorgverzekeraars. Omdat de 

zorgverzekeraars een selectief contracteerbeleid voeren, zijn ziekenhuizen niet automatisch 

verzekerd van een klantenstroom. Dit zorgt voor een sterke concurrentie tussen de 

ziekenhuizen op prijs, kwaliteit en service. Zorgaanbieders zijn in dit scenario individueel 

opererende dienstverleners en georganiseerd naar specialismen. Door de sterke 

concurrentie schrijven veel ziekenhuizen rode cijfers. Om te overleven richten universitaire 

ziekenhuizen zich meer op complexe behandelingen. Algemene ziekenhuizen in de Randstad 

proberen te specialiseren in bepaalde specialismen van de basiszorg. 

 

“Conglomeraatvorming” en “Concernvorming” meest waarschijnlijke scenario’s 

‘Early warning indicatoren’ zijn kenmerken die erop wijzen dat de markt zich naar een 

specifiek scenario aan het ontwikkelen is. Op die manier kan de onderlinge samenhang 

tussen de scenario’s en het heden worden vastgesteld en kan worden ingeschat in de 

richting van welk scenario de ziekenhuismarkt zich aan het ontwikkelen is. De huidige 

situatie, ruim drie jaar na de invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet, is het meest te 

vergelijken met scenario 4, “Ieder voor zich”. Toch kunnen we al een aantal indicatoren 

waarnemen die erop duiden dat de ziekenhuismarkt zich ontwikkelt naar scenario 1, 

“Conglomeraatvorming”. Zorgverzekeraars gaan bijvoorbeeld in toenemende mate de beste 
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ziekenhuizen voor specifieke aandoeningen selecteren en voorzien van een keurmerk. Ook 

de samenwerking tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen wordt intensiever. 

Zorgverzekeraar DSW is het eerste voorbeeld van een zorgverzekeraar die via een 

coöperatie een belang wil nemen in een ziekenhuis, in dit geval het Vlietland Ziekenhuis. 

Scenario 2 “Concernvorming” is ook niet ondenkbaar gezien de toename van 

doelgroepgerichte programma’s. Dit scenario is wel een omwenteling van de huidige 

verhoudingen en een verandering in relatie tot het heden. Tot slot wordt in scenario 3 

“Ketenzorg” uitgegaan van andere overtuigingen dan in de huidige situatie. Zorgverzekeraars 

en ziekenhuizen mogen géén partnership aangaan. Dit wijkt af van de huidige opvatting van 

Minister Klink van VWS. Volgens Minister Klink mogen zorgverzekeraars onder voorwaarden 

wèl eigenaar worden van zorginstellingen. In dit scenario organiseert de zorgmarkt zich in 

toenemende mate naar doelgroepen. Een organisatorische invalshoek die leidt tot het 

ontstaan van zogenoemde ketenzorggroepen, gevormd door eerste- en tweedelijns-

zorgaanbieders. 

 

Ontwikkelen van een strategie in een dynamische markt 

Op basis van scenario’s bepaalt een ziekenhuis of haar huidige strategisch beleid wel robuust 

genoeg is voor de toekomst. Voor ieder individueel ziekenhuis worden, afhankelijk van de 

interne en externe omgeving, verschillende strategische opties ontwikkeld, die vervolgens 

worden getoetst aan de vier mogelijke toekomstbeelden. Voorbeelden van strategische 

opties zijn ondermeer het aangaan van een samenwerking met een soortgelijk ziekenhuis 

om zo voldoende volume voor investeringen te verkrijgen. Of het specialiseren in bepaalde 

aandoeningen en specialismen om concurrerend voordeel en een toename van 

patiëntenstromen voor de specialisatiegebieden te realiseren. Met name deze laatst 

genoemde optie is een robuuste strategie die in alle vier genoemde scenario’s geschikt is. 



6 

 

 

 

 

� De vele veranderingen in de zorgmarkt noodzaken ziekenhuizen tot handelen en veranderen. 

Strategieën uit het verleden zullen plaats moeten maken voor nieuwe die effectief zijn in de snel 

veranderende ziekenhuismarkt.

� Scenarioplanning helpt om te anticiperen op een mogelijke toekomst. Het biedt ziekenhuizen inzicht in 

de vraag of hun huidige beleid robuust genoeg is voor de toekomst.

� BS Health Consultancy heeft vier mogelijke toekomstscenario’s beschreven op basis van 2 

kernonzekerheden: mate van integratie van zorgverzekeraars en zorgaanbieders en de organisatorische 

inrichting van de zorg.

� Early warning indicatoren wijzen erop dat “Conglomeraatvorming” en “Concernvorming” de meest 

waarschijnlijke scenario’s zijn voor de toekomstige ziekenhuismarkt.

� Voor ieder ziekenhuis kunnen verschillende strategische opties worden ontwikkeld, die vervolgens 

kunnen worden getoetst aan de geschiktheid in de vier mogelijke toekomstbeelden. 
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Context 

Veranderingen in het zorgstelsel 

noodzaken ziekenhuizen tot handelen en 

veranderen. Ze kunnen niet langer 

koersen op de zekerheden uit het 

verleden. De nieuwe spelregels maken een 

andere strategie noodzakelijk, maar de 

vraag is hoe de toekomstige 

ziekenhuismarkt er uit zal zien. Hoe kan 

het ziekenhuis in de snel veranderende 

ziekenhuismarkt een toekomstvaste 

strategie bepalen? 

Scenarioplanning is hiervoor een 

uitstekend instrument. Het helpt om de 

bepaling van de strategie voor te 

bereiden. Scenarioplanning voorspelt niet 

de toekomst, maar helpt om te 

anticiperen op een mogelijke toekomst.  

In deze white paper ontwikkelen we 

volgens de scenariomethodiek een viertal 

scenario’s voor de ziekenhuismarkt. Eerst 

wordt kort ingegaan op de stappen van de 

scenariomethodiek. Vervolgens 

beschrijven we enkele trends en 

ontwikkelingen in de ziekenhuismarkt. Op 

basis van twee onzekere trends, 

zogeheten ‘kernonzekerheden’, vormen 

we de scenariomatrix. De vier scenario’s 

worden uitgewerkt aan de hand van de 

manier waarop de verschillende actoren 

naar verwachting zullen handelen. Ook 

identificeren we indicatoren die aangeven 

dat de markt zich naar een mogelijk 

scenario ontwikkelt, ook wel ‘early 

warning-indicatoren’ genoemd. Tot slot 

gaan we op hoofdlijnen in op de manier 

waarop een ziekenhuis een robuuste 

strategie kan ontwikkelen in een 

dynamische omgeving. 

 

 

 

 

 

� Scenarioplanning is een uitstekend instrument 

om de bepaling van de strategie voor te 

bereiden.

� Scenarioplanning voorspeelt niet de toekomst, 

maar helpt om te anticiperen op een mogelijke 

toekomst.
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Scenarioanalyse 

Over scenarioanalyse bestaan de nodige 

misverstanden. Scenario’s zijn geen 

toekomstvoorspellingen. Een 

scenarioanalyse biedt inzicht in mógelijke 

toekomsten, die in dit verband scenario’s 

worden genoemd. Scenario’s worden 

samengesteld op basis van de twee 

voornaamste onzekerheden die grote 

impact hebben op de ziekenhuismarkt. 

Deze twee kernonzekerheden vormen de 

assen van de scenariomatrix. Hierdoor 

ontstaan vier kwadranten, die het kader 

van de scenario’s vormen (zie stap 4, 

figuur 1). Vervolgens wordt door het 

beschrijven van de toekomstige situatie in 

de vier kwadranten een beeld gevormd 

van de manier waarop de verschillende 

betrokken actoren zich naar verwachting 

zullen gedragen in deze scenario’s. Door 

vervolgens ‘early warning indicatoren’ te 

identificeren worden de vier verder weg 

liggende toekomsten vertaald naar een 

meer nabije toekomst. Zo kan 

nauwkeuriger worden aangegeven in de 

richting van welk scenario de 

ziekenhuismarkt zich ontwikkelt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Stappen in scenarioplanning 

Stel de scenario agenda vast
• Wat is de aanleiding, doel en werkwijze? 

Identificeer de belangrijkste trends
• Identificeer de relevante trends die de industrie beïnvloeden

Stel trend-impact matrix vast
• Wat is de impact en waarschijnlijkheid van de trends? 

Definieer scenario framework
• Welke trends (belangrijkste kernonzekerheden) komen op het assenstelsel? 

Scenario 
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Trend-impact 

matrix

Scenario 
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Bepaal externe invloeden
• Welke actoren en factoren zijn van invloed op scenario’s

Definieer de scenario logica
• Toets door deskundigen op consistentie scenario’s 

Finaliseer de scenario’s
• Bepaal early warning indicators

Vaststellen van de strategie
• Vindt de strategie die robuust is bij de meeste scenario’s
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Resultaat

Ziekenhuis

Impact 

op

strategie

Impact op 

stelsel en 
marktstructuur

Scenario's

Nu Toekomst
Tijd

Definiëren 

strategische
opties

Scenario’s bieden ziekenhuizen inzicht in 

de vraag of hun huidige beleid en 

organisatie eigenlijk wel robuust genoeg 

zijn voor de toekomst. Voor elk 

beschreven toekomstscenario kunnen de 

kansen en risico’s voor de organisatie in 

kaart worden gebracht. Daarna kan 

worden bepaald welke strategische opties 

de organisatie heeft en wat de mogelijke 

consequenties hiervan zijn in een scenario. 

Met behulp van scenario’s kan een 

organisatie de overstap maken van het 

denken in kleine stapjes naar het 

ontwikkelen van een strategische visie, zie 

figuur 2. 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Van scenario’s naar strategische keuzes (Bron: Van der Heijden; analyse BS Health Consultancy)

� Scenario’s worden opgesteld op basis van de 2 

voornaamste onzekerheden die grote impact 

hebben op de ziekenhuismarkt.

� Scenario’s bieden ziekenhuizen inzicht in de 

vraag of hun huidige beleid robuust genoeg is 

voor de toekomst.
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Trends en ontwikkelingen 

 

Liberalisering van de zorgmarkt 

De rol van de overheid is in het nieuwe 

zorgstelsel veranderd van een vorm-

gevende naar een meer toezichthou-

dende. Verantwoordelijkheden liggen 

steeds vaker bij de partijen in het veld. De 

overheid neemt de rol op zich van 

scheidsrechter, met enkele zelfstandige 

bestuursorganen (ZBO’s) in de rol van 

grensrechters, zoals bijvoorbeeld de 

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de 

Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) 

en de Nederlandse Mededingings-

autoriteit (NMa).  

De ingezette liberalisering van de 

zorgmarkt kan echter onder druk komen 

te staan door media en publieke opinie. Of 

door slechte ervaringen met de 

liberalisering van andere sectoren, zoals 

het openbaar vervoer en taxivervoer.  

 

Bepalend zal evenwel zijn welke politieke 

partij of coalitie het in 2011 

(verkiezingsjaar) ‘voor het zeggen’ krijgt.  

Zoals in figuur 3 aangegeven zijn de 

politieke partijen SP en de VVD twee 

uitersten in hun standpunten ten aanzien 

van de liberalisering van de zorg. Het wel 

of niet doorzetten van de liberalisering 

van de zorgmarkt zal van invloed zijn op 

de verdere uitbreiding van het B-segment 

(vrije segment). Minister Klink van 

Volksgezondheid heeft onlangs een 

adempauze in het liberaliseringstraject 

van ziekenhuiszorg aangekondigd. Zo 

wordt het B-segment van de 

ziekenhuismarkt pas in 2011 vergroot van 

de huidige 34% naar 50%. 
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Maar ook zal het doorzetten van de 

liberalisering van invloed zijn op de 

reikwijdte van de Zorgverzekeringwet. Zo 

kunnen, behalve de kortdurende GGZ, nog 

meer delen van de AWBZ worden 

overgeheveld. Allesbepalend zal evenwel 

zijn in hoeverre de overgang van het oude 

systeem van overheidsregulering naar 

liberalisering versneld wordt doorgevoerd, 

dan wel met enkele jaren wordt opgerekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: Standpunten ten aanzien van liberalisering in de zorg en private zorg (Bron: TNS NIPO; analyse BS Health 

Consultancy)

� Markt zorgt niet
� Gezondheidszorg is taak voor publieke sector en niet voor de markt

� Zorg dicht bij huis brengen, niet per se in particuliere constructie

� Kwaliteitsborging in marktwerking ontstaat niet vanzelf
� Ruimte voor bijbetaling voor luxere zorg

� Verzekering uitvoeren door concurrerende private ondernemers
� Veel vrijheid voor de markt 

� Zorgbehoefte van de cliënt/patiënt staat centraal; nieuwe zorgstelsel is een 
vooruitgang

� Grotere mogelijkheden bieden om te wisselen van verzekeraar 

� Voorstander van particuliere zorg

� De rol van de overheid is veranderd van een 

vormgevende naar een meer toezichthoudende.

� Bepalend zal zijn in hoeverre de liberalisering 

versneld wordt doorgevoerd, dan wel met enkele 

jaren wordt opgerekt.
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Vergrijzing en ontgroening 

De komende jaren zal de Nederlandse 

bevolking naar verwachting in omvang in 

beperkte mate toenemen. Van 16,5 

miljoen anno 2009 naar circa 17,2 miljoen 

in 2025. Daarentegen zal als gevolg van de 

vergrijzing en de ontgroening het aantal 

patiënten dat wordt opgenomen in het 

ziekenhuis sterk toenemen. Zoals in figuur 

4 is weergegeven zal het aantal inwoners 

van 65 jaar en ouder met de helft 

toenemen van 2009 tot 2025. Het aantal 

ziekenhuisopnamen ligt bij Nederlanders 

met een leeftijd van 65 jaar tot 74 jaar 

ongeveer twee maal hoger dan bij de 

gemiddelde Nederlander. Bij personen van 

75 jaar of ouder ligt het aantal ziekenhuis-

opnamen zelfs bijna drie maal hoger dan 

bij de gemiddelde Nederlander.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4: Aantal ziekenhuisopnamen naar leeftijd en groei leeftijdscategorieën tot 2025 (Bron: CBS; Prismant; analyse BS 

Health Consultancy) 
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Versterking empowerment consument 

Het profiel van de Nederlandse consu-

ment verandert. De stabiele en 

hiërarchische samenleving van vroeger 

heeft plaatsgemaakt voor een dynamische 

netwerksamenleving, waarin vooral veel 

jonge(re) consumenten zijn aangesloten 

bij online communities, zoals Hyves en 

Twitter. De komst van de nieuwe 

generatie “Einstein” maken patiënten in 

algemene zin mondiger, kritischer en 

beter geïnformeerd, zie figuur 5. Onder-

zoek toont aan dat 7 op de 10 mensen 

‘dokter Google’ raadplegen voordat ze 

naar de arts gaan. Het betreft dan vooral 

de groep van zogenoemde ‘pragmatische 

zorgconsumenten’. Een groep met een 

hoog vertrouwen in de technologie. Een 

groot deel van de consumenten is echter 

minder zelfredzaam. Nog wel. Het aandeel 

minder zelfredzame zorgconsumenten zal 

de komende vijftien jaar afnemen en het 

aandeel pragmatische zorgconsumenten 

zal stijgen. Ziekenhuizen zullen in de 

toekomst dus steeds meer te maken 

krijgen met mondige en kritische 

consumenten die op maat gesneden zorg 

en goede service vragen en verwachten.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5: Drie generaties, hun sociale achtergronden en hun computergebruik (Bron: Volkskrant; analyse BS Health 

Consultancy) 

Baby boomers
Geboren tussen 1945 – 1955

� Losbreken uit gezin

� Komen uit grote gezinnen

� Nauwelijks scheidingen

� Als kinderen gewenst

� Strakke autoritaire opvoeding

Computer: pas op later 

leef tijd, met bibliotheek-functie, surf t 

en zoekt informatie, gebruikt geen 

MSN

Generatie X

Geboren tussen 1960 – 1985

� Ontworteld gezin

� Kleiner wordende gezinnen

� Eerste echtscheidingen

� Als kinderen ongewenst

� Opvoeding steeds losser

Computer: als (jong) 

volwassen mee begonnen, gebruikt als 

bibliotheek, surf t en zoekt informatie, 

steeds vaker op MSN

Generatie Einstein
Geboren vanaf  1988

� Willen zelf  gezin

� Diverse woonvormen

� Scheiding meer regel dan uitzondering

� Liefdesbaby’s

� Overleg en afstemming in opvoeding

Computer: mee opgegroeid, 

gebruikt als social machine, chat, self -

publishing en sharing, continu op MSN

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
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Toename gezondheidsbewuste levensstijl 

en aandacht voor preventie 

Gezondheid is een belangrijk goed. Het is 

steeds meer een integraal onderdeel 

geworden van ons dagelijks leven. Zo zijn 

in de schappen van supermarkten steeds 

meer gezondheidsverantwoorde c.q. 

bevorderende producten, zoals allerlei 

soorten yoghurts te vinden. Ook de 

overheid probeert onze levensstijl te 

beïnvloeden en de bevolking gezonder te 

maken. De burger wordt op allerlei 

manieren geattendeerd op de risico’s van 

roken, drinken en zwaarlijvigheid. 

Naast de verzekerde, reguliere zorg lijkt er 

steeds meer een groeimarkt te zijn voor 

private zorg: ‘de tweede zorgmarkt’. In 

Duitsland betaalden volwassenen in 2007 

gemiddeld ongeveer € 900 voor private 

zorg per jaar, zoals medische check-ups en 

alternatieve geneesmiddelen. Een stijging 

van meer dan 20% sinds 2003. De vraag is 

hoe ‘de tweede zorgmarkt’ zich in 

Nederland gaat ontwikkelen. In het 

buitenland is gezondheidsscreening 

bijvoorbeeld meer ingeburgerd dan in 

Nederland. Nederland is wat dat betreft 

vrij terughoudend ten opzichte van het 

buitenland, met uitzondering van 

mammografie, onderzoek naar 

baarmoederhalskanker en testen op 

andere vormen van kanker, zie figuur 6. 

De Duitse overheid raadt burgers vanaf 35 

jaar aan elke twee jaar een algemene 

check-up te laten doen, die bestaat uit 

bloed- en urineonderzoek, 

bloeddrukmeting en lichamelijk onderzoek 

naar hart en longen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Als gevolg van de vergrijzing en ontgroening zal 

het aantal patiënten in het ziekenhuis sterk 

toenemen.

� Ziekenhuizen zullen steeds meer te maken 

krijgen met mondige en kritische consumenten 

die op maat gesneden zorg en goede service 

vragen en verwachten.

� Er is sprake van een groeimarkt voor private 

zorg, zoals voor gezondheidscreening en snelle 

behandeling.
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Behalve zorgconsumenten, zijn ook 

werkgevers steeds vaker bereid om te 

betalen voor preventieve activiteiten of 

voor snelle behandeling voor zijn 

werknemers. Immers, hersteltijd-is-

werktijd. De vraag is of het oorspronkelijk 

voorgenomen beleid van het Kennemer 

Gasthuis uit Haarlem om 

patiënten/werknemers tegen betaling 

sneller te helpen het zoveelste incident of 

een structurele ontwikkeling is. Een 

ontwikkeling die door de veranderende 

verhoudingen in de maatschappij niet 

tegen te houden lijkt. 
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Figuur 6: Percentage van de bevolking dat zich in 1 jaar minimaal 1x laat testen volgens Eurobarometer 2007 van de 

Europese commissie (Bron: RVZ; analyse BS Health Consultancy) 
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Organisatisatorische inrichting van zorg 

naar doelgroepen/ziektebeelden 

De komende jaren zal het aantal 

chronische ziekten en aandoeningen sterk 

toenemen. De in figuur 7  twaalf 

afgebeelde aandoeningen/ziekten stijgen 

de komende twintig jaar met gemiddeld 

circa 40%. Prostaatkanker zal naar 

verwachting tot bijna 70% gaan 

toenemen. Artrose, coronaire hartziekten 

en diabetes komen relatief veel voor ten 

opzichte van longkanker en beroerte. De 

jaarlijkse kosten per patiënt per jaar van 

deze twee laatste genoemde 

aandoeningen zijn echter relatief hoog.  
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Figuur 7: Snelst stijgende ziekte/aandoeningen tot 2025 en kosten op jaarbasis per patiënt (Bron: RIVM; Ministerie van 

VWS; analyse BS Health Consultancy) 
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Investeren in grote groepen 

zorggebruikers is voor zorgverzekeraars 

goed mogelijk door de lage mobiliteit op 

de zorgverzekeringsmarkt. De mobiliteit 

van ouderen en chronisch zieken is 

namelijk beperkt. Met uitzondering van 

begin 2006 stappen jaarlijks circa 2% van 

de ouderen en chronisch zieken over naar 

een andere zorgverzekeraar. Mede door 

de risicoverevening
1
 wordt het voor de 

zorgverzekeraar aantrekkelijk om juist te 

investeren in zorgketens voor die 

doelgroepen die verantwoordelijk zijn 

voor een relatief groot deel van de 

zorgkosten. Wanneer de zorgverzekeraar 

immers doelmatigere zorg inkoopt ten 

opzichte van de gemiddelde 

zorgverzekeraar, kan de zorgverzekeraar 

‘inverdienen’ op de ontvangen 

vereveningsbijdrage.  

Zorgverzekeraars sluiten in toenemende 

mate contracten af met zorggroepen voor 

                                                           
1
 Risicoverevening houdt in dat zorgverzekeraars 

financieel worden gecompenseerd voor 

verzekerden met een ongunstig risicoprofiel (met 

name ouderen en chronisch zieken) om zodoende 

risicoselectie tegen te gaan. 

ketenprogramma’s, zoals diabetes en 

COPD. De zorggroep vormt één contract-

partij waarmee de zorgverzekeraar 

afspraken maakt over de financiering van 

de zorgketen. De zorggroep voert de regie 

over alle onderdelen en onderaannemers 

in de zorgketen. De zorggroep is 

eindverantwoordelijk voor het leveren van 

kwaliteit van zorg, een goede en 

zorgvuldige uitvoering en financiering van 

de geleverde zorg door de 

onderaannemers. De hoofdaannemers van 

de  zorggroepen zijn meestal huisartsen. 

Het meer gaan denken in doelgroepen, 

ketenzorg en het sluiten van contracten 

met zorggroepen verandert niet alleen de 

interne organisatie van zorgverzekeraars, 

maar ook die van zorgaanbieders. 

Momenteel zijn ziekenhuizen veelal 

georganiseerd naar specialismen. De vraag 

is welke invloed het meer denken in 

doelgroepen heeft op de organisatorische 

inrichting. Verschuift de inrichting naar 

specialismen op termijn wellicht naar een 

inrichting op basis van aandoeningen? 
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Meer aandacht voor prestatiebeloning 

(pay-for-performance) 

Zorgverzekeraars worden actiever richting 

ziekenhuizen met hun zorginkooprol. Zij 

belonen ziekenhuizen steeds vaker op 

basis van prestaties/uitkomsten, ofwel 

‘pay-for-performance’ (P4P). 

Zorgverzekeraars kijken meer gericht naar 

de wijze van financiering van ziekenhuizen 

en tot welke prikkels deze 

beloningsvormen leiden. Dit doen ze op 

verschillende gebieden, zoals medische 

kwaliteit, service/klantgerichte 

dienstverlening en prijs, zie figuur 8. 

Ten aanzien van het aspect medische 

kwaliteit wordt als voorbeeld 

zorgverzekeraar Menzis genoemd. Menzis 

beloont ziekenhuizen met prijsvoordelen 

wanneer zij voldoen aan alle 

‘TopZorgcriteria’ aangaande medische 

kwaliteit, snelheid van diagnostiek en 

behandeling en informatievoorziening. 

Menzis is eind 2008 gestart met het 

predikaat ‘TopZorg’ voor de operatieve 

behandeling van vijf aandoeningen: 

borstkanker, staar, spataderen, liesbreuk 

en meniscus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8: Voorbeelden van verschillende sturingsgebieden van zorgverzekeraars ten aanzien van ingekochte zorg (Bron: 

naar analogie van Tracey & Wiersema, analyse BS Health Consultancy) 
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Het voornemen is eind 2009 

behandelingen met het predikaat TopZorg 

uit te breiden met die van heup- en 

knieprothesen, rughernia en het knippen 

van amandelen. Met het TopZorg-

predikaat genieten ziekenhuizen niet 

alleen prijsvoordelen, maar zijn zij ook 

‘voorkeurziekenhuis’ van Menzis. 

Zorgverzekeraar CZ beloont 

zorgaanbieders onder andere extra voor 

service en klantgerichte dienstverlening. 

Een voorbeeld is het toewijzen van 

‘smileys’ aan kindvriendelijke 

ziekenhuizen. Samen met Stichting Kind 

en Ziekenhuis bepaalt zorgverzekeraar CZ 

op basis van vastgestelde criteria welk 

ziekenhuis een keurmerk, een 

zogenoemde ‘smiley’, verdient. CZ 

publiceert vervolgens op websites welke 

ziekenhuizen aan de voorwaarden 

voldoen. 

Zorgverzekeraars selecteren ziekenhuizen 

niet alleen op basis van de kwaliteit en 

klantgerichtheid, maar ook op prijs. 

Zorgverzekeraars hebben met 

verscheidende Zelfstandige 

Behandelcentra (ZBC’s) contracten 

gesloten. Bijvoorbeeld met Medinova, een 

netwerk van zelfstandige klinieken in 

Nederland. De inkoopprijzen van ZBC’s 

blijken aanzienlijk lager te zijn dan die van 

ziekenhuizen. In het B-segment (vrije 

segment) met vrij onderhandelbare 

prijzen van Diagnose Behandelcombinaties 

(DBC’s), liggen de contractprijzen van 

ZBC’s gemiddeld 22% lager dan die van 

ziekenhuizen. In het A-segment (vaste 

segment) gelden voor ziekenhuizen 

vastgestelde tarieven, voor ZBC’s 

maximumtarieven. ZBC’s die 

behandelingen uit het A-segment 

aanbieden hanteren veelal een 

verkoopprijs die gemiddeld tussen de 10 

en 20 procent lager is dan de 

maximumtarieven. Uit de Monitor 

Ziekenhuiszorg 2009 van de NZa blijkt dat 

de prijsstijgingen in het B-segment over 

het algemeen lager waren dan in het A-

segment. 
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Verdergaande samenwerking tussen 

zorgverzekeraars en ziekenhuizen 

Ziekenhuizen zijn steeds minder 

automatisch verzekerd van inkomsten. 

Sommige ziekenhuizen streven daarom 

naar een zogenoemde voorkeur-

leverancierspositie (preferred provider) 

van zorgverzekeraars te worden. Het 

aangaan van een dergelijke relatie is een 

vorm van samenwerking tussen 

zorgverzekeraar (contractant/inkoper) en 

ziekenhuis (leverancier/gecontracteerde/ 

verkoper). In de praktijk krijgt de 

samenwerking tussen contractpartijen 

geleidelijk meer vorm. Figuur 9 illustreert 

dit groeimodel naar partnership voor 

ziekenhuiszorg. In het model worden vijf 

fasen onderscheiden. 

1. Erkennen: aanwijzen van alle 

ziekenhuizen voor verzekerden; 

2. Rationaliseren: op basis van grondige 

analyses komen tot een sterk 

gereduceerd aantal ‘best-in-class’ 

ziekenhuizen; 

3. Partnering: uitfilteren van de besten 

en stroomlijnen en verbeteren van de 

relatie met deze ‘best-in-class’ 

ziekenhuizen; 

4. Involveren: vroegtijdig betrekken van 

ziekenhuizen bij de (gezamenlijke) 

ontwikkeling van nieuwe producten, 

dienstverlening en zorgprogramma’s; 

5. Integreren: het samengaan van de 

organisaties van het ziekenhuis en 

zorgverzekeraar. 

 

Gaandeweg van fase 1 naar fase 5 wordt 

het ziekenhuisbestand van 

zorgverzekeraars sterk verminderd en 

wordt de relatie met de ‘overgebleven’ 

ziekenhuizen steeds intensiever. 
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Figuur 9: Partnershipgroeimodel ziekenhuizen en zorgverzekeraars (Bron: Rozemeijer; analyse BS Health Consultancy) 

 

Een voorbeeld van fase 1 is zorgver-

zekeraar ONVZ met haar restitutiepolis die 

alle ziekenhuizen in Nederland erkent 

waar de verzekerde naar toe gaat, zonder 

een uitgesproken voorkeur. Dit laatste 

doet zorgverzekeraar Menzis wel. Met het 

verlenen van het eerder genoemde 

predikaat ‘TopZorg’ rationaliseert zij de 

‘best-in-class’ ziekenhuizen voor enkele 

specifieke aandoeningen. Zorgverzekeraar 

Agis gaat nog een stap verder en beloont 

haar verzekerden financieel wanneer zij 

voor de vergruizing van nier- en 

ureterstenen en vervangingen van knie of 

heup naar het Meander Medisch Centrum 

in Amersfoort gaan. Wanneer verzekerden 

kiezen voor dit voorkeursziekenhuis 

krijgen zij van Agis de verplichte 155 euro 

eigen risico terug. Interessant is de vraag 

of de samenwerking tussen ziekenhuis en 

zorgverzekeraar op termijn zal resulteren 

in een ware verticale integratie in de 

bedrijfskolom. Begin dit jaar heeft 

zorgverzekeraar DSW aangegeven via een 
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coöperatie een belang te willen nemen in 

het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam. 

Eerder al gooide de voorzitter van de Rivas 

Zorggroep richting zorgverzekeraar 

Univé/UVIT een balletje op over een 

mogelijke fusie. 

Vooral deze laatste ontwikkelingen 

hebben in de Tweede Kamer geleid tot de 

nodige vragen en ongerustheid. Echter, 

Minister Klink van Volksgezondheid is, in 

lijn van het aangevraagd advies
2
, van 

mening dat verzekeraars eigenaar mogen 

worden van zorginstellingen. Wat hem 

betreft kan het Vlietland Ziekenhuis in 

Schiedam daarom worden overgenomen 

door een coöperatie waaraan ook 

zorgverzekeraar DSW deelneemt.  En ook 

tegen een fusie van zorgverzekeraar Univé 

en de Rivas Zorggroep heeft Klink geen 

principiële bezwaren. De Tweede Kamer 

blijft echter veel kritiek hebben op een 

                                                           
2
 Het betreft het advies van de  door de Minister 

ingestelde commissie, onder leiding van hoogleraar 

Marktwerkings - en Mededingingseconomie 

Barbara Baarsma. In haar advies stelt de commissie 

dat de zogeheten verticale invloed de zorg juist 

positief kan beïnvloeden. 

overname van een ziekenhuis door een 

zorgverzekeraar. De angst blijft dat 

verzekerden géén vrijheid meer hebben 

bij het kiezen van een ziekenhuis.  

� Het meer gaan denken in doelgroepen, 

ketenzorg en de contractering van zorggroepen 

verandert de interne organisatie van 

zorgverzekeraars en zorgaanbieders.

� Zorgverzekeraars belonen ziekenhuizen steeds 

vaker op basis van prestaties op de gebieden 

medische kwaliteit, service en prijs.

� Zorgverzekeraars en ziekenhuizen gaan in 

toenemende mate intensieve relaties met 

elkaar aan, met op termijn wellicht resulterend 

in een ware verticale integratie.
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Concentratie van het ziekenhuisaanbod 

In de jaren ’90 is het aantal ziekenhuizen 

als gevolg van fusies flink afgenomen. Al 

enige jaren is het aantal van 93 zieken-

huisorganisaties (inclusief de UMC’s) 

redelijk stabiel, zie figuur 10.  Anno 2009 

zijn er in totaal 142 ziekenhuislocaties en 

52 buitenpoliklinieken. Deze zijn 

georganiseerd in 85 algemene 

ziekenhuisorganisaties en 8 academische 

ziekenhuizen. Toch wordt al langer 

geroepen dat we ‘straks’ nog maar 40 

ziekenhuisorganisaties c.q. conglomeraten 

zullen hebben. Dit mede als gevolg van de 

toenemende complexiteit van medische 

procedures en de noodzaak om voldoende 

volume te halen om aan de kwaliteitseisen 

van wetenschappelijke verenigingen te 

kunnen voldoen. Bijvoorbeeld ten aanzien 

van cardiologische ingrepen bij patiënten 

met een aangeboren hartafwijking. De 

eisen die hier gelden hebben ondermeer 

betrekking op het aantal chirurgen per 

ziekenhuis en het aantal ‘hartinterventies’ 

die zij minimaal per jaar moeten 

uitvoeren. Dit heeft vooralsnog geleid tot 

een vergunning aan het Erasmus MC 

(Rotterdam), het LUMC (Leiden) en het 

UMCG (Groningen).  

Ondanks dat fusies kunnen bijdragen aan 

de kwaliteit van de zorg, maakt de Tweede 

Kamer zich juist zorgen dat de fusies de 

kwaliteit van de zorg niet ten goede 

komen. Om tegemoet te komen aan de 

zorgen van de Kamer moeten 

zorginstellingen in de toekomst eerst een 

'fusie-effectrapportage' opstellen. 

Bovendien wil Minister Klink van 

Volksgezondheid een zorgspecifieke 

fusietoets invoeren. Op dit moment 

oordeelt de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit over fusies, na de 

Inspectie voor de Gezondheidszorg en de 

Nederlandse Zorgautoriteit gehoord te 

hebben. ‘Straks’ zal ook de Inspectie 

toetsen op de gevolgen van de fusie voor 

de kwaliteit. 
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Figuur 10: (Mogelijke) ontwikkeling aantal ziekenhuisorganisaties (Bron: RIVM; Ministerie van VWS; analyse BS Health 

Consultancy) 

Concentratie is niet alleen nodig vanuit 

kwaliteitsoverwegingen, maar ook om een 

‘counter vailing power’ te kunnen vormen 

in de scherp wordende onderhandelingen 

met zorgverzekeraars. De vraag is wan-

neer deze tweede consolidatiegolf komt. 

Of zal er veel meer sprake zijn van samen-

werkingsverbanden? Op regionaal niveau 

ontstaan samenwerkingsverbanden, zoals 

de zogenoemde A-12 ziekenhuizen
3
. Op 

                                                           
3
 De zogenoemde A-12 ziekenhuizen bestaan uit 

het Groene Hart Ziekenhuis, Bronovo-Nebo, ‘t 

Lange Land ziekenhuis en het Medisch Centrum 

Haaglanden. 

landelijk niveau de al langer bestaande 

Samenwerkende Topklinische 

opleidingsziekenhuizen (STZ).  
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Specialisatie en differentiatie van het 

zorgaanbod van ziekenhuizen 

Het aantal Zelfstandige Behandelcentra 

(ZBC’s) is de afgelopen jaren sterk 

toegenomen van 35 afgegeven 

vergunningen/toelatingen in 2002 naar 

175 in 2007. ZBC’s zijn kleine klinieken die 

medisch specialistische zorg verlenen. Ze 

leggen zich veelal toe op eenvoudige en 

relatief gemakkelijk uit te voeren 

behandelingen. Het gaat meestal om 

planbare zorg waarvoor de patiënt niet 

hoeft te worden opgenomen, veelal 

vallend in het B-segment.  

Ook de traditionele ziekenhuizen lijken 

zich meer te gaan specialiseren, op zoek 

naar een eigen profiel. In de praktijk valt 

dit niet mee. Het kiezen wat wel/niet 

meer wordt gedaan en is lastig en doet 

soms pijn. Aangespoord door de 

veranderende financieringssystematiek en 

rol van de zorgverzekeraar, zullen 

ziekenhuizen in toenemende mate 

moeten afwegen of een behandeling 

voldoende relevant en kostendekkend is.  

Aan de hand van een zogenoemde 

portfolioanalyses kan voor elk specialisme 

per patiëntengroep worden bekeken of de 

activiteit relevant en kostendekkend is, zie 

figuur 11. Relevant in de betekenis van 

bijvoorbeeld de opleidingsfunctie van het 

ziekenhuis. Het verrichten van een 

portfolioanalyse kan ertoe leiden, dat 

academische ziekenhuizen straks minder 

basiszorg gaan leveren en dat algemene 

ziekenhuizen meer complexe 

behandelingen zullen afstoten. 
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Figuur 11: Fictief voorbeeld van een portfoliomatrix van de plastische chirurgie (Bron: Asselman; analyse BS Health 

Consultancy) 

 

Nieuwe ziekenhuizen en klinieken hebben 

minder moeite met specialisatie. Zo heeft 

een groep private investeerders het 

voornemen een nieuw, nog te bouwen, 

ziekenhuis in Boxmeer te realiseren. Dit 

ziekenhuis gaat zich specifiek richten op 

kankerbehandelingen. Reeds gevestigde 

‘centres of excellence’ trachten hun 

positie in Nederland uit te bouwen. Zo 

heeft het Oogziekenhuis Rotterdam het 

‘Oogzorgnetwerk’ opgezet en streeft 

daarmee naar landelijke dekking. De 

Nijmeegse Sint Maartenskliniek, 

gespecialiseerd in houding en beweging, 

heeft ook een dependance in Woerden. 

Dit past in de strategie om haar 

gespecialiseerde zorg op het gebied van 

orthopedie en reumatologie ook elders in 

het land aan te bieden. 
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Meer aandacht voor serviceaspecten, 

klantgerichtheid  

Behalve het leveren van kwalitatief goede 

zorg proberen ziekenhuizen zich in 

toenemende mate ook te onderscheiden 

met zogenoemde ‘gastvrijheidsconcepten’ 

waarbij de klant centraal staat. Dit gebeurt 

op verschillende gebieden, bijvoorbeeld 

door het bieden van een omgeving waarin 

mensen zich prettig voelen, een zoge-

noemde ‘healing environment’. Deze 

omgeving komt het herstel en welbevin-

den van mensen ten goede en vermindert 

stress. Kenmerkend voor een healing 

environment is het gebruik van veel 

(dag)licht, kleur en natuurlijke elementen. 

De gedachte is, dat dit het ziekenhuis een 

warme, menselijke uitstraling geeft. Het  

Martiniziekenhuis en het OLVG zijn 

voorbeelden van ziekenhuizen die een 

‘healing environment’ centraal stellen. Het 

OLVG kent bijvoorbeeld ‘de lounge’ van de 

Dagbehandeling Cardiologie, zie figuur 12. 

Ook in de filosofie van het Maasland-

ziekenhuis wordt de patiënt centraal 

gesteld en wordt extra service geboden op 

het gebied van informatie en faciliteiten. 

Zo kunnen patiënten in het nieuwe 

Maaslandziekenhuis via het beeldscherm 

aan hun bed niet alleen tv-kijken, maar 

ook medische informatie opvragen. Ook 

kunnen zij via deze zogenoemde ‘bed-

side-terminal’ maaltijden bestellen.  

De afgelopen jaren zijn verschillende 

verbeterprojecten uitgevoerd om de 

logistiek patiëntgerichter te maken. Zo 

hebben 24 ziekenhuizen de afgelopen 

jaren meegedaan aan het landelijke 

kwaliteitsprogramma ‘Sneller Beter’, dat 

eind 2008 afliep. In dit kwaliteitsprogram-

ma zijn bij de deelnemende ziekenhuizen 

verschillende verbeteringen doorgevoerd, 

zoals sneller aan de beurt bij polikliniek, 

kortere ligduur en sneller geholpen.  

 

 

 

 

 

 

� Concentratie is nodig vanuit kwaliteitsover-

wegingen en om een ‘counter vailing power’ te 

kunnen vormen in de scherp wordende 

onderhandelingen met zorgverzekeraars.

� Ziekenhuizen lijken zich meer te gaan 

specialiseren en zijn op zoek naar een eigen 

profiel. Het kiezen wat wel/niet meer wordt 

gedaan is echter lastig.

� Ziekenhuizen proberen zich in toenemende mate 

ook te onderscheiden met ‘gastvrijheids-

concepten’ waarbij de klant centraal staat.
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Techniek en efficiëntie zijn echter niet de 

enige gebieden waarop ziekenhuizen zich 

kunnen onderscheiden met 

patiëntgerichte zorg. Volgens het St. 

Elisabeth Ziekenhuis Tilburg domineren 

techniek en efficiëntie de Nederlandse 

gezondheidszorg te veel. Patiënten en hun 

familieleden missen daardoor de aandacht 

die zij als mens nodig hebben. Daarom 

werkt het ziekenhuis momenteel nauw 

samen met de Universiteit van Tilburg aan 

het programma ‘Menslievende zorg’. 

Menslievende zorg betekent dat dokters 

en verpleegkundigen echt contact met de 

patiënt maken. Dat ze willen weten hoe 

het met de patiënt is en wat de ziekte 

voor hem of haar betekent. Het St. 

Elisabeth Ziekenhuis heeft de ambitie om 

binnen vijf jaar tijd het liefste ziekenhuis 

van Nederland te zijn.  

 

LogistiekOmgeving Informatie en faciliteiten Bejegening

- Het St. Elisabeth 
Ziekenhuis heeft de ambitie 

in vijf jaar tijd het liefste 
ziekenhuis van Nederland 

te worden -

- In het programma Sneller 
Beter zijn bij de deelnemen-

de ziekenhuizen verschil-
lende verbeteringen door-
gevoerd om de logistiek 

patiëntgerichter te maken. -

- Ziekenhuis OLVG stelt 
healing environment 

centraal met de ‘lounge’ 
van de dagbehandeling 

Cardiologie -

- In het nieuwe Maasland-
ziekenhuis kunnen patiën-
ten via het beeldscherm 

aan het bed ook medische 
informatie opvragen en 

maaltijden bestellen-

Figuur 12: Voorbeelden van gebieden waar meer aandacht is voor serviceaspecten en patiëntgerichte dienstverlening  
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Digitalisering en technologische 

innovaties in de zorg 

Door technologische ontwikkelingen is 

zorg op afstand steeds meer mogelijk. Het 

telezorgproject KOALA (= Kijken-Op-

Afstand-Logisch-Alternatief) van KPN, 

Menzis en Meavita is één van de vele 

voorbeelden. Of het ‘hartmotief-project’ 

van Achmea, Philips en het Erasmus MC, 

een telezorgproject voor patiënten met 

chronisch hartfalen. Volgens Achmea 

kunnen de kosten van de ziekenhuisver-

pleging hiermee worden gereduceerd met 

€ 16 miljoen. Behandeling via het internet 

maakt een sterke groei door. In de VS 

heeft de ontwikkeling van online-

consulten van specialisten zelfs al geleid 

tot minder benodigde praktijkruimte. 

Onlangs heeft Cisco Systems de ‘Health 

Presence’ ontwikkeld, hetgeen een 

artsenconsult op afstand mogelijk maakt. 

Het is een met videotechniek en medische 

apparatuur uitgeruste douchecabine. Toch 

zal zorg in de toekomst ook altijd 

‘mensenwerk’ blijven, waar bejegening 

een belangrijk onderdeel van het 

zorgbehandelproces vormt.  

Wat niet wegneemt, dat onder invloed 

van de voortschrijdende technologische 

ontwikkeling grote winst kan worden 

geboekt bij procesmatige innovatie in de 

zorg. Hierbij gaat het dan vooral om een 

betere facilitering van de bedrijfsvoering, 

medische logistiek en het patiëntendossier 

(EPD).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 13: Voorbeelden van Digitalisering en technologische innovaties in de zorg  

Telezorg Artsenconsult op afstand Elektronisch 
patiëntendossier

Verbeterde logistiek door 
AGV’s
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Met het elektronisch patiëntendossier 

(EPD) kunnen zorgverleners medische 

gegevens uitwisselen. Dit jaar is het 

voornemen een groot deel van de 

huisartsenposten, huisartspraktijken, 

apotheken en ziekenhuizen op het 

landelijk EPD aan te sluiten. De wettelijke 

verplichting voor deze zorgaanbieders om 

aan te sluiten op het EPD gaat waarschijn-

lijk begin 2010 in, afhankelijk van de 

wetsbehandeling door de Eerste Kamer. 

Enige slagen om de arm zijn hier op zijn 

plaats. Gelet op de discussies die de 

landelijke uitrol van EPD’s telkens oproept.  

Een voorbeeld van verbeterde logistiek als 

gevolg van technologische ontwikkelingen 

is te vinden in het nieuwe Maasland-

ziekenhuis (Orbis) in Sittard. Onbemande 

transportkarren brengen via een aparte 

route goederen naar de verschillende 

afdelingen. Op de terugweg nemen deze 

zogenoemde ‘automatisch geleide 

voertuigen’ (AGV’s) het afval mee. 

 

 

Schaarste op de arbeidsmarkt  

Dat het personeelstekort in de zorg zal 

oplopen, lijkt een vaststaand gegeven. 

Twee ontwikkelingen liggen hieraan ten 

grondslag. De eerste ontwikkeling betreft 

de stagnerende groei van de 

beroepsbevolking. Aan een decennialange 

periode van een groeiende 

beroepsbevolking komt binnen afzienbare 

tijd een einde. De combinatie van 

vergrijzing en ontgroening is hiervoor de 

oorzaak. De tweede ontwikkeling betreft 

de alsmaar stijgende zorgvraag als gevolg 

van demografische, medisch 

technologische en sociaal-culturele 

ontwikkelingen. De stijgende zorgvraag 

leidt tot een groter beroep van de zorg op 

de arbeidsmarkt. 

Uit gegevens van het Ministerie van VWS 

blijkt dat in 2020 circa 500.000 extra 

arbeidskrachten nodig zullen zijn in de 

zorg bij gelijkblijvende 

arbeidsproductiviteit, zie figuur 14. Dat is 

beduidend hoger dan de stijging van het 

totale arbeidsaanbod in Nederland. Deze 

groei bedraagt tot 2020, 250.000 
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werknemers. Dit betekent dat 1 op de 5 

van de arbeidskrachten moet kiezen voor 

een beroep in de zorg. Nu is dat 1 op de 8. 

Ook in het scenario met een jaarlijkse 

groei van de arbeidsproductiviteit in de 

zorgsector van 1 procent, is de groei van 

de totale werkgelegenheid in Nederland 

onvoldoende om de personeelsbehoefte 

van de zorg te realiseren. Wanneer we de 

cijfers van het Centraal Planbureau 

aanhouden, is de jaarlijkse stijging van de 

arbeidsproductiviteit in de zorg 0,3 

procent.  

De praktijk leert dat schaars personeel 

zich bewust is van haar positie. Zij gaan 

zich extern organiseren en laten zich 

vervolgens voor meer geld inhuren via een 

extern bedrijf of als ZZP’er. Vooralsnog 

betreft het vooral OK- en dialyseverpleeg-

kundigen. Volgens de Nederlandse 

Vereniging van Ziekenhuizen is het een 

trend die niet meer te stoppen is. 

 

 

0

200.000

400.000

600.000

Groei arbeidsaanbod 
Nederland totaal

Groei werkgelegen-

heid zorg arbeidspro-

ductiviteit 0% per jaar

Groei werkgelegen-

heid zorg arbeidspro-

ductiviteit 0,5% per jaar

Groei werkgelegen-

heid zorg arbeidspro-

ductiviteit 1% per jaar

 

Figuur 14: Groei werkgelegenheid zorgsector en arbeidsaanbod Nederland totaal tot 2020 (Bron: Ministerie van VWS; 

analyse BS Health Consultancy) 
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Lage economische groei  

De kredietcrisis heeft een grotere impact 

op de Nederlandse economie dan vooraf 

gedacht. Eind 2008 voorspelde het Cen-

traal Planbureau (CPB) dat de Nederlandse 

economie in 2009 met 0,75% krimpt en 

dat er in 2010 een licht herstel zal zijn. In 

juni van dit jaar heeft het CPB zijn 

voorspelling bijgesteld, de Nederlandse 

economie zal in 2009 zelfs met 4,75% 

krimpen. Echter, ook deze laatste 

ramingen zijn met grote onzekerheden 

omgeven. Onder andere van belang is hoe 

lang en in welke mate de financiële 

markten nog in de greep blijven van de 

financiële crisis. Hoe lang de economische 

recessie aanhoudt is lastig in te schatten. 

De onzekerheid maakt dat verschillende 

scenario’s mogelijk zijn, zie figuur 15. 

De economische recessie zal ook invloed 

hebben op het beleid van de Nederlandse 

overheid. De vraag is of het macrobudget 

voor de gezondheidszorg als gevolg van de 

economische crisis naar beneden wordt 

bijgesteld en indien dit gebeurd in welke 

mate en op welke wijze. De Nederlandse 

overheid zou er bijvoorbeeld voor kunnen 

kiezen om het verzekerde basispakket te 

beperken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 15: Mutaties Bruto Binnenlands Product (economische groei) per jaar (Bron: CPB; analyse BS Health Consultancy) 
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De economische recessie heeft ook een 

positieve zijde voor de gezondheidszorg. 

De economische crisis zal de komende 

jaren resulteren in een krimp van de 

werkgelegenheid. Voor het eerst sinds het 

tweede kwartaal van 2005 is het aantal 

werkloosheidsuitkeringen weer 

toegenomen. In 2010 wordt zelfs 

verwacht dat 1 op de 10 werknemers 

zijn/haar baan zal verliezen. Dit biedt 

wellicht mogelijkheden om met bij- of 

omscholing het personeelstekort in de 

zorg te verminderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwikkeling van diagnostische 

technologie 

Na de eerste ervaringen te hebben 

opgedaan met schaap ‘Dolly’ zal het 

waarschijnlijk niet lang meer duren of op 

grote schaal kan worden bepaald voor 

welke ziekten een persoon aanleg heeft 

aan de hand van zijn/haar genetisch 

profiel. Hoe eerder een behandelbare 

ziekte wordt onderkend, hoe beter de 

ziekte is te genezen. Fundamentele tech-

nieken, zoals nanotechnologie (ontwikke-

ling nieuwe geneesmiddelen), gentherapie 

(wijziging genetisch materiaal) en 

stamceltechnologie (vervangen van 

beschadigde cellen) worden steeds beter 

ontwikkeld. Staan we aan de vooravond 

van het genenpaspoort, ‘de maakbaarheid 

van gezondheid’? Of wint de ethiek het 

hier nog van de commercie? Een aantal 

Amerikaanse bedrijven bieden al via 

internet een individueel genenpaspoort 

aan, zie figuur 16. Een quickscan van het 

DNA-profiel wordt gemaakt en 

geassocieerd met zo’n 90 aandoeningen. 

In feite ‘de zwangerschapstest’ voor 

chronische aandoeningen.  

� Onder invloed van de voortschrijdende techno-

logische ontwikkeling kan grote winst worden 

geboekt bij procesmatige innovatie in de zorg.

� De groei van de totale werkgelegenheid is in 

Nederland onvoldoende om de benodigde 

personeelsgroei in de zorg te realiseren.

� De vraag is of het macrobudget voor de 

gezondheidszorg als gevolg van de economische 

crisis naar beneden wordt bijgesteld en indien dit 

gebeurd in welke mate en op welke wijze.



34 

 

 

Figuur 16: Voorbeelden van websites van Amerikaanse bedrijven waar een individueel genenpaspoort kan worden 

gekocht voor enkele honderden dollars 

Groeiend inzicht in genetica zal nieuwe 

mogelijkheden met zich mee brengen, 

onder andere op het gebied van preven-

tie, diagnostiek en behandeling van 

ziekten. Naar alle waarschijnlijkheid resul-

terend in een grotere vraag naar zorg. 

 

Internationalisering van de 

gezondheidszorg 

De grensoverschrijdende zorg van Neder-

landse patiënten is sinds de afgelopen 

jaren explosief toegenomen. Zoals in 

figuur 17 is weergegeven bedragen de 

kosten van grensoverschrijdende zorg 

voor alleen de Zorgverzekeringswet bijna 

€ 300 miljoen in 2007.  Luxe, hoge service-

graad en kortere wachtlijsten zijn voor 

Nederlandse patiënten redenen om zich te 

laten opereren in omringende landen als 

Duitsland en België. Zorgverzekeraar UVIT 

speelt hierop in door een dit jaar getekend 

contract met 31 ziekenhuizen van de 

Duitse Helios-ziekenhuizen. Andere 

zorgverzekeraars maken ook reclame voor 

verschillende internationale zorg die zij 

hun verzekerden speciaal bieden. Menzis 

biedt bijvoorbeeld haar verzekerden die 

een knie- of heupoperatie moeten 

ondergaan garantie op de operatie en een 
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luxe revalidatie in het Duitse Bad 

Bentheim. Behalve garantie op de 

operatie kunnen verzekerden revalideren 

in de luxe omgeving van een kuuroord met 

Nederlands sprekend personeel. Een 

ander voorbeeld is zorgverzekeraar CZ die 

samenwerkt met de Amerikaanse 

organisatie Best Doctors. Verzekerden van 

CZ die te horen krijgen dat ze een 

levensbedreigende of ernstige aandoening 

hebben kunnen zich bij CZ melden voor 

een second opinion van de beste specia-

listen in de wereld op het desbetreffende 

ziektegebied. 

Volgens onderzoek van het NIVEL is ruim 

65% van de ondervraagde Nederlandse 

zorgverzekerden bereid om een 

behandeling in het buitenland te 

ondergaan wanneer de kwaliteit beter is. 

Circa 60% van de ondervraagden is 

vanwege kortere wachtlijsten bereid naar 

het buitenland te gaan voor een operatie. 

Steeds meer Nederlanders zeggen bereid 

te zijn om naar het buitenland te gaan 

voor een operatie of behandeling, maar 

momenteel zijn er nog relatief weinig 

Nederlanders die het daadwerkelijk doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 17: Kosten grensoverschrijdende zorg voor Nederland 2002-2007 (Bron: CVZ; analyse BS Health Consultancy) 
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Nu steeds meer informatie op internet 

beschikbaar is zal de reisbereidheid van 

zorgconsumenten naar verwachting 

toenemen en zal de zorg steeds meer 

grensoverschrijdend worden. Ook vanuit 

het aanbod wordt in toenemende mate 

grensoverschrijdend samengewerkt. Op 

het gebied van patiëntenzorg, maar ook 

voor onderzoek en onderwijs. Het 

Maastricht Universitair Medisch Centrum 

en het Universitätsklinikum Aachen 

hebben zelfs de intentie om het eerste 

Europees universiteitsziekenhuis te 

worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijzigende positie specialist, nieuwe 

besturingsmodellen 

Het Geïntegreerd Medisch Specialistisch 

Bedrijf (GMSB) heeft ruim tien jaar “dienst 

gedaan” als besturingsmodel. In het GMSB 

geven medisch specialisten en het 

ziekenhuisbestuur samen vorm aan de 

integrale zorgverlening aan de patiënt. De 

medisch specialist is daarbij 

verantwoordelijk voor het primaire 

proces. De Raad van Bestuur is 

verantwoordelijk voor de leiding en de 

continuïteit van de organisatie. 

Met de invoering van de 

Zorgverzekeringswet zijn de functionele 

aanspraken op zorg geregeld en is de 

gemeenschappelijke verantwoordelijkheid 

van medisch specialisten en het ziekenhuis 

voor de zorg vervallen. Hiermee is ook de 

juridische basis van het GMSB komen te 

vervallen.  

Door de behoefte aan specialisatie en 

differentiatie onder ziekenhuizen ontstaan 

verschillende besturingsmodellen, zie 

figuur 18 waarin een aantal stereotypen 

zijn weergegeven. Steeds vaker is het 

� Na de eerste ervaringen te hebben opgedaan 

met schaap ‘Dolly’ zal het waarschijnlijk niet 

lang meer duren of op grote schaal kan 

worden bepaald voor welke ziekten een 

persoon aanleg heeft aan de hand van 

zijn/haar genetische profiel.

� De grensoverschrijdende zorg van 

Nederlandse patiënten is sinds de afgelopen 

jaren explosief toegenomen.
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knelpunt dat ziekenhuisbesturen ervaren 

bij het implementeren van de gemaakte 

afspraken met zorgverzekeraars 

aanleiding voor een nieuw 

besturingsmodel. Nu bestaat er nog een 

spanningsveld tussen de belangen van 

specialisten, die op verrichtingen basis 

worden betaald en er dus belang bij 

hebben de productie op te voeren, en de 

ziekenhuisbesturen die binnen het budget 

moeten blijven. Minister Klink van 

Volksgezondheid heeft plannen om het 

bestuur van ziekenhuizen explicieter dan 

nu het geval is eindverantwoordelijk te 

maken. Dat betekent onder meer dat het 

bestuur in zaken van veiligheid en 

kwaliteit het laatste woord heeft. Als 

specialisten de aanwijzingen van het 

bestuur niet opvolgen, kan dat tot ontslag 

leiden. Nu hebben bestuurders vaak een 

hele zwakke positie ten opzichte van de 

specialisten die in een maatschap werken. 

De nieuwe eindverantwoordelijkheid van 

het bestuur zal vergezeld gaan van de 

mogelijkheid om hen aansprakelijk te 

stellen in geval van ernstig falen. Hetgeen 

op dit moment heel moeilijk is. 

 

Focuszorg Basiszorg Topklinische zorg Topreferente zorg

Patiënt en besturings-
principe

Operational excellence: 
de patiënt met een ‘defect’

Customer intimacy: 
de patiënt als zieke gast

Product leadership: 
de patiënt als ziekte

Academical care: 
de patiënt als unieke 

ziekte

Besturingsprincipe 
m.b.t. de medisch 

specialist

‘manager in the lead’: 
manager voor 

productieproces, dat door 

medicus is meeontworpen

‘duo management’: 
manager en voorzitter 

vakgroep

‘doctor in the lead’ 
medisch manager heeft 

leiding

‘manager van 
professionals’: managers 

faciliteren academische 

professionals

Medici: soort ‘de routinier’ ‘de generalist’ ‘de specialist’ ‘de professor’

Medici: positie Werknemer/
aandeelhouder

Vrijgevestigde specialist 
in partnerschap met 

ziekenhuis of dienst-

verband met variabele 

beloning

‘Topmaatschap’ van 
kerngroep van medisch 

specialisten, naast medici 

in dienstverband

Verschillende soorten 
dienstverband en 

honorering

 

Figuur 18: Geleverde zorg en verschillende besturingsmodellen (Bron: Zorgvisie; analyse BS Health Consultancy) 
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Vooralsnog is het zo dat specialisten op 

verschillende wijzen aan het ziekenhuis 

verbonden kunnen zijn: als 

(mede)aandeelhouder, in loondienst, via 

de ‘klassieke’ toelatingsovereenkomst of 

in co-makership. De verwachting is dat 

door medisch specialisten mede-eigenaar, 

aandeelhouder van het ziekenhuis te 

maken hun betrokkenheid bij het reilen en 

zeilen van het ziekenhuis wordt vergroot. 

Een voorbeeld hiervan zijn de de Isala 

Klinieken in Zwolle. Zij streven ernaar de 

specialismen binnen het ziekenhuis om te 

zetten in zogenoemde ‘Zorg BV’s’ waar de 

medisch specialist aandeelhouder van is. 

Eind 2007 is gestart met dermatologie. 

 

Commercialisering zorgaanbod 

Minister Klink van Volksgezondheid heeft 

plannen om toe te staan dat ziekenhuizen 

vanaf 2011 winst mogen uitkeren. 

Voorwaarde is wel dat zij zich omvormen 

tot een maatschappelijke onderneming. 

Binnen deze rechtsvorm krijgen 

aandeelhouders weinig te vertellen. De 

bevoegdheid om belangrijke beslissingen 

te nemen is voorbehouden aan het 

bestuur en de Raad van Toezicht. Bij de 

Minister van Volksgezondheid staat de 

maatschappelijke functie van ziekenhuizen 

voorop en hij is dan ook niet van plan om 

commerciële partijen ruim baan te geven 

in de zorg. Onder druk van coalitiegenoot 

PvdA heeft Minister Klink de mogelijkheid 

voor uitkering door een ziekenhuis verder 

afgezwakt. In het vorige kabinet beloofde 

Minister Hoogervorst ziekenhuizen nog 

dat zij vanaf 2012 commerciële 

ondernemingen zouden mogen worden. 

Met het oog op het verkiezingsjaar 2011 is 

het dan ook uiterst twijfelachtig geworden 

welke ruimte ziekenhuizen in 2012 

daadwerkelijk zullen hebben c.q. krijgen. 

Desalniettemin zijn er in de Nederlandse 

ziekenhuismarkt reeds verschillende 

voorbeelden van private investeerders. 

Afgelopen jaar zijn, naast het al in privaat 

bezit zijnde Slotervaartziekenhuis, ook de 

IJsselmeerziekenhuizen geheel en het Sint 

Jans Gasthuis in Weert gedeeltelijk in 

private handen gekomen, zie ook figuur 

19. Een vierde (nog te bouwen) 
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ziekenhuis, specifiek voor 

kankerbehandeling, lijkt de komende jaren 

door een groep private investeerders 

gerealiseerd te worden. De ontwikkeling 

van de Nederlandse ziekenhuismarkt heeft 

ook de aandacht getrokken van buiten-

landse ziekenhuisketens. Zo heeft onlangs 

de Zwitserse investeringsmaatschappij 

DaVaci nog belangstelling getoond om in 

Walcheren in provincie Zeeland een nieuw 

ziekenhuis te realiseren. Zowel Nederland-

se als buitenlandse investeerders rukken 

op in de zorg. Dit blijkt ook uit gesprekken 

van de NZa met winstgeoriënteerde 

buitenlandse ziekenhuisketens, zoals de 

Duitse Rhön Kliniken en Helios Kliniken, als 

ook het Zweedse Capio. Uit deze 

gesprekken komt het beeld naar voren dat 

genoemde buitenlandse ketens zich al aan 

het warm lopen zijn om de Nederlandse 

zorgmarkt te gaan betreden, zodra het 

‘winstuitkeringsprincipe’ is toegestaan. 

Illustratief in deze, is dat de Helios Kliniken 

zijn opgericht in 1994, het jaar dat Duitse 

ziekenhuizen winst mochten gaan maken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 19: diverse krantenartikelen ten aanzien van de commercialisering van het zorgaanbod 

  

Loek Winter mede-aandeelhouder St. Jans Gasthuis

Maart 2008

De Maastrichtse ondernemer Loek Winter wordt mede-

aandeelhouder en - vrijwel zeker - de nieuwe baas van het 

St. Jans Gasthuis in Weert. 

CZ gaat over op andere beloning apothekers
Januari 2008

CZ gaat over op een ander systeem voor de beloning van apothekers. De 

eerste apotheker die er mee gaat proefdraaien is gevestigd in Den Haag. CZ 

gaat apotheker Sonja Keizers van Apotheek Pillen en Praten voortaan belonen 

voor periodieke gesprekken met patiënten.

Kliniek gaat concurrentie aan met gevestigde orde in 

kankerbehandeling 

December 2008

Een groep investeerders onder leiding van de Groningse 

ondernemer Lex de Lange steekt  € 200 mln in een nieuw 

ziekenhuis voor kankerbehandeling. 

IJsselmeerziekenhuizen gered na overname ondernemer 

November 2008

De noodlijdende IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en 

Emmeloord zijn gered. De twee ziekenhuizen worden 

overgenomen door de MC Groep van zorgondernemer Loek

Winter.

DaVaci heeft plan voor privaat ziekenhuis Zeeland

September 2008

Op het Zeeuwse eiland Walcheren moet een volwaardig 

particulier ziekenhuis verrijzen. Dat is het plan van 

DaVaci, een Zwitsers bedrijf dat ziekenhuizen in Europa 

helpt efficiënter te werken.
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In ruim 10 jaar tijd is deze organisatie 

uitgegroeid tot een internationaal erkende 

ziekenhuisketen met ruim 50 ziekenhui-

zen. Zoals eerder vermeld heeft zorgver-

zekeraar UVIT in juni 2009 met 31 van de 

Helios-klinieken een contract gesloten. In 

Duitsland is momenteel 28% van de 

ziekenhuizen in private handen. Waarbij 

opgemerkt moet worden dat in Duitsland 

artsen veelal medeaandeelhouder zijn in 

de private kliniek. In feite het eerder 

genoemde besturingsmodel, dat door de 

Isala Klinieken ook wordt nagestreefd. 

 

Meer financieel risico over investeringen 

Het bouwregime voor de ziekenhuizen is 

op 1 januari 2008 afgeschaft. Plaatsing op 

de prioriteitenlijst van de Minister van 

VWS en een beoordeling door het College 

bouw zorginstellingen is niet langer meer 

nodig. Ook voor de verbouw of nieuw-

bouw van bestaande ziekenhuizen hoeft 

géén voorafgaande toestemmingsproce-

dure meer te worden doorlopen. Vanaf 

2009 maken kapitaallasten onderdeel uit 

van de Diagnosebehandelcombinatie 

(DBC)-prijzen. Ziekenhuizen zijn meer 

verantwoordelijk voor hun 

investeringsbeslissingen en de financiële 

consequenties ervan.  

De wijziging van de financieringssystema-

tiek lijkt een aantrekkingskracht te hebben 

op vastgoedspecialisten die graag willen 

investeren in zorgvastgoed. De 

Nederlandse sector zorg is groot genoeg 

om aantrekkelijke beleggingen te vinden. 

De totale boekwaarde van zorgvastgoed 

bedraagt circa € 25 miljard. Daarvan 

hebben ziekenhuizen circa € 8 miljard aan 

materiële vaste activa op de balans staan, 

zie figuur 20.  
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Figuur 20: Vaste activa en afschrijvingkosten en financiële lasten zorginstellingen (Bron: RVZ; analyse BS Health 

Consultancy)

Opgemerkt wordt dat de marktwaarde 

van het vastgoed behoorlijk af kan wijken 

van de boekwaarde. Nieuwe 

samenwerkingsverbanden kunnen 

ontstaan, tussen ziekenhuizen en 

vastgoedbedrijven of 

projectontwikkelaars. De vraag wat te 

doen met het eigendom van vastgoed 

wordt opportuun voor ziekenhuizen. 

Ziekenhuizen kunnen bijvoorbeeld ervoor 

kiezen om hun vastgoed in eigendom te 

houden of een sale & leaseback 

constructie aan te gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Door de behoefte aan specialisatie en 

differentiatie onder ziekenhuizen ontstaan 

verschillende besturingsmodellen.

� Minister Klink van Volksgezondheid heeft 

plannen om toe te staan dat ziekenhuizen 

vanaf 2011 winst mogen uitkeren. 

Voorwaarde is wel dat zij zich omvormen tot 

een maatschappelijke onderneming.

� Ziekenhuizen zijn meer verantwoordelijk voor 

hun investeringsbeslissingen en financiële 

consequenties ervan. Vastgoedspecialisten 

willen graag investeren in zorgvastgoed.
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Samengevat  

Naar verwachting zal de concurrentie  

op de ziekenhuismarkt verder toenemen.  

Als gevolg van de toenemende macht van 

zorgverzekeraars en het groeiend aantal 

ZBC’s en toetreding van (nieuwe) 

commerciële ziekenhuizen worden 

ziekenhuizen gedwongen zich meer te 

onderscheiden en zich te specialiseren. 

Bovendien lopen ziekenhuizen in 

toenemende mate meer risico over hun 

investeringsbeslissingen.  

Een ziekenhuis zal zich naar verwachting 

meer gaan ontwikkelen naar een 

expertisecentrum waar complexe 

ingrepen mogelijk zijn, meer het profiel 

van een ‘high tech centre’. De 

“eenvoudige” zorg zal steeds meer uit het 

ziekenhuis verdwijnen en worden 

uitgevoerd door zorggroepen in de  

eerste lijn (substitutie) of ZBC’s, meer  

het profiel van een ‘short stay centre’.   Figuur 21: Vijfkrachtenmodel Porter ziekenhuiszorg 
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Kernonzekerheden en scenariomatrix 

 

In het voorgaande hoofdstuk hebben we 

achttien trends en ontwikkelingen in de 

ziekenhuismarkt besproken. De scenario-

methodiek is een praktische manier om 

met grote hoeveelheden informatie om te 

gaan. Een belangrijke stap in het scenario-

planningsproces is om per trend vast te 

stellen of het gaat om een zogenoemde 

basistrend of een onzekere trend.  

 

Kernonzekerheden 

Al is niets in deze wereld zeker, de richting 

van een aantal genoemde trends zijn goed 

voorspelbaar. In het kader van 

scenarioplanning noemen we dat 

basistrends. Bijvoorbeeld de verdergaande 

vergrijzing en ontgroening: we kennen 

niet de details, maar dat de gemiddelde 

leeftijd van de Nederlandse bevolking zal 

gaan toenemen is onvermijdelijk. Andere 

trends zijn veel minder voorspelbaar. 

Bijvoorbeeld de mate van integratie van 

zorgverzekeraars en zorgaanbieders. In 

het scenarioplanningsproces is verticale 

integratie daarom een onzekere trend. 

Het meest interessant zijn die onzekere 

trends die een grote impact hebben op 

ziekenhuisorganisaties. De twee trends die 

niet alleen onzeker zijn, maar ook de 

meeste impact hebben op de bedrijfsvoe-

ring en marktpositie van ziekenhuizen 

worden de ‘kernonzekerheden’ genoemd. 

In de praktijk is het aan de groep deelne-

mers in het proces van scenarioplanning 

om te beslissen wat de voorspelbaarheid 

en impact is van een trend.  

Om een indruk te geven hoe scenario’s er 

kunnen uitzien, nemen wij als BS Health 

Consultancy alvast een voorschot door 

vanuit ons perspectief de achttien trends 

te scoren op voorspelbaarheid en impact, 

zoals weergegeven in de trend-

impactmatrix in figuur 22. Let wel het 

betreft hier een illustratie van het 

scenariomodel en daarmee een 

vereenvoudiging van de werkelijkheid. 
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Figuur 22: Trend-impactmatrix 

 

Scenariomatrix 

Op basis van de twee geselecteerde, 

meest prominente kernonzekerheden 

wordt een assenkruis gevormd en de 

eindpunten van de assen benoemd. Zoals 

in figuur 23 is weergegeven, ontstaan op 

die manier vier kwadranten, die het kader 

van de scenario’s vormen. 

In scenario 1 hebben ziekenhuizen een 

partnership met een zorgverzekeraar en is 

de ziekenhuismarkt georganiseerd naar 

het aanbod. De wereld in dit scenario 

wordt omschreven als “Conglomeraat-

vorming” waarbij zorgaanbieders die geen 

directe verwantschap met elkaar hebben 

worden gebundeld.  
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Figuur 23: Scenariomatrix 

 

Ook in het tweede scenario 

“Concernvorming” is sprake van 

partnership met een zorgverzekeraar, 

maar is de ziekenhuismarkt georganiseerd 

naar de vraag, ofwel naar doelgroepen. In 

dit scenario is veel meer verwantschap ten 

aanzien van een doelgroep tussen de 

zorgaanbieders en daarom vormen zij ook 

met elkaar een concern, zonder behoud  

 

 

 

van zelfstandigheid. In het derde scenario 

is sprake van “ketenzorg”. In deze wereld 

is er een opdrachtgever- 

opdrachtnemerrelatie tussen ziekenhuizen 

en zorgverzekeraars en is de 

ziekenhuismarkt georganiseerd naar de 

vraag. Tot slot hebben ziekenhuizen in het 

vierde scenario “Ieder voor zich”, een 

opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie met  

 

 



46 

 

zorgverzekeraars en is de ziekenhuismarkt 

georganiseerd naar het aanbod, ofwel 

specialismen. 

 

 

 

� Een belangrijke stap in het scenarioplannings-

proces is om per trend vast te stellen of het gaat 

om een zogenoemde basistrend of een onzekere 

trend.

� In de praktijk is het aan de groep deelnemers in 

het proces van scenarioplanning om te beslissen 

wat de voorspelbaarheid en impact is van een 

trend.

� Op basis van de 2 geselecteerde, meest 

prominente kernonzekerheden wordt een 

assenkruis gevormd en de eindpunten van de 

assen benoemd.
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Vier uitgewerkte scenario’s 

 

Stap 5 in scenarioplanning is het nader 

uitwerken van de vier scenario’s. De vier 

mogelijke werelden worden geschetst aan 

de hand van de manier waarop de 

verschillende belanghebbende actoren 

naar verwachting zullen handelen. 

 

Scenario 1: Conglomeraatvorming 

In het scenario “Conglomeraatvorming” 

hebben zorgverzekeraars de beste 

ziekenhuizen, GGZ-instellingen, 

huisartsen, apothekers en paramedici 

geselecteerd die zijn gelegen in de regio 

waar relatief veel van hun verzekerden 

wonen. De zorgverzekeraars vormen met 

deze zorgaanbieders partnerships, 

zogenaamde ‘zorgconglomeraten’. De 

zorgverzekeraars stellen hoge eisen ten 

aanzien van de prijs, kwaliteit en service 

waaraan de zorgaanbieders moeten 

voldoen om voor deelname aan het 

zorgconglomeraat in aanmerking te 

komen.  

De zorgconglomeraten vormen een 

bundeling van zorgaanbieders, die 

zelfstandig blijven en ook nog individueel 

opereren. De eerste lijn zorgaanbieders 

betreffen met name solo- of 

duopraktijken. Er is slechts op beperkte 

schaal samenwerking in de eerste lijn, en 

tussen eerste en tweede lijn 

zorgaanbieders in het zorgconglomeraat. 

Ziekenhuizen zijn aanbodgericht 

georganiseerd naar specialismen. 

Consumenten worden door 

zorgverzekeraars “gestuurd” naar de 

zorgaanbieders in het zorgconglomeraat. 

De zorgpolis biedt dekking aan zorg die 

wordt verleend door de zorgaanbieders 

die deel uitmaken van het 

zorgconglomeraat. Wanneer patiënten 

toch gebruik willen maken van 

zorgaanbieders die géén deel uitmaken 

van het zorgconglomeraat dient een eigen 

bijdrage betaald te worden.  
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De overheid heeft in dit scenario een 

toezichthoudende rol en treedt waar 

nodig corrigerend op. Belangrijke 

monitoringsaspecten zijn de keuzevrijheid 

van consumenten en voldoende 

transparantie en mededinging in de markt. 

De monitoringsinstituten houden scherp 

toezicht of de consumenten voldoende 

keuzemogelijkheden en vrijheden hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Consumenten 
worden door zorgverzekeraars “gestuurd” naar de zorgaanbieders in het 
zorgconglomeraat. Wanneer consumenten toch gebruik willen maken van 
zorgaanbieders die geen deel uitmaken van het zorgconglomeraat dient een 
financiële bijdrage betaald te worden.

� Overheid
heeft een toezichthoudende rol. Monitoren of consumenten voldoende 

keuzemogelijkheden/vrijheden hebben en of er voldoende transparantie en 
mededinging in de markt is.

� Zorgverzekeraars

hebben de beste ziekenhuizen, GGZ-instellingen, huisartsen, apothekers en 
paramedici geselecteerd waarmee zij een zogenoemde zorgconglomeraten 
vormen. Stellen hoge eisen aan de zorgaanbieders ten aanzien van de prijs, 
kwaliteit en service. 

� Zorgaanbieders
zijn individueel opererende dienstverleners. De eerste lijn zorgaanbieders 

betreffen met name solo of duopraktijken. Er is slechts beperkte 
samenwerking in de eerste lijn en tussen eerste en tweede lijn. 
Ziekenhuizen zijn georganiseerd naar specialismen.

Scenario 3

“Ketenzorg”

Scenario 4

“Ieder voor zich”

Scenario 1

“Conglomeraat-
vorming”

Scenario 2

“Concern-
vorming”

 

 Figuur 24: Actoren in scenario 1 “Conglomeraatvorming” 
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Scenario 2: Concernvorming 

Evenals in scenario 1 hebben de 

zorgverzekeraars in het scenario 

“Concernvorming” de beste 

zorgaanbieders geselecteerd waarmee zij 

partnerships vormen, zogenaamde 

‘zorgconcerns’. Zorgaanbieders en 

zorgverzekeraars zijn strategische partners 

die optimaal gebruik maken van elkaars 

kerncompetenties. Het doel van een 

zorgconcern is om met dezelfde of lagere 

kosten een product aan te bieden dat leidt 

tot een hogere levensverwachting en 

gezondheidswinst.  

Zorgaanbieders werken intensief samen 

om optimale zorg aan patiënten te bieden. 

Er is sprake van één organisatie waarbij de 

zorgaanbieder wordt ingezet die het 

meest geschikt is om de patiënt effectief 

en efficiënt te behandelen. Ziekenhuizen 

vormen expertisecentra waar complexe 

ingrepen mogelijk zijn voor verschillende 

doelgroepen. Door huisartsen en 

paramedici wordt minder complexe zorg 

uitgevoerd. De zorgaanbieders zijn in dit 

scenario vraaggericht georganiseerd naar 

doelgroepen. Speciale zorgprogramma’s 

gericht op chronische aandoeningen, die 

verhoudingsgewijs veel voorkomen en 

gepaard gaan met hoge kosten zijn door 

de zorgconcerns ontwikkeld. De met de 

verschillende zorgprogramma’s 

gerealiseerde besparingen investeert het 

zorgconcern in primaire preventie 

(activiteiten die voorkomen dat een 

bepaalde ziekte zich voordoet).  

Regionale en categoriale 

patiëntenverenigingen worden intensief 

betrokken bij de ontwikkeling van 

relevante zorgprogramma’s. De 

patiëntenverenigingen zorgen ervoor dat 

de wensen en behoeften van hun leden 

worden meegenomen om de zorg voor de 

patiënt verder te verbeteren. 

Consumenten hebben relatief minder 

keuzevrijheid, omdat er maar een beperkt 

aantal grote zorgconcerns in Nederland 

zijn. Consumenten hebben hier echter 

geen problemen mee, omdat zij een 

goede en langdurige relatie hebben met 

het zorgconcern. Zij beschouwen het 

zorgconcern als het ware als hun 
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gezondheidscoach. Consumenten met een 

chronische aandoening kunnen kiezen 

voor een casemanager, die samen met de 

patiënt een zorgplan ontwikkelt. Aan de 

groep verzekerden zonder chronische 

aandoeningen wordt coaching geboden bij 

zelfzorg en het stimuleren van 

gezondheidsbevorderend gedrag. Hierbij  

 

maken de zorgconcerns op grote schaal 

gebruik van internettools.  

De overheid vervult de rol van 

scheidsrechter en ziet toe op het hanteren 

van de spelregels rondom de keuzevrijheid 

van consumenten en bewaakt dat niet te 

grote zorgconcerns, monopolisten zullen 

ontstaan. 

 

� Consumenten 
hebben een goede en langdurige relatie met een zorgconcern. 
Patiëntenverenigingen worden intensief betroken bij de ontwikkeling van 
zorgprogramma’s.

� Overheid
vervult de rol van scheidsrechter  en bewaakt de keuzevrijheid van consu-
menten en dat niet te grote zorgconcerns, monopolisten zullen ontstaan.

� Zorgverzekeraars
hebben de beste zorgaanbieders geselecteerd waarmee zij een 

zogenoemd zorgconcern vormen. Het doel van een zorgconcern is om 
met dezelfde of lagere kosten een product te bieden dat leidt tot een 
hogere levensverwachting en/of gezondheidswinst.

� Zorgaanbieders
werken intensief samen om optimale zorg aan patiënten te bieden. 
Ziekenhuizen vormen expertisecentra waar complexe ingrepen mogelijk 
zijn voor verschillende doelgroepen. Door huisartsen en paramedici wordt 

minder complexe zorg uitgevoerd. Zorgaanbieders zijn georganiseerd naar 
doelgroepen. Speciale zorgprogramma’s voor chronische aandoeningen 
zijn ontwikkeld. 

Scenario 3

“Ketenzorg”

Scenario 4

“Ieder voor zich”

Scenario 1

“Conglomeraat-
vorming”

Scenario 2

“Concern-
vorming”

 

Figuur 25: Actoren in scenario 2 “Concernvorming” 
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Scenario 3: Ketenzorg 

In tegenstelling tot de twee voorgaande 

scenario’s is in het scenario “Ketenzorg” 

sprake van een opdrachtgever-

opdrachtnemerrelatie tussen 

zorgverzekeraars en ziekenhuizen. 

Zorgverzekeraars hebben de rol van 

zorginkoper. Het is hen niet toegestaan 

om een belang te hebben in een 

ziekenhuis/zorgaanbieder. 

Zorgverzekeraars kopen ketenzorg voor 

verschillende doelgroepen in bij 

zogenoemde ‘ketenzorggroepen’. Deze 

ketenzorggroepen zijn de contractpartijen 

van zorgverzekeraars en zijn 

verantwoordelijk voor het leveren van de 

kwaliteit van de ketenzorg en de verdere 

uitvoering van de financiering in de keten.  

De ketenzorggroepen bestaan uit zowel 

eerstelijnszorgaanbieders als ziekenhuizen 

die een verdergaande samenwerking met 

elkaar zijn aangegaan.  

 

 

De eerstelijnszorgaanbieders en de 

medisch specialisten uit de tweede lijn 

werken ook fysiek samen in 

gezondheidscentra die veelal 

gecombineerd zijn met buitenpoliklinieken 

van ziekenhuizen. 

Consumenten hebben keuzevrijheid om 

naar alle gecontracteerde 

ketenzorggroepen te gaan. Consumenten 

hebben met name een relatie met een 

ketenzorggroep en niet zozeer met een 

zorgverzekeraar. Consumenten stappen 

dan ook gemakkelijk over naar een andere 

zorgverzekeraar wanneer deze geen 

contract heeft met een bepaalde 

ketenzorggroep of niet tevreden zijn over 

de prijs van de zorgverzekering en/of 

service. 
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� Consumenten 
hebben keuzevrijheid om naar alle gecontracteerde ketenzorggroepen te 
gaan. Consumenten hebben met name een relatie met een 
ketenzorggroep en niet zozeer met een zorgverzekeraar. Consumenten 
stappen dan ook gemakkelijk over naar een andere zorgverzekeraar 

wanneer deze geen contract heeft met hun ketenzorggroep.

� Overheid

heeft een toezichthoudende rol. Controleert op voldoende 
(prijs)concurrentie tussen de ketenzorggroepen en of zorgverzekeraars 
geen belang hebben in zorgaanbieders.

� Zorgverzekeraars
hebben de rol van zorginkoper. Zij kopen ketenzorg voor verschillende 
doelgroepen in bij ketenzorggroepen. Deze ketenzorggroepen zijn de 
contractpartijen van zorgverzekeraars en zijn verantwoordelijk voor het 

leveren van de kwaliteit van de ketenzorg en de verdere uitvoering van de 
financiering in de keten.

� Zorgaanbieders
werken intensief samen in ketenzorggroepen. De ketenzorggroepen
bestaan uit zowel eerstelijnszorgaanbieders als ziekenhuizen die een 
verdergaande samenwerking met elkaar zijn aangegaan. De 
eerstelijnszorgaanbieders en de medisch specialisten uit de tweedelijn 

werken ook fysiek samen in gezondheidscentra die veelal gecombineerd 
zijn met buitenpoliklinieken van ziekenhuizen.

Scenario 3

“Ketenzorg”

Scenario 4

“Ieder voor zich”

Scenario 1

“Conglomeraat-
vorming”

Scenario 2

“Concern-
vorming”

Ook in dit scenario  heeft de overheid een 

toezichthoudende rol. De overheid 

controleert de marktpartijen of zij zich 

houden aan de vastgestelde wet- en 

regelgeving. Er vindt onder andere 

controle plaats of er voldoende 

concurrentie blijft bestaan tussen de 

ketenzorggroepen en er geen 

(prijs)afspraken onderling worden 

gemaakt. Ook toetst de overheid of 

zorgverzekeraars (eventueel via 

verschillende contructies) geen belang 

hebben in de zorgaanbieders. 

 

 

 

 

 

Figuur 26: Actoren in scenario 3 “Ketenzorg” 
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Scenario 4: Ieder voor zich 

Evenals in scenario 3 is in het scenario 

“Ieder voor zich” sprake van een 

opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie 

tussen zorgverzekeraars en 

ziekenhuizen/zorgaanbieders. Omdat de 

zorgverzekeraars een selectief 

contracteerbeleid voeren, zijn 

ziekenhuizen niet automatisch verzekerd 

van een klantenstroom. Dit zorgt voor een 

sterke concurrentie tussen de 

ziekenhuizen op prijs, kwaliteit en service. 

Zorgverzekeraars sturen met name op 

prijs voor verrichtingen in het B-segment. 

Het B-segment betreft álle planbare 

ziekenhuiszorg, circa 70% van de 

ziekenhuiszorg. De relatie tussen 

zorgverzekeraars en ziekenhuizen is meer 

gericht op korte termijn voordelen en in 

mindere mate op langdurige 

samenwerking. Investeren in een 

ziekenhuis door een zorgverzekeraar, in de 

vorm van strategisch partnership is in dit 

scenario niet toegestaan. De overheid ziet 

hier op toe. 

Zorgaanbieders zijn in dit scenario 

individueel opererende dienstverleners en 

georganiseerd naar specialismen. Door de 

sterke concurrentie schrijven veel 

ziekenhuizen rode cijfers. Om te overleven 

richten universitaire ziekenhuizen zich 

meer op complexe behandelingen. 

Algemene ziekenhuizen in de Randstad 

proberen te specialiseren in bepaalde 

specialismen van de basiszorg. Hetgeen 

veelal nog lastig is door het duale 

management in de ziekenhuizen en de 

autonomie van de medisch specialisten. 

Consumenten worden door 

zorgverzekeraars gestimuleerd om naar de 

door hen gecontracteerde ziekenhuizen te 

gaan. Met vergelijkingssites geven 

zorgverzekeraars hun verzekerden inzicht 

in de verschillende prestaties van de 

ziekenhuizen/zorgaanbieders. 
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De overheid heeft in dit scenario primair 

een regulerende en bewakende rol. Veel 

verantwoordelijkheden liggen bij de 

partijen in het veld. Echter, omdat enkele 

ziekenhuizen rode cijfers schrijven en 

verschillende ziekenhuizen dreigen om te 

vallen moet de overheid telkens het 

publieke debat aan of de marktwerking 

ook toestaat dat ziekenhuizen failliet 

kunnen gaan. Of dat de overheid dit 

gevolg van marktwerking niet toestaat en 

de partij is die geld investeert in het 

noodverkerende ziekenhuis. Ook omdat 

de wet- en regelgeving verbiedt dat 

zorgverzekeraars geld investeren in 

ziekenhuizen. 

 

 

 

� Consumenten 
worden door zorgverzekeraars gestimuleerd om naar de door hen 
gecontracteerde ziekenhuizen te gaan. Met vergelijkingssites geven 
zorgverzekeraars hun verzekerden inzicht in de verschillende prestaties 
van de zorgaanbieders.

� Overheid
heeft een regulerende rol. Moet door negatieve cijfers van enkele 

ziekenhuizen telkens het publieke debat aan of de marktwerking ook 
toestaat dat ziekenhuizen failliet kunnen gaan. 

� Zorgverzekeraars
hebben een opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie met zorgaanbieders. 
Selectief contracteerbeleid leidt tot veel concurrentie tussen ziekenhuizen 
op prijs, kwaliteit en service.

� Zorgaanbieders
zijn individueel opererende dienstverleners en georganiseerd naar 
specialismen. Door de sterke concurrentie schrijven veel ziekenhuizen 

rode cijfers. Om te overleven richten universitaire ziekenhuizen zich meer 
op complexe behandelingen. Algemene ziekenhuizen in de Randstad 
proberen te specialiseren in bepaalde specialismen van de basiszorg. 

Scenario 3

“Ketenzorg”

Scenario 4

“Ieder voor zich”

Scenario 1

“Conglomeraat-
vorming”

Scenario 2

“Concern-
vorming”

 

Figuur 27: Actoren in scenario 4 “Ieder voor zich” 
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Early warning-indicatoren en river chart 

 

Door early warning-indicatoren te 

identificeren, worden de vier scenario’s als 

het ware vertaald naar een meer nabije 

toekomst. Early warning indicatoren zijn 

kenmerken die erop wijzen dat de markt 

zich naar een specifiek scenario aan het 

ontwikkelen is. Op die manier kan de 

onderlinge samenhang tussen de scena-

rio’s en het heden worden vastgesteld en 

kan worden ingeschat in de richting van 

welk scenario de ziekenhuismarkt zich aan 

het ontwikkelen is. 

De huidige situatie, ruim drie jaar na de 

invoering van de nieuwe 

Zorgverzekeringswet, is het meest te 

vergelijken met scenario 4, “Ieder voor 

zich”. De zorgverzekeraars hebben 

hoofdzakelijk een opdrachtgever-

opdrachtnemerrelatie met ziekenhuizen 

en de zorgmarkt is met name 

georganiseerd naar het aanbod. 

Indicatoren scenario 1 

Toch kunnen we al een aantal indicatoren 

waarnemen die erop duiden dat de 

ziekenhuismarkt zich ontwikkelt naar 

scenario 1, “Conglomeraatvorming”. 

Zorgverzekeraars gaan bijvoorbeeld in 

toenemende mate de beste ziekenhuizen 

selecteren en voorzien van een keurmerk. 

Zoals Menzis met ‘Topzorg’ en CZ met 

‘smileys’. Ook de samenwerking tussen 

zorgverzekeraars en ziekenhuizen wordt 

intensiever. Steeds meer wordt 

gezamenlijk gekeken hoe de zorg voor de 

patiënt/verzekerde verbeterd kan worden. 

Zorgverzekeraar DSW is het eerste 

voorbeeld van een zorgverzekeraar die via 

een coöperatie een belang wil nemen in 

het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam.  

Minister Klink van Volksgezondheid is van 

mening dat verzekeraars eigenaar mogen 

worden van zorginstellingen. Ook een 

door de Minister ingestelde commissie, 

onder leiding van hoogleraar Markt-

werkings - en Mededingingseconomie 
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Barbara Baarsma, denkt dat de zogeheten 

verticale invloed de zorg juist positief kan 

beïnvloeden.  

 

Indicatoren scenario 2 

Er zijn ook indicatoren die erop wijzen dat 

de ziekenhuismarkt zich ontwikkelt naar 

scenario 2, “Concernvorming”. Behalve 

dat de voorgenoemde partnerships tussen 

zorgverzekeraars en ziekenhuizen 

daadwerkelijk worden toegestaan, is een 

volgend belangrijk signaal voor dit 

scenario dat de functionele bekostiging in 

de eerste lijn voor verschillende 

aandoeningen zoals diabetes en 

cardiovasculair risicomanagement wordt 

ingevoerd. Vervolgens dienen, wil dit 

scenario werkelijkheid worden, meer 

zorgprogramma’s voor chronische 

ziekten/aandoeningen door de eerste en 

tweede lijn gezamenlijk ontwikkeld te 

worden. 

 

 

Indicatoren scenario 3 

In scenario 3, “Ketenzorg” heeft de 

overheid een andere visie ten aanzien van 

de vergaande samenwerking en 

partnerships tussen zorgverzekeraars en 

zorgaanbieders. De ziekenhuismarkt zal 

zich naar dit scenario ontwikkelen 

wanneer zorgallianties tot negatieve 

incidenten leiden, waarbij onder andere 

de keuzevrijheid van de patiënt in het 

geding komt. Zorgallianties, waarbij sprake 

is van verticale integratie van 

bedrijfsvoering, worden vervolgens door 

de overheid verboden. De functionele 

bekostiging in de eerste lijn wordt echter 

wel succesvol ingevoerd. Ook de 

contractering van verschillende 

zorgprogramma’s van zorggroepen door 

zorgverzekeraars neemt toe. Wanneer 

deze zorggroepen niet meer alleen uit 

overwegend eerstelijnszorgaanbieders 

bestaan, maar een combinatie van 

eerstelijn- en tweedelijnzorgaanbieders 

kan de markt zich ontwikkelen naar de 

wereld volgens scenario 3 “Ketenzorg”. 
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“Scenario
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Huidige situatie
“Scenario 4”
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Selectie van 
beste zieken-

huizen

 

Figuur 28: Early warning-indicatoren 

River chart 

De onderlinge samenhang tussen de 

scenario’s en het heden kan ook met 

behulp van een zogenoemde river chart 

worden weergegeven, zie figuur 29. Eén 

van de vier scenario’s wordt bij 

scenarioplanning meestal als de huidige 

situatie getypeerd. In dit geval is dat 

scenario 4, “Ieder voor zich”, waarbij 

zorgverzekeraars en ziekenhuizen een 

opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie 

hebben en waarbij de ziekenhuismarkt is 

aanbodgericht georganiseerd.  

De ‘expectable evolution’ geeft het 

scenario weer waarnaar de 

ziekenhuismarkt zich naar verwachting zal 

gaan ontwikkelen. In onze analyse is dat 

scenario 1, “Conglomeraatvorming”. Met 

de ‘revolution’ wordt het scenario 

weergegeven dat een omwenteling is van 

de huidige verhoudingen en een 

verandering betekent in relatie met het 

heden, in dit geval scenario 2, 

“Concernvorming”. Dit scenario is niet 

ondenkbaar, gezien de toename voor 

doelgroepgerichte programma’s. Tot slot 
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kan scenario 3 “Ketenzorg”, het best 

worden getypeerd als een ‘paradigm 

shift’. In dit toekomstbeeld wordt 

uitgegaan van andere overtuigingen dan in 

de huidige situatie. Zorgverzekeraars en 

ziekenhuizen mogen géén partnership 

aangaan. Wel organiseert de 

ziekenhuismarkt zich in toenemende naar 

doelgroepen en ontstaan 

‘ketenzorggroepen’ bestaande uit eerste- 

en tweedelijnszorgaanbieders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 29: River chart

� Early warning indicatoren zijn kenmerken die 

erop wijzen dat de markt zich naar een 

specifiek scenario aan het ontwikkelen is.

� De onderlinge samenhang tussen de scenario’s 

en het heden kan ook met behulp van een river

chart worden weergegeven.

Back to the future:

Scenario 4 “Ieder voor zich”

Expectable evolution:

Scenario 1 “Conglomeraat-
vorming”

Revolution:

Scenario 2: “Conern-
vorming”

Paradigm shift:

Scenario 3: “Ketenzorg”
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Ontwikkelen van een strategie in een dynamische markt 

 

Op basis van de ontwikkelde scenario’s 

kunnen ziekenhuizen inzicht krijgen in de 

vraag of hun huidige strategisch beleid wel 

robuust genoeg is voor de toekomst. Voor 

ieder individueel ziekenhuis kunnen 

verschillende strategische opties worden 

ontwikkeld, die vervolgens kunnen 

worden getoetst aan de vier mogelijke 

toekomstbeelden. Voorbeeld van  een 

strategische optie is ondermeer het 

aangaan van een samenwerking met een 

soortgelijk ziekenhuis om zo voldoende 

volume voor investeringen te verkrijgen. 

Of het specialiseren in bepaalde 

aandoeningen en specialismen om 

concurrerend voordeel en een toename 

van patiëntenstromen voor de 

specialisatiegebieden te realiseren. Voor 

elk ziekenhuis zullen de mogelijke 

strategische opties uiteraard verschillend 

zijn. 

 

Strategievormingsproces 

Voor de ontwikkeling van de strategische 

opties zijn allereerst de uitgangspunten 

van het betreffende ziekenhuis van 

belang, zoals in figuur 30 is weergegeven. 

Wat zijn de ambities, visie en 

randvoorwaarden van het ziekenhuis? 

Waar wil het ziekenhuis over drie tot vijf 

jaar staan?  

De mogelijke strategische opties voor een 

ziekenhuis zijn vervolgens afhankelijk van 

de kansen en bedreigingen van de  

externe omgeving waarin het ziekenhuis 

verkeert. Is het ziekenhuis bijvoorbeeld 

gelegen in de Randstad met verschillende 

soortgelijke ziekenhuizen in de directe 

omgeving. Of heeft het ziekenhuis met 

weinig concurrentie van andere 

ziekenhuizen te maken, omdat het in een 

buitengebied is gelegen? En hoe is de 

eerste lijn in de directe omgeving van het 

ziekenhuis georganiseerd? 
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Figuur 30: Strategievormingsproces in stappen 

 

Maar uiteraard zijn ook de sterkten en 

zwakten van de interne organisatie mede 

bepalend voor de strategische keuze. Hoe 

ziet het besturingsmodel van het 

ziekenhuis er bijvoorbeeld uit en welke 

positie hebben de medisch specialisten? 

Hoe is de leeftijdopbouw van het 

personeel en zijn er veel vacatures? Maar 

ook hoe ziet de portfolio van het 

ziekenhuis eruit? Wat zijn winstgevende 

specialismen c.q. klantengroepen? Om 

deze aspecten goed in kaart te brengen 

zijn een externe en interne analyse 

noodzakelijk. Deze vormen de tweede 

stap in het strategievormings-proces. De 

synthese van de kansen en bedreigingen 

uit de externe analyse en de 

geïnventariseerde sterkten en zwakten uit 

de interne analyse, leiden tot een 

zogenoemde SWOT (Strengths, 

Weaknesses, Opportunities & Threats). 

Een SWOT is een relatiemodel tussen 
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sterkten/zwakten en kansen/bedreigingen 

en biedt inzicht in de concurrentievoor-

delen en mogelijkheden van de 

organisatie. Dit inzicht vormt de basis voor 

het formuleren van de strategische opties. 

Opties die ten doel hebben de ambities 

van het ziekenhuis te realiseren. 

In de derde stap van het 

strategievormingsproces worden de 

strategische opties gegenereerd en wordt 

de keuze bepaald voor een strategie. Om 

een juiste afgewogen keuze te kunnen 

maken worden kwantitatieve en 

kwalitatieve risico's en opbrengsten per 

strategische optie inzichtelijk gemaakt. 

Ook worden de mogelijke strategieën 

beoordeeld op geschiktheid 

(‘robuustheid’) in de vier ontwikkelde 

scenario’s. Er is sprake van een robuuste 

strategie als die geschikt is binnen ieder 

scenario, van een semi-robuuste wanneer 

de strategie geschikt is in enkele 

scenario’s, van een specifieke strategie als 

hij geschikt is in één scenario en van een 

kwetsbare strategie wanneer deze 

ongeschikt is voor ieder scenario. 

Uiteindelijk zal een strategische keuze  

worden gemaakt die de ambities realiseert 

èn voldoende robuust is voor de 

ontwikkelde scenario’s.  

Tenslotte wordt als laatste stap een 

implementatieplan opgesteld waarin de 

verschillende te nemen activiteiten voor 

de uitvoering van de gekozen strategie 

worden geoperationaliseerd en uitgezet in 

de tijd. Daarbij zullen projecten met 

benodigde middelen worden benoemd. 

Ook zullen de kritische succesfactoren en 

prestatie indicatoren worden vastgesteld 

die zullen worden gemonitord om te 

kijken of de gekozen strategie succesvol 

wordt geïmplementeerd. 

 

Geschiktheid van acht voorbeeld-

strategieën in de ontwikkelde scenario’s 

Ter illustratie zijn in figuur 31 een achttal 

voorbeeldstrategieën weergegeven die 

kunnen worden onderverdeeld in drie  

gebieden: samenwerking, organisatie en 

klanten.  
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Samenwerking:

(5) Horizontale samenwerking met gelijk-
soortig ziekenhuis: in de dezelfde regio of buiten 

de regio. Deze samenwerking heeft met name 
schaalvergroting tot doel.

(6) Horizontale samenwerking met andersoortig 
ziekenhuis: kan leiden tot een herverdeling van de zorg, 
waarbij bijvoorbeeld het algemene ziekenhuis zich alleen 

bezig houdt met basiszorg en het universitair ziekenhuis met 
complexe behandelingen.

(7) Verticale samenwerking met de eerste lijn: ziekenhuis 
is meer verzekerd van een vaste patiëntenstroom. Daarnaast 

kan de zorg efficiënter worden ingericht, eenvoudige zorg 
wordt uitgevoerd door de eerste lijn, complexe zorg door het 

ziekenhuis 

(8) Verticale samenwerking met een zorgver-
zekeraar: doel van de samenwerking kan zijn 
het verbeteren van de zorg en de zekerheid 

van een vaste patiëntenstroom.

Organisatie:

(1) Procesoptimalisatie: door 
procesefficiëntie kunnen op korte en 

lange termijn voordelen worden bereikt, 
waardoor de kosten van het ziekenhuis 

dalen en navenant de DBC-prijzen. 

Klanten:

(3) Specialisatie: meer focus in de aan-
doeningen en specialismen waar het ziekenhuis

goed in is en waar vraag naar is in het 
verzorgingsgebied. Opbrengsten zijn concurrerend 
voordeel en toename van patiëntenstromen voor de 

focusgebieden

(2) Serviceverbetering en marketing:  om als 
ziekenhuis een goed imago te  krijgen of te 

behouden van een servicegericht ziekenhuis,
met als doel de huidige patiëntenstroom 
te behouden en een nieuwe patiënten-

stroom te verkrijgen

(4) Nieuwe producten/markten:  nieuwe producten op het 
gebied van preventie als check-ups, leefstijlpoli’s en spreekuren. 

Naast cross-selling op de huidige patiëntenstroom kunnen de
nieuwe producten aan nieuwe markten  worden

aangeboden, zoals werkgevers en expats, 

om nieuwe patiëntenstromen te 
generen.

 

 

Figuur 31: Acht voorbeeldstrategieën 
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Elke mogelijke strategie kan vervolgens 

worden beoordeeld op geschiktheid in de 

vier beschreven scenario’s. Zoals uit figuur 

32 blijkt, is een groot deel van de 

strategische opties in een bepaalde mate 

geschikt binnen de scenario’s. Het 

betreffen hier tentatieve scores. Anno 

2009 lijkt de ziekenhuismarkt zich steeds 

meer te ontwikkelen naar scenario 1, 

“Conglomeraat vorming”. Maar scenario 2 

“Concernvorming”, is op termijn ook niet 

uitgesloten. Het lijkt dan ook verstandig 

dat ziekenhuizen bij het kiezen van hun 

strategische richting rekening houden met 

deze mogelijke toekomsten. De optie om 

een verticale integratie met een 

zorgverzekeraar aan te gaan lijkt niet 

geschikt in scenario 3 en 4, maar is 

uitermate geschikt in scenario 1 en 2.

Figuur 32: Geschiktheid strategische opties in de verschillende scenario’s
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Het aangaan van een verticale 

samenwerking met de eerste lijn is 

uitermate geschikt in scenario’s 2 en 3 en 

in wat mindere mate in scenario’s 1 en 4. 

De opties horizontale samenwerking met 

een andersoortig ziekenhuis en 

specialisatie zijn strategieën die in alle vier 

de scenario’s geschikt zijn. Bij deze 

strategieën kiest het ziekenhuis voor meer 

focus op hetgeen waar het ziekenhuis 

sterk in is. Dit leidt in alle scenario’s tot 

concurrentievoordeel. 

De strategische optie procesoptimalisatie 

is met name geschikt in scenario 1 en 4. In 

scenario 1 stellen de zorgverzekeraars 

hoge eisen ten aanzien van onder andere 

de prijs. Procesoptimalisatie kan in dit 

scenario voor een ziekenhuis tot lagere 

DBC-prijzen leiden. Dit geldt ook voor 

scenario 4 waar veel concurrentie is 

tussen de ziekenhuizen op onder andere 

de prijs. In scenario 2 en 3 is 

procesoptimalisatie ook een geschikte 

strategie, maar is in feite meer een 

randvoorwaarde. In deze scenario’s wordt 

meer ingezet op de kwaliteit van de zorg 

en wordt de zorg zoveel mogelijk om de 

patiënt heen georganiseerd. 

Serviceverbetering en marketing zijn in 

deze twee scenario’s dan ook geschikte 

strategieën. Maar dit geldt tevens voor 

scenario 1 en 4. Serviceverbetering en 

marketing leiden tot hogere scores met 

klanttevredenheidsonderzoeken en 

vergelijkingslijstjes, waarmee 

concurrentievoordeel kan worden 

behaald. De optie van nieuwe 

producten/markten is ook een robuuste 

strategie die in vrijwel alle vier de 

scenario’s geschikt is, maar met name in 

scenario 4 kan deze optie leiden tot 

nieuwe inkomstenstromen die  

voorkomen dat het ziekenhuis rode cijfers 

schrijft. 

De optie om een horizontale 

samenwerking aan te gaan met een 

gelijksoortig ziekenhuis is met name 

geschikt in scenario 4. Hiermee wordt 

meer schaalgrootte bereikt voor 

effectievere en efficiëntere zorg en een 

‘counter vailing power’ te kunnen vormen 

in de onderhandelingen met 
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zorgverzekeraars. Dit laatste aspect geldt 

niet in scenario 1 en 2, zodat horizontale 

samenwerking met een gelijksoortig 

ziekenhuis niet de meest geschikte 

strategie lijkt in deze scenario’s. Dit geldt 

ook voor scenario 3. In dit scenario is het 

name van belang om als ziekenhuis een 

ketenzorggroep te vormen met de eerste 

lijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot 

Ontwikkelingen in de ziekenhuismarkt, 

mede naar aanleiding van de invoering 

van het nieuwe zorgstelsel, dwingen 

ziekenhuizen tot veranderen. De strategie 

uit het verleden zal plaats moeten maken 

voor een nieuwe, die effectief is in de 

toekomstige ziekenhuismarkt. De vraag is 

alleen op welke manier het ziekenhuis in 

de snel veranderende ziekenhuismarkt 

een toekomstvaste strategie kan bepalen.  

Met deze white paper hebben wij willen 

laten zien hoe de inzet van het instrument 

van ‘scenarioplanning’ ziekenhuizen kan 

ondersteunen bij het anticiperen op mo-

gelijke toekomsten en de bepaling van een 

nieuwe effectieve strategie daarbinnen. 

Voor het succesvol kunnen toepassen van 

scenarioplanning moet aan twee rand-

voorwaarden worden voldaan. Ten eerste 

moet een grondige analyse van de trends 

en ontwikkelingen in de ziekenhuismarkt 

worden verricht. Ten tweede is het van 

belang dat de weging van deze trends en 

ontwikkelingen wordt gedaan door een 

goede vertegenwoordiging van de 

sleutelfunctionarissen van een organisatie. 

� Voor ieder individueel ziekenhuis kunnen 

verschillende strategische opties worden 

ontwikkeld, die vervolgens kunnen worden 

getoetst aan de vier mogelijke 

toekomstbeelden.

� Op basis van de ontwikkelde scenario’s 

kunnen ziekenhuizen inzicht krijgen in de 

vraag of hun huidige strategische beleid wel 

robuust genoeg is voor de toekomst.
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Door uit de verschillende markttrends en 

ontwikkelingen de twee kernonzekerhe-

den en daarmee de assen van de scenario-

matrix te identificeren kunnen vier moge-

lijke toekomstscenario’s worden geschetst 

die grote impact hebben op de organisatie 

van ziekenhuizen. Nadat een inschatting is 

gemaakt richting welk(e) scenario(‘s) de 

ziekenhuismarkt zich aan het ontwikkelen 

is, kunnen de verschillende strategische 

opties die door het ziekenhuis zijn gefor-

muleerd, worden getoetst. Zodoende 

wordt inzicht verkregen in de vraag naar 

de strategie die het meest geschikt is in de 

toekomstige ziekenhuismarkt. 

Nadat de strategie is vastgesteld, is een 

goede monitoring van groot belang. 

Enerzijds om te kijken in welke richting de 

ziekenhuismarkt zich daadwerkelijk 

ontwikkelt en welke scenarioverschui-

vingen er plaatsvinden. Anderzijds om te 

kijken of de ingezette strategie nog wel 

passend is of dat deze bijgestuurd moet 

worden. Zo kunnen ziekenhuizen bij 

veranderingen tijdig nieuwe strategische 

opties voorbereiden en implementeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

Over BS Health Consultancy 

BS Health Consultancy is een adviesbureau specifiek gericht op de gezondheidszorg. Wij 

leveren advies en bieden ondersteuning bij strategische- en beleidsvraagstukken van 

zorgaanbieders, zorgverzekeraars, farmaceutische bedrijven, (rijks)overheid en koepel- en 

brancheorganisaties. Daarbij combineren wij onze diepe marktkennis met gedegen 

kwalitatieve en kwantitatieve analyses. 

Meer in het bijzonder richt BS Health Consultancy zich op: 

Strategie en innovatie: het faciliteren en ontwikkelen van strategievorming en innovatie, 

resulterend in een concreet strategisch plan. 

Scenarioplanning: het in kaart brengen van toekomstige kansen en risico’s om inzicht te 

geven in strategische opties en de consequenties. 

Partnerselectie en fusiebegeleiding: het zoeken naar partners en het realiseren van de 

samenwerking. 

Klantsegmentatie: het identificeren en analyseren van segmenten en vervolgens opstellen 

van een klant- en distributiestrategie. 

Marketingcampagnes: het analyseren van commerciële campagnes en doorvertalen voor 

het nieuwe commerciële seizoen. 

Benchmarking: het opstellen van een (kwalitatieve en kwantitatieve) vergelijking van de 

prestaties van de organisatie met de markt. 

Zorgkostenmanagement: ondersteuning bieden bij de analyse van de zorgconsumptie en 

het beheersen van de zorgkosten door het ontwikkelen van nieuwe zorgketens 

Business case ontwikkeling: het gestructureerd in kaart brengen van alle risico’s en 

opbrengsten van de te nemen strategische beslissingen. 

Organisatieproces/ontwerp: het doorlichten, optimaliseren, (her)positioneren van 

bedrijfsprocessen en ontwerpen, inrichten van organisatiestructuren. 

Beleids(evaluatie)onderzoek: het uitvoeren van (ex-ante en ex-post) beleidsonderzoeken 

die een cruciale rol spelen binnen de beleidscyclus van organisaties. 
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BS Health Consultancy profileert zich als opinieleider binnen de zorg(verzekerings)markt. 

Jaarlijks onderzoeken wij de (verwachte) bewegingen op de markt en publiceren deze in 

white papers. Wij hebben reeds de volgende white papers voor de zorgmarkt uitgebracht: 

� Farmacieketen in transitie (maart 2009) 

� Volop concurrentie weinig mobiliteit zorgverzekeringsmarkt (maart 2009) 

� GGZ langs de meetlat (oktober 2008) 

� Mobiliteit Marginaal (september 2008) 

� Zorginkoop inspireert en innoveert (juli 2008) 

� Stilte na de Storm (maart 2008) 

 

Voor vragen over het onderzoek,  de dienstverlening van BS Health Consultancy of het 

downloaden van voorgaande onderzoeken, kunt u onze website www.bshealth.nl 

raadplegen en/of contact opnemen met: 

Paul van den Broek 

Mobiel: +31(0) 6 53 65 7102 

E-mail: paulvandenbroek@bshealth.nl 

 

Renate Streng 

Mobiel: +31(0)6 28 48 7934 

E-mail: renatestreng@bshealth.nl 
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