
Vier barrières voor het vergroten van 
veerkracht in ziekenhuizen 
Waarom is het zo complex voor ziekenhuizen om 
veerkracht te vergroten?



De Nederlandse ziekenhuiszorg staat sinds de coronapandemie 
onder grote druk. Ziekenhuizen moeten alle zeilen bijzetten om de 
wachtlijsten voor operaties te verkorten, nadat de planbare zorg 
in de afgelopen twee jaar herhaaldelijk moest worden uitgesteld. 
Momenteel wachten er nog ongeveer 100 tot 120 duizend mensen 
op een behandeling, terwijl de wachtlijsten nog niet lijken te slinken1. 
Wie verder kijkt dan de coronapandemie en de gevolgen daarvan, 
ziet dat er nog talloze andere uitdagingen in het verschiet liggen. 
Deze doen in toenemende mate een beroep op de veerkracht 
van onze maatschappij. Denk aan vergrijzing, digitalisering, 
klimaatverandering en geopolitieke spanningen. Ook deze zaken gaan 

1    Nederlandse Zorg Autoriteit. 29 april 2022. Wachtlijsten ziekenhuizen nog niet korter. [https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2022/04/29/wachtlijsten-ziekenhuizen-nog-niet-
korter]

het aanpassingsvermogen van de zorg op de proef stellen. Vergrijzing 
zorgt bijvoorbeeld nu al voor een tekort aan personeel. Tegelijkertijd is 
een veerkrachtig zorglandschap een essentiële voorwaarde voor onze 
welvarende maatschappij. Deloitte sprak met experts en professionals 
over uitdagingen en belemmeringen bij het vergroten van de veerkracht 
van hun organisatie. Samen identificeerden we vier barrières die 
omzeild dan wel overwonnen kunnen worden, en die tegelijkertijd 

nieuwe kansen bieden.
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Veerkrachtige ziekenhuisorganisaties
Een veerkrachtig ziekenhuis kan onder alle omstandigheden, ook 
tijdens incidenten en verstoringen, goede zorg2 leveren en de 
continuïteit van zorg borgen. Deze veerkracht zit allereerst in de 
mens. De coronapandemie en het personeelstekort doen een 
groot beroep op de flexibiliteit van zorgprofessionals. Hoewel 
de ziekenhuiszorg in de afgelopen jaren piepte en kraakte, is 
het door de tomeloze inzet van zorgpersoneel en het enorme 
improvisatievermogen gelukt in afgeschaalde vorm verantwoorde 
zorg te kunnen bieden. 

Veerkracht moet echter ook in andere onderdelen van 
ziekenhuisorganisaties zijn vertegenwoordigd - in processen 
en technologische systemen. De continuïteit van belangrijke 
voorzieningen, zoals gas en energie, drinkwater, communicatie 
en gebouwbeheersystemen is de afgelopen decennia immers 
steeds afhankelijker geworden van goed functionerende digitale 
systemen. ICT is binnen ziekenhuizen een belangrijk fundament 
geworden. Sommige zorgprocessen zijn zelfs alleen nog maar 
mogelijk dankzij solide ICT-systemen. Denk aan het inzien van 
patiëntgegevens, het inplannen van afspraken, het uitgeven van 
medicatie en het uitvoeren van behandelingen. 

2    Goede zorg moet volgens het Ministerie van VWS veilig, cliëntgericht, beschikbaar en effectief zijn. [https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/kwaliteit/goede-zorg]
3    Bij een interne ramp wordt de organisatie zelf geconfronteerd met (dreigend) gevaar voor patiënten en organisatie. Bij een externe ramp wordt door een incident 

buiten de organisatie de reguliere omstandigheden in de organisatie (GHOR, Leidraad COBRA Zorgcontinuïteit, 2012) ontregeld.

Beter anticiperen op interne verstoringen
Veerkracht bestaat uit de volgende drie dimensies:

 • Organisatiedomeinen: mensen, processen én technologie

 • Soorten incidenten: interne verstoringen én externe rampen

 • Reikwijdte risicobewustzijn: anticiperen en voorbereiden én 
reageren en herstellen.

Naast de eerdergenoemde organisatorische dimensie 
(mensen, processen en technologie) zijn er nog twee andere 
dimensies. De tweede dimensie betreft soorten incidenten; 
ziekenhuizen moeten kunnen omgaan met zowel externe 
rampen als interne verstoringen3. De derde dimensie betreft 
de reikwijdte van risicobewustzijn en de mogelijkheid hierop te 
acteren. Ziekenhuizen moeten kunnen anticiperen op risico’s 
ten aanzien van zorgcontinuïteit en hiervoor weloverwogen 
beheersmaatregelen kunnen treffen. Maar daarnaast moeten 
ziekenhuizen ook kunnen reageren op en herstellen van eventuele 
verstoringen en incidenten.

Veerkracht zit allereerst  
in de mens.
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In de continuïteitsaanpak van ziekenhuizen en de visie van partners 
hierop, onder wie de veiligheidsregio’s en de toezichthouders, 
zijn deze drie dimensies nog niet altijd volledig en evenwichtig 
vertegenwoordigd. Professionals en experts gaven tijdens onze 
gesprekken aan dat veerkracht en continuïteit voornamelijk 
worden bezien vanuit een reactief en extern perspectief. Met 
andere woorden: ziekenhuizen zetten met name in op structuren, 
processen en acties om te kunnen reageren op disbalansen, 
zoals rampen en incidenten. Daarbij richten zij zich vooral op het 
vermogen om te kunnen omgaan met gebeurtenissen buiten 
de ziekenhuismuren. Een belangrijke oorzaak die hiervoor werd 
genoemd: in de subsidieverstrekking voor OTO-trajecten die 
begon in 2007 werd vooral ingezet op de voorbereiding op externe 
rampen. Inmiddels is er meer aandacht voor de voorbereiding op 
interne verstoringen, maar het gebrek aan focus hierop vanaf het 
begin werkt nog steeds door.

Niet alleen externe rampen en gebeurtenissen, maar ook 
verstoring en uitval van kritieke ziekenhuisprocessen door 
interne incidenten (of cascade-effecten van gebeurtenissen 
buiten de ziekenhuismuren) kunnen de continuïteit van zorg en 
patiëntveiligheid bedreigen4. Daarom moeten ziekenhuizen ook 
inzetten op het anticiperen op, en beheersen van, de interne 
continuïteitsrisico’s. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) 
stelt dat ziekenhuizen meer kunnen doen om de gevolgen van 
uitval van kritieke processen, die impact kunnen hebben op de 
patiëntveiligheid (zoals IT-verstoringen), “vroegtijdig in beeld te 
krijgen en adequaat te beheersen”5.

4   Deze gevolgen worden ook wel disbalansen genoemd.
5    Onderzoeksraad Voor Veiligheid. 13 februari 2020. Patiëntveiligheid bij 

ICT-uitval in ziekenhuizen. [https://www.onderzoeksraad.nl/nl/media/
attachment/2020/2/13/ patientveiligheid_bij_ict_uitval_in_ziekenhuizen.pdf]

6    RTL Nieuws. 20 juli 2022. Crisis in ziekenhuizen door grote tekorten aan 
medische materialen. [https://www.rtlnieuws.nl/onderzoek/artikel/5322022/
ziekenhuizen-tekort-medische-materialen-operatie-uitgesteld]

Er zijn verschillende manieren waarop een verstoring de 
zorgcontinuïteit en patiëntveiligheid kan bedreigen. Als 
bijvoorbeeld het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) uitvalt, 
beschikt een arts of zorgprofessional niet meer over essentiële 
informatie. Denk aan behandelingsafspraken (zoals een niet-
reanimeren-afspraak), contactpersonen in geval van een 
noodgeval, allergieën en medicatie. Zo kan de patiëntveiligheid in 
het geding komen. Dat is ook het geval bij sterke afhankelijkheid 
van derde partijen, zoals in de situatie waarbij de levering van 
medische goederen stagneert vanwege logistieke problemen bij 
de leverancier 6. Ten slotte is ook het personeelstekort vanwege 
de hoge besmettingsgraad van COVID-19 een goed voorbeeld van 
hoe een disbalans kan leiden tot een verstoring van zorgprocessen 
en de zorg als geheel. Kortom: verstoringen binnen ziekenhuizen 
kunnen erg complex zijn omdat deze doorwerken op meerdere 
organisatiedomeinen (personen, processen en technologie).

Professionals en experts gaven 
tijdens onze gesprekken aan 
dat veerkracht en continuïteit 
voornamelijk worden bezien 
vanuit een reactief en extern 
perspectief
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Vanwege de impact van continuïteitsrisico’s is het 
continuïteitsmanagement essentieel voor goede zorg. Tegelijkertijd 
is het vergroten van veerkracht niet gemakkelijk voor ziekenhuizen. 
Samen met verschillende professionals uit de zorg hebben wij vier 
belangrijke barrières geïdentificeerd die ziekenhuizen belemmeren 
om veerkrachtiger te worden. Dit biedt zowel kansen om de 
veerkracht te vergroten als om de barrières te omzeilen en zelfs te 
overwinnen.  

Barrière 1: beperkte middelen en 
capaciteit
Zoals veel ziekenhuizen ervaren heeft de zorgsector te kampen 
met beperkte budgetten en capaciteit. Wellicht een voor de hand 
liggende barrière maar dusdanig belemmerend en impactvol, 
dat deze toch benoemd wordt. Daarnaast  hebben zij ook hun 
uitwerking op andere factoren binnen de ziekenhuisorganisatie 
en daarmee op de andere barrières. Afgelopen najaar bleek weer 
welke impact een tekort aan middelen en capaciteit kan hebben7.

De zorgkosten stijgen ieder jaar door de toenemende vraag en 
steeds uitgebreider aanbod van zorg. Dit komt onder andere 
door de groeiende welvaart, vergrijzing en digitalisering. Vooral de 
kosten van ziekenhuiszorg blijven waarschijnlijk stijgen8. Daarnaast 
heeft COVID-19 een aanzienlijke impact op de financiële en 
personele situatie van ziekenhuizen gehad. Tegelijkertijd blijven 
subsidies en andere vormen van financiële steun achter. Door deze 
toenemende financiële druk hebben ziekenhuizen structureel te 
weinig middelen om te investeren in veerkracht.

Dit heeft tot gevolg dat ziekenhuizen zorg dragen voor veerkracht 
op basis van ‘best effort’. Ze doen hun uiterste best om de 
continuïteit van de zorg te waarborgen, met alle beschikbare kennis 
en middelen. Helaas is er door beperkte middelen en capaciteit 
niet voldoende ruimte om gedegen afwegingen te maken en te 
anticiperen op continuïteitsrisico’s. Hierdoor worden ziekenhuizen 
steeds weer overvallen door verstoringen en disbalansen. 

Continuïteitsmanagement verdient strategische prioriteit. 
Verstoringen en eventuele cascade-effecten hebben potentiële 
impact op de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid. Hierdoor 
kan het vertrouwen in het ziekenhuis worden geschaad en de 
reputatie aangetast. Ondanks de uitdagingen ten aanzien van 
middelen, gelden en personeel, moeten er dus júist scherpe 
keuzes gemaakt worden op bestuursniveau.

7    NOS. 7 september 2022. Nieuw zorgakkoord: aandeel werkenden in zorg moet niet verder stijgen. [https://nos.nl/artikel/2443630-nieuw-zorgakkoord-aandeel-
werkenden-in-zorg-moet-niet-verder-stijgen]

8    Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. 20 april 2020. Zorguitgaven blijven tot 2060 stijgen, gemiddeld met 2,8 procent per jaar. [https://www.rivm.nl/
nieuws/zorguitgaven-blijven-tot-2060-stijgen-gemiddeld-met-28-procent-per-jaar]

9    Onderzoeksraad Voor Veiligheid. 13 februari 2020. Patiëntveiligheid bij ICT-uitval in ziekenhuizen. [https://www.onderzoeksraad.nl/nl/media/
attachment/2020/2/13/ patientveiligheid_bij_ict_uitval_in_ziekenhuizen.pdf]

Barrière 2: onvoldoende bestuurlijke 
aandacht
Uit de bovengenoemde barrière blijkt al het strategisch belang van 
continuïteitsmanagement. Beperkte middelen en capaciteit vragen  
op bestuurlijk niveau om scherpe keuzes. Zorgcontinuïteit moet als 
een rode draad door die keuzes heen lopen.

Voorheen waren patiëntveiligheid en zorgcontinuïteit de 
verantwoordelijkheid van de zorgprofessionals tijdens de 
behandeling. Denk aan het volgen van juiste procedures en 
het gebruik van schone instrumenten. Tegenwoordig is deze 
verantwoordelijkheid veel meer gefragmenteerd. De arts 
is natuurlijk nog steeds verantwoordelijk voor een veilige 
behandeling. Maar om die behandeling uit te kunnen voeren, 
houdt IT de systemen online, ziet Inkoop toe op leveranciers met 
bijbehorende contracten die kritieke producten leveren, en zorgt 
Facilitair Management voor een solide gebouwbeheersing. De 
eindverantwoordelijkheid hiervan ligt bij het ziekenhuisbestuur. 
Voor bestuurders blijkt het vaak lastig om een goed inzicht te 
krijgen in de steeds complexere processen, interne en externe 
afhankelijkheden en andere randvoorwaarden voor verantwoorde 
zorg. Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid constateerde dat er 
minder aandacht is voor operationele zaken zoals beschikbaarheid 
en continuïteit van de IT, waarin informatie geregistreerd is over de 
procedures die bij specifieke patiënten gevolgd moeten worden9.

Aandacht voor interne verstoringen en disbalansen is een 
belangrijke voorwaarde om hierop te kunnen anticiperen. Pas 
dan zijn besturen in staat weloverwogen besluiten te nemen 
over de continuïteitsaanpak en prioriteiten te stellen. Doordat 
integraal inzicht hierin nog regelmatig ontbreekt, is het lastig 
voor bestuurders om te kiezen welke schaarse middelen 
en capaciteit moeten worden ingezet om de continuïteit 
te borgen en de veerkracht te verhogen. Dit maakt dat het 
continuïteitsmanagement binnen ziekenhuizen op basis van ‘best 
effort’ plaatsvindt, waardoor er soms ad hoc strategische keuzes 
gemaakt moeten worden tijdens incidenten of verstoringen. 
Mogelijk  worden dan soms risico’s geaccepteerd die niet altijd even 
inzichtelijk zijn.

Continuïteitsmanagement gebeurt 
binnen de meeste ziekenhuizen 
op basis van best effort
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Barrière 3: gefragmenteerde 
verantwoordelijkheid
Zoals hierboven toegelicht, is er op bestuurlijk niveau nog vaak te 
weinig aandacht voor zorgcontinuïteit en veerkracht, omdat inzicht 
in bedrijfsprocessen en onderlinge afhankelijkheden ontbreekt. 
Dit maakt het moeilijk om te anticiperen op verstoringen en 
disbalansen. Een andere barrière die hiermee nauw samenhangt, 
is de gefragmenteerde verantwoordelijkheid voor het beheersen 
van continuïteitsrisico’s. Daardoor ontbreekt een integrale 
benadering van veerkracht.

Ziekenhuizen zijn grote en complexe organisaties. Zij 
bestaan uit verschillende afdelingen die veel autonomie en 
uitvoeringsverantwoordelijkheid hebben. Dat maakt dat deze 
afdelingen veelal zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit en 
continuïteit van zorg en patiëntveiligheid, in plaats van dat de 
verantwoordelijkheid centraal belegd wordt. Vaak is ook de 
crisisorganisatie apart belegd, naast de reguliere bedrijfsvoering. 
Tegelijkertijd worden zorgprocessen, bedrijfsprocessen en 
afhankelijkheden complexer. Een integraal beeld is daarom 
essentieel om uiteenlopende continuïteitsrisico’s te beheersen.

Veerkracht is een samenspel van verschillende onderdelen 
uit de organisatie: risicomanagement, crisismanagement, 
continuïteitsmanagement, veiligheid en kwaliteit. Het vraagt om 
een integrale benadering. Door de verantwoordelijkheid voor 
bedrijfscontinuïteit gefragmenteerd te beleggen binnen een 
organisatie, welke dan ook, wordt het lastig om risico’s centraal te 
monitoren, te sturen op continuïteit en zodoende de veerkracht 
te versterken. Er blijven altijd risico’s onder de radar - tot ze je 
verrassen.

De bovengenoemde fragmentatie én het zeer complexe 
risicolandschap van ziekenhuizen vergroten de risico’s op het 
gebied van kwaliteit en continuïteit van zorg en patiëntveiligheid. 
Zonder integrale risicobenadering is het bijna onmogelijk om een 
volledig beeld te hebben van alle afhankelijkheden en risico’s die 
gepaard gaan met een verstoring.

Een integraal beeld is 
essentieel om uiteenlopende 
continuïteitsrisico’s te 
beheersen
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Barrière 4: averechtse tendensen
Tot slot is een aantal averechtse tendensen geïdentificeerd 
die ziekenhuizen ervan weerhouden veerkracht integraal te 
benaderen, waarbij ziekenhuizen naast een extern-reactieve 
benadering óók inzetten op het anticiperen op interne 
verstoringen. 

a). De patiënt centraal 
Ziekenhuizen en zorgverleners zetten vanouds de patiënt 
centraal. Dit leidt ertoe dat zorgprofessionals sterk gericht 
zijn op de kwaliteit van zorg en de veiligheid van patiënten. 
Ziekenhuizen hebben daardoor met name aandacht voor het 
primaire proces (de zorgverlening), terwijl de afhankelijkheden 
en sub-processen essentieel zijn voor de doorgang van, en dus 
direct van invloed zijn op, deze zorgprocessen. Vanwege het 
mantra ‘de patiënt centraal’ zijn onderliggende bedrijfsprocessen, 
en de afhankelijkheid hiervan voor het uitvoeren van primaire 
zorgprocessen, voor zorgprofessionals vaak een ‘black box’. Denk 
aan alle hardware en software die nodig zijn om een Elektronisch 
Patiënten Dossier (EPD) te kunnen openen.  Als er aandacht is voor 
deze onderliggende processen en afhankelijkheden wordt het 
gemakkelijker om te anticiperen op risico’s die de continuïteit van 
zorg in gevaar kunnen brengen.

b). Normeringen en accreditatie 
Ziekenhuizen zijn onderhevig aan een hoge normerings- en 
accreditatiedruk. Binnen de zorg wordt veel gewerkt met 
normeringen voor onderwerpen die samenhangen met 
veerkracht en continuïteit. Denk aan kwaliteitsmanagement, 
veiligheidsmanagement, informatiebeveiliging en 
risicomanagement.   Ziekenhuizen zetten daarom veel in 
op onderwerpen die een subonderdeel zijn van continuïteit 
en veerkracht. Dit betekent ook dat normeringen op al 
deze individuele terreinen bijdragen aan silovorming 
binnen ziekenhuizen. Een integrale benadering voor 
veerkracht blijft achter. Enkele normeringen hebben wel veel 
raakvlak met veerkracht, bijvoorbeeld op het gebied van 
continuïteitsmanagement. Maar zo’n normering wordt vaak als té 
complex ervaren door de beperkte middelen, budget en capaciteit 
en de toch al hoge normeringsdruk10. Daardoor worden deze 
normeringen binnen de sector nog nauwelijks toegepast. 

c). Opstelling van de toezichthouders
Ziekenhuizen ervaren een reactieve houding vanuit de 
toezichthoudende instanties als het gaat om continuïteit en 
veerkracht. Wanneer er in ziekenhuizen iets misgaat waarbij 
de patiëntveiligheid mogelijk in het geding is geweest, zijn 
ziekenhuizen verplicht om incidentonderzoek te doen. Vervolgens 
moeten zij verbeteringen voordragen en uitvoeren. Door deze 
reactieve benadering zetten ziekenhuizen met name in op 
onderzoeken en rapporteren, en worden ze in mindere mate 

10    Wiebe Zijlstra. 21 februari 2021. ISO 22301 voor BCM: van valkuil naar hulpmiddel. [https://zbc.nu/security/beleid-iso-22301-business-continuity/iso-22301-voor-
bcm-van-valkuil-naar-hulpmiddel/]

geprikkeld om te anticiperen en proactief te handelen op 
continuïteitsrisico’s. Terwijl deze verschuiving juist nodig is voor 
een gebalanceerde benadering.

Op weg naar een weloverwogen aanpak 
van veerkracht
Inzicht in de vier barrières is de eerste stap naar een grotere 
veerkracht van ziekenhuizen. Deze barrières zijn karakteristiek voor 
de zorgsector, maar ziekenhuizen kunnen veel winst behalen als ze 
inzetten op een veerkrachtige organisatie. Dit betekent dat ze aan 
de slag moeten met een efficiënte, effectieve en creatieve aanpak 
waarbij binnen de bestaande beperkingen tóch mogelijkheden 
worden benut. Prioriteit op bestuurlijk niveau is een belangrijk 
startpunt.

Er zijn verschillende mogelijkheden om de continuïteit en 
veerkracht binnen ziekenhuizen te verbeteren. Op basis van 
onze kennis en expertise vanuit veel verschillende sectoren 
hebben we inzicht in hoe belangrijkste zaken toch pragmatisch en 
efficiënt kunnen worden ingeregeld. Binnen de zorgsector zijn er 
synergievoordelen te behalen. Bijvoorbeeld door een intensievere 
samenwerking en informatiedeling tussen ziekenhuizen ten 
aanzien van dit onderwerp. Denk aan het gezamenlijk uitvoeren 
van impactanalyses  van generieke zorgprocessen binnen 
zorggroepen of gelijkgestemde ziekenhuizen. Daarnaast 
kunnen ziekenhuizen een gezamenlijk inzicht ontwikkelen in IT-
afhankelijkheden en leveranciersrisico’s op basis van gezamenlijke 
sessies.

Het Resilience, Crisis & Reputation (RCR) -team van Deloitte 
gaat graag verder in gesprek met zorgprofessionals, managers 
en bestuurders van ziekenhuizen. Zo kunnen we samen de 
mogelijkheden verkennen waarmee ziekenhuizen efficiënt aan de 
slag kunnen met het versterken van hun veerkracht. Deloitte RCR 
wil onder meer een Round the Table-sessie gaan organiseren met 
de sector. Bij interesse kunt u contact opnemen met Jurgen Schot 
of Esther Baars-Bloemzaad. 

Jurgen Shot
juschot@deloitte.nl
+31(0)620803216

Esther Baars-Bloemzaad
ebaars-bloemzaad@deloitte.nl
+31(0)651874364
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