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Er is de laatste maanden veel aandacht voor de financiële situatie van de Nederlandse ziekenhuizen. Ieder jaar worden er lijsten 
gepubliceerd over hun ’financiële gezondheid’. Die gezondheid wordt daarbij meestal bepaald op basis van financiële indicatoren - zoals 
rendement, solvabiliteit, en liquiditeit - uit het meest recente jaarverslag.

Wij denken dat deze nauwe definitie, en de momentopname van meting, een verkeerd beeld geeft van de daadwerkelijke financiële 
gezondheid van de Nederlandse ziekenhuizen. Veel uitdagingen en risico’s voor de komende jaren blijven hierdoor verborgen. De 
meerderheid van de Nederlandse ziekenhuizen moet de komende jaren investeren in duurzame resultaatverbetering om echt structureel 
financieel gezond te worden en blijven. 

Een duurzaam financieel gezond ziekenhuis heeft een duidelijke rol en toegevoegde waarde in het leveren van de juiste zorg op de juiste 
plek in haar regio. Zo’n ziekenhuis moet ook investeren in de infrastructuur en resources die passen bij deze rol. En vervolgens deze 
infrastructuur en resources effectief benutten om zorg te leveren met een optimale kwaliteit en doelmatigheid. 

Om deze staat van gezondheid te bereiken hebben sommige ziekenhuizen de komende jaren vooral een operationele (efficiëntie) 
verbetering nodig. Voor andere ziekenhuizen zal een fundamentele strategische heroriëntatie nodig zijn. Voor alle ziekenhuizen geldt 
echter: de benodigde duurzame resultaatverbetering is niet alleen de verantwoordelijkheid van de CFO en de financiële organisatie, maar 
van het hele leiderschapsteam van het ziekenhuis - Raad van Bestuur, RVE management, en medische leiders. Ook de leden van de Raad 
van Toezicht hebben een belangrijke rol in het stellen van de juiste, kritische vragen.

Dit artikel is dan ook gericht op al deze leiders in de ziekenhuizen. Het bevat een aantal adviezen om te bepalen welke verandering het 
ziekenhuis nodig heeft, en hoe die succesvol in samenwerking met alle partijen kan worden bereikt.

Introductie
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Samenvatting
1. Een groot deel van de ziekenhuizen in Nederland zal in de komende jaren moeten investeren in een duurzame 

resultaatverbetering

a. De huidige marges zijn al zeer dun, met een (te) kleine buffer voor tegenslag 

b. Er is vaak te weinig controle en bijsturing op het resultaat gedurende het jaar

c. Kengetallen in het jaarverslag maskeren vaak structurele gezondheidsrisico’s

d. De financiële druk op de sector zal in de komende jaren verder toenemen

e. Bovenstaande uitdagingen gelden voor alle ziekenhuizen, maar er zijn wel duidelijke verschillen in kwetsbaarheid en impact  
van de ontwikkelingen

f. Leiders in ziekenhuizen zouden zichzelf een aantal kritische vragen moeten stellen om de echte financiële gezondheid te bepalen

2. Wat is een ’gezond ziekenhuis’?

a. Gezondheid is meer dan alleen een goede puntenscore op basis van kengetallen in het jaarverslag

b. Een gezond ziekenhuis heeft een duidelijke rol en toegevoegde waarde in het leveren van zorg in de regio

c. Dit komt tot uiting in portfoliokeuzes en acceptatie van die keuzes door de belangrijkste (regionale) stakeholders

d. Deze regionale rol moet vertaald worden in de juiste infrastructuur en een effectieve benutting daarvan

3. Duurzame resultaatverbetering: operationele en financiële verbetering (’huis op orde’), en strategische interventies

a. Strategisch en operationeel hoeft niet sequentieel maar kan ook parallel 

b. Huis op orde: acht operationele hefbomen om het resultaat te verbeteren

c. Strategische interventies: portfolio, rol in de regio en het aanpassen van capaciteit

4. Wat is er nodig voor mijn ziekenhuis om duurzaam gezond te worden?

a. Het bepalen van de strategische kracht

b. Het bepalen van de operationele performance

c. De Duurzame Financiële Gezondheid Matrix

5. Randvoorwaarden voor succes

a. Analyse & Inzicht

b. Executiekracht & Draagvlak

6. Vervolgstappen
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De huidige marges zijn al zeer dun, met een (te) kleine buffer voor tegenslag
Vaak wordt vergeten hoe dun de lijn tussen financieel succes en problemen is bij de meeste ziekenhuizen. Het netto resultaat van de 
meerderheid van de ziekenhuizen ligt over 2017 onder de 2%. Zelfs zonder problemen van buitenaf zullen veel ziekenhuisbestuurders 
herkennen hoe moeilijk het is om echt te sturen op dit resultaat. 

Daarnaast is de omzet vaak volledig variabel en zijn de kosten grotendeels vast. Dit betekent dat een relatief kleine daling in de omzet een 
begroot positief resultaat eenvoudig kan laten omslaan in een negatief resultaat. 

Een omzet die achterloopt door issues met de capaciteitsplanning. Tegenslagen bij enkele specifieke vakgroepen. Een tekort aan 
gespecialiseerde verpleegkundigen. Een iets andere productiemix dan verwacht. Onderproductie bij de ene verzekeraar en overproductie 
bij de andere, die beide niet worden vergoed. Zomaar wat ontwikkelingen die zich kunnen voordoen bij een ziekenhuis, maar de 
resulterende omzetdaling van enkele procenten zonder de bijbehorende kostendaling kan wel een resultaat in één klap negatief maken. 

Er is vaak te weinig controle en bijsturing op het resultaat gedurende het jaar 
Een bijkomend probleem voor ziekenhuisbestuurders is de controle en sturing op de onderliggende drijvers van de omzet en kosten 
gedurende het jaar. Vaak is er pas zicht op budgetoverschrijdingen of productieachterstanden op basis van retrospectieve (twee)
maandelijkse rapportages. De effecten van de interventies die met het management zijn afgestemd, worden daarna met eenzelfde 
frequentie besproken. Een achterstand in de beginmaanden is dan nog moeilijk in te lopen. Daarnaast ontbreekt bij de financiële 
rapportages die aan de begroting zijn gerelateerd vaak de aansluiting met de echte operationele indicatoren. Het gevolg: niet-tijdige of 
zelfs verkeerde interventies.

Kengetallen in het jaarverslag maskeren vaak structurele gezondheidsrisico’s
De uiteindelijke resultaten in het jaarverslag zeggen vaak te weinig over de structurele gezondheid van het primaire proces. Negatieve 
uitkomsten uit de operationele bedrijfsvoering worden vaak nog gecompenseerd door uitstel van investeringen, incidentele meevallers of 
opbrengsten buiten de primaire bedrijfsvoering. 

De financiële druk op de sector zal de komende jaren verder toenemen
Ondertussen blijft de financiële druk op de zorgmarkt alleen maar toenemen. Het Hoofdlijnenakkoord indexeert voor lonen en prijzen, 
maar maximaliseert de volumegroei geleidelijk naar 0% in 2022. 

Zorgverzekeraars leggen additionele druk op ziekenhuizen door herallocatie van zorg, beperking van groei en druk op prijzen. Initiatieven 
rondom ’zinnige zorg’ en zorgverschuiving lopen hierbij vaak niet gelijk op met de afbouw van (vaste) kosten in het ziekenhuis. Daarnaast 
stellen banken, mede door de recente faillissementen, strengere (financiële) eisen aan wie in aanmerking wil komen voor financiering van 
nieuwe investeringen. 

Daarbovenop komt de ontwikkeling richting digitalisering en extramuralisering, gestimuleerd door overheid, verzekeraars en de 
wensen van patiënten. Nieuwe spelers zullen zich melden op het toneel en ook tussen de bestaande zorgaanbieders zal verschuiving 
plaatsvinden. Huisartsen, apotheken, thuiszorg en laboratoria zullen (soms noodgedwongen) delen van de zorg welke thans nog vanuit de 
ziekenhuizen geleverd wordt op gaan pakken.

Ook zullen sommige zaken waar veel ziekenhuizen nu juist veel marge op maken gedeeltelijk wegvallen, zoals een deel van de 
inkoopvoordelen op dure geneesmiddelen. Tot slot zien we dat ziekenhuizen soms te afhankelijk zijn van sommige ’feeders’ door (te) hoge 
prijzen voor bepaalde behandelingen van specifieke verzekeraars. Hieraan kleven risico’s voor de toekomst. 

1.  Een groot deel van de ziekenhuizen in Nederland zal in de komende jaren 
moeten investeren in een duurzame resultaatverbetering 
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Bovenstaande uitdagingen gelden voor alle ziekenhuizen, maar er zijn wel duidelijke verschillen in kwetsbaarheid en impact van de 
ontwikkelingen
Uit analyse van de jaarverslagen van alle Nederlandse ziekenhuizen over 2017 blijkt dat het gemiddelde netto resultaat 1,8% is, met een 
gemiddelde EBITDA van 9,6%.

Als we meer de diepte ingaan, blijken er echter grote verschillen te bestaan tussen de ziekenhuizen. De academische ziekenhuizen hebben 
bijvoorbeeld een gemiddelde EBITDA van 10,6% met een netto resultaat van 2,7%. Voor de topklinische ziekenhuizen is er een gemiddelde 
EBITDA van 10,1% met een netto resultaat van 1,3%. En de algemene ziekenhuizen hebben een EBITDA van 9,1% met een netto resultaat 
van 1,9%. Ook binnen deze categorieën doen zich grote verschillen voor. 

Figuur 1 toont het gerapporteerde netto resultaat en de EBITDA van de Nederlandse ziekenhuizen over 2017. Op de y-as staat het netto 
resultaat, op de x-as de EBITDA. Ziekenhuizen rechtsonder hebben dus een laag resultaat met een hoge EBITDA. Dit is vaak het gevolg van 
recente en grote investeringen. Het formaat van de bollen representeert de omzet van het ziekenhuis, de kleur het type ziekenhuis. 
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Als we alleen naar de EBITDA kijken, zien we dat 41 van de 73 ziekenhuizen onder het EBITDA gemiddelde van 10% zitten, met een totaal 
verschil ten opzichte van het doelpercentage van ongeveer 270 miljoen euro. Dit bedrag kan dus aanzienlijk toenemen door de hierboven 
beschreven ontwikkelingen, die op sommige ziekenhuizen aanzienlijk meer impact zullen hebben dan op andere.

Type ziekenhuis Aantal ziekenhuizen Gemiddelde netto resultaat (%) Gemiddelde EBITDA (%)

Academisch 8 2,7% 10,6%

Topklinisch 25 1,3% 10,1%

Algemeen 40 1,9% 9,1%
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Leiders in ziekenhuizen zouden zichzelf een aantal kritische vragen moeten stellen om de echte financiële gezondheid te bepalen

Voor ziekenhuizen die nu al een lage EBITDA hebben, maar ook de ziekenhuizen die nog gezonde resultaten laten zien, zijn de volgende 
vragen essentieel: 

 • In hoeverre wordt mijn resultaat nu gedreven door bewuste sturing op kosten en opbrengsten versus incidentele meevallers? Met 
andere woorden: hoe goed is de match tussen de begrote kosten en opbrengsten per RVE versus de werkelijkheid?

 • In hoeverre is er sprake van ’achterstallig onderhoud’ en daarmee een verwachte toename van de kapitaallasten? Bijvoorbeeld door 
nieuwbouw, nieuwe EPD, significante investeringen in het OK complex of de acute as? 

 • Bestaat mijn winst (deels) uit zaken die ’onhoudbaar’ zijn voor de lange termijn, zoals opvallend hoge prijzen voor bepaalde 
behandelingen bij specifieke verzekeraars?

 • Hoe gaan we om met afvlakkende of zelfs krimpende volumes/omzet terwijl we wel kostenindexatie hebben?

 • Hoeveel margeverlies treedt er op als zorg daadwerkelijk wordt verplaatst naar de eerste lijn, thuissituatie of andere ziekenhuizen?

 • In hoeverre hebben we echt controle over die zorgverschuiving: hebben wij de mogelijkheid onze eigen toekomst te bepalen of wordt 
dat een gevolg van de visie van en afspraken tussen de verzekeraar en andere regionale ziekenhuizen?

Het antwoord op deze vragen geeft een indicatie van de urgentie van een verbeterd resultaat. Onze hypothese is dat die urgentie voor 
veel ziekenhuizen hoger is dan op basis van de cijfers over jaarverslag 2017 wordt gedacht.
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Om meer inzicht te hebben in de problemen en oplossingen, beginnen we met de definitie van een gezond ziekenhuis.

Gezondheid is meer dan alleen een goede puntenscore op basis van kengetallen in het jaarverslag
Op een hoog niveau kunnen alle zorgpartijen het waarschijnlijk wel eens zijn dat een gezond ziekenhuis als doel moet hebben optimale 
’waarde’ te leveren aan patiënten - een optimale balans van kwaliteit en doelmatigheid. Maar betekent dit dat een ziekenhuis dat nu goede 
kwaliteit tegen relatief doelmatige kosten levert, duurzaam gezond is? Wat als dit ziekenhuis te weinig ruimte heeft om te investeren in 
kwaliteit en innovatie, zodat die waarde in de toekomst vermindert? Wat als er in diezelfde regio overcapaciteit is, en andere aanbieders 
nog betere waarde leveren? Of als die andere aanbieders om andere redenen de voorkeur genieten van verzekeraars en andere regionale 
stakeholders? Wat als de omzet door een combinatie van regionale krimp, substitutie en technologie niet met 1-2% maar opeens met 
5-10% afneemt?

In onze visie begint duurzame gezondheid dus enkele stappen vóór de operationele performance. 

Een gezond ziekenhuis heeft een duidelijke rol en toegevoegde waarde in het leveren van zorg in de regio
Het eerste en belangrijkste is dat de waarde die een ziekenhuis levert, wordt bepaald door de specifieke context van de regio, in 
vergelijking met andere aanbieders, en in overleg met andere stakeholders moet worden vastgesteld. 

De definitie van de waarde die een ziekenhuis wil opleveren, moet daarbij in overleg met de verzekeraar worden bepaald. Als het 
ziekenhuis extra kosten maakt om in hun ogen extra kwaliteit te leveren, en de verzekeraar dit anders ziet en weigert te vergoeden, 
ontstaan er immers financiële problemen. 

De waarde die een ziekenhuis levert, is ook relatief en afhankelijk van de context van de regio. Ziekenhuis A kan bijvoorbeeld uitstekende 
kwaliteit leveren op een specialisme tegen goede kosten. Maar als er vlakbij een ziekenhuis B is dat diezelfde zorg nog beter en goedkoper 
kan leveren, en over meer capaciteit beschikt, is de keuze voor ziekenhuis A suboptimaal. 

In onze definitie is een gezond ziekenhuis dan ook een ziekenhuis dat een goede waarde levert aan patiënten op zorg waar ook 
daadwerkelijk behoefte aan is en die niet beter op een andere plaats (bijvoorbeeld thuis, bij een eerstelijns zorgverlener of in een ander 
ziekenhuis) geleverd kan worden. 

Dit komt tot uiting in portfoliokeuzes en acceptatie van die keuzes door de belangrijkste (regionale) stakeholders
Het eerste belangrijke element van duurzame financiële gezondheid is een heldere keuze ten aanzien van portfolio en een heldere 
positionering in de regio, zoals hierboven besproken. Er moeten concrete keuzes gemaakt worden welke patiënten voor welke 
aandoeningen in een specifiek ziekenhuis behandeld zouden moeten worden, en welke in meer of juist minder complexe settings. 

Deze keuzes moeten intern worden gedragen door bedrijfsvoerders èn medisch specialisten. Ook extern moeten deze worden 
geaccepteerd door de partijen in de regio, met name de (dominante) verzekeraar, andere ziekenhuizen en verwijzers. Dit betekent niet dat 
een ziekenhuis het portfolio volledig moet kiezen op basis van input vanuit de regio, maar het is waarschijnlijk niet verstandig om de strijd 
aan te gaan met een nabijgelegen ziekenhuis met overcapaciteit, verzekeraars en verwijzers. Een belangrijke noot hierbij: afspraken over 
volume (groei) en prijzen moeten een gevolg zijn van deze acceptatie. Veel discussies tussen verzekeraars en ziekenhuizen over prijzen en 
volumegroei draaien om verschillen in visie op de (toekomstige) rol van dat ziekenhuis.

Deze regionale rol moet vertaald worden in de juiste infrastructuur en een effectieve benutting daarvan
De infrastructuur (zoals OK’s, beddenhuis en labs) en het personeelsbestand van het ziekenhuis (medische staf, verpleegkundigen en 
overhead personeel) moeten consistent zijn met het profiel en het portfolio. 

Het ziekenhuis moet die infrastructuur en resources vervolgens effectief inzetten om goede kwaliteit te leveren tegen doelmatige kosten. 
Hierbij hoort ook dat het ziekenhuis financieel in staat moet zijn tot de benodigde investeringen in infrastructuur en personeel. Ook hoort 
hier het juiste verdienmodel bij, in constructief overleg met de verzekeraar. 

Als een ziekenhuis voldoet aan bovenstaande voorwaarden is het een duurzaam financieel gezond ziekenhuis. Een ziekenhuis kan ook niet 
voldoen aan een of meer voorwaarden en (nog) wel gezond lijken in de rendementscijfers. Hieraan kleven dan wel grote risico’s voor  
de toekomst.

2. Wat is een ’gezond ziekenhuis’?
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3.  Duurzame resultaatverbetering: operationele en financiële verbetering 
(’huis op orde’), en strategische interventies

Strategisch en operationeel hoeft niet sequentieel maar kan ook parallel
Voor de eerder genoemde elementen van duurzame gezondheid is een combinatie nodig van operationele en strategische interventies. 
In theorie lijkt het logisch hierbij de volgorde uit hoofdstuk 2 aan te houden: eerst het portfolio en de rol in de regio bepalen, dan de 
bijbehorende capaciteit, en vervolgens zorgen voor een optimale doelmatigheid binnen die strategische keuzes. 

In de praktijk is dit niet altijd de beste aanpak. Een echt goede regionale rolverdeling kost veel tijd vanwege de complexiteit en de 
verschillende stakeholders met hun belangen. Tijd die er niet altijd is om de benodigde financiële verbeteringen door te voeren. 

Deze processen kunnen grotendeels parallel verlopen. Sterker nog, het huis op orde krijgen en versterking van de financiële resultaten 
verbeteren vaak de strategische onderhandelingspositie in de regio. Natuurlijk moet er wel een strategisch kader (hoog niveau) zijn - de 
’stip op de horizon’ waarbinnen een operationele verbetering plaatsvindt. Het heeft weinig zin om stevig te investeren in infrastructuur 
en personeel voor specialismen die hoogstwaarschijnlijk op korte termijn niet meer in het ziekenhuis worden aangeboden. Maar met 
dat strategisch kader is het voor de meeste ziekenhuizen verstandig zo snel mogelijk in ieder geval de ’quick wins’ voor operationele 
verbetering te behalen. 

In hoeverre de prioriteit moet liggen bij de strategische of juist de operationele interventies, wordt ook bepaald door de uitgangspositie 
van het ziekenhuis. Dit wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 4. In het voorliggende hoofdstuk gaan we eerst in op wat in het algemeen de 
belangrijkste verbeterhefbomen zijn voor een duurzame resultaatverbetering.

Huis op orde: acht operationele hefbomen om het resultaat te verbeteren 
Het resultaat van het ziekenhuis kan worden verbeterd door de opbrengsten te verhogen en/ of de kosten te optimaliseren. 

De opbrengsten kunnen worden verhoogd met behulp van de hefbomen volume en prijs:

 • Volume wordt bepaald door de groei van de zorg in de regio, de concurrentiepositie ten opzichte van andere ziekenhuizen, de (plafond)
onderhandelingen met de verzekeraars en het daadwerkelijk realiseren (en registeren) van de afgesproken productie.

 • Prijs wordt vooral bepaald door de onderhandelingen met de verzekeraars.

De kosten kunnen worden geoptimaliseerd met behulp van vier hefbomen voor capaciteitsbenutting:

 • Polikliniek: centraliseren, digitaliseren en optimaliseren bezettingsgraad.

 • OK: maximaliseren van gebruik van de OK-capaciteit en optimaliseren van de benuttingsgraad, teambezetting en productiviteit  
van de specialisten.

 • Kliniek: optimaliseren van de bezettingsgraad en nurse-to-bed ratio, terugdringen gemiddelde ligduur en flexibiliseren van de inzet  
van personeel.

 • Diagnostiek (lab en beeld): onwenselijke variatie in aanvraaggedrag verminderen.

De overige twee kostenhefbomen zijn inkoop van materialen en overhead:

 • Inkoop: rationalisatie, concentratie van leveranciers, benutting managen.

 • Overhead: effectiviteit en efficiëntie van ondersteunende functies.
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Figuur 2 toont een overzicht van deze acht hefbomen en de onderliggende drijvers.

Resultaatboom Relevante drijvers

Opbrengsten

Kosten

Resultaat

Volume

Prijs

Polikliniek

OK

Kliniek/
Beddenhuis

Lab & Beeld

Inkoop 
materialen

Overhead

 • Portfoliokeuzes omtrent zorgproducten en diensten

 • Ontwikkeling regionale zorgvraag en realisatie marktaandeel

 • Ontwikkeling plafondafspraken met zorgverzekeraars

 • Ontwikkeling prijsafspraken met verzekeraars (impact benchmark)

 • Sturen op de juiste mix van marge (prijs en productie)

 • Bezettingsgraad van poliklinieken

 • Mate van centralisering/clustering en digitalisering  

 • Aantal OK-verrichtingen ten opzichte van de benchmark

 • Benuttingsgraad (inclusief snij-, inleid-, uitleid- en wisseltijd, en leegstand)

 • Teambezetting (inclusief ondersteunend personeel)

 • ‘Vulling’ van de DBC’s

 • Variatie tussen artsen in aanvraaggedrag

 • Mate van rationalisatie concentratie en benutting van afspraken bij 
leveranciers van dure materialen (bijvoorbeeld bij Cardiologie en Chirurgie)

 • Korting op DGM en biosimilars (substitutie)

 • Overhead waarde-analyse: efficiëntie en effectiviteit 

 • Workforce management: beperken verzuim en externe inhuur

 • Span of control, clustering van managementtaken, etc.

 • Bezettingsgraad; mate van clustering van afdelingen

 • Nurse-to-bed ratio en mate van flexibilisering verpleegkundig personeel

 • Ligduur versus benchmark (instroom, doorstroom en uitstroom)
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Ziekenhuizen die financiële problemen hebben en negatieve resultaten moesten rapporteren, hebben vaak al hard ingegrepen op deze 
acht hefbomen (met name aan de kostenkant), en laten typisch significante kostenbesparingen zien. 

Zoals eerder vermeld zijn er ook veel ziekenhuizen die nu op het eerste gezicht nog relatief positieve resultaten laten zien, maar die in 
de toekomst een groot risico lopen. Een direct gebrek aan urgentie en daarmee steun van medische staf en management leiden vaak tot 
uitstel van de noodzakelijke verbeteringen.

Onze ervaring is dat met een programma Duurzame Resultaatverbetering minimaal 5% van de kosten kan worden bespaard binnen 
drie jaar, zonder de geleverde kwaliteit van zorg te verminderen. In sommige gevallen is additioneel ook een stijging van de opbrengsten 
mogelijk, door onderproductie aan te pakken en te sturen op een betere productiemix. 

Ten opzichte van een typisch huidig resultaat van 1-2% van de omzet is dit dus een enorme potentiële resultaatverbetering. Deze 
verbetering wordt gebruikt om andere teruglopende inkomsten op te vangen en om te investeren in kwaliteit en innovatie. 

Strategische interventies: portfolio, rol in de regio en het aanpassen van capaciteit
Voor andere ziekenhuizen is echter zelfs een kostenbesparing van 5% niet voldoende om structureel gezond te zijn en de continuïteit 
te waarborgen. De problemen van deze ziekenhuizen zijn gerelateerd aan de eerste elementen van een gezond ziekenhuis. Er is 
onvoldoende sprake van duidelijke portfoliokeuzes en/of die keuzes worden niet geaccepteerd, waardoor er vooral strijd is met 
verzekeraars en een voortdurende druk op krimp van volume. Daarnaast heeft het ziekenhuis een capaciteit die niet past bij het profiel en 
het portfolio waarin het ziekenhuis door de regio wordt gedwongen.

Voor een goede invulling is het belangrijk om allereerst de zorgvraag en het zorgaanbod in de regio en de verwachte ontwikkelingen echt 
te begrijpen. Hierbij hoort ook de visie van de (dominante) verzekeraar en de rol van de verwijzers (ook in het licht van substitutie). Hieraan 
moet vervolgens de waarde van het eigen profiel (op kwaliteit en doelmatigheid) worden gerelateerd. Pas daarna kan de ambitie van het 
ziekenhuis ten aanzien van het portfolio goed worden bepaald, waarbij twee vragen moet worden beantwoord: ‘wat kan er vanuit meer 
complexe settings naar ons ziekenhuis?’ en vervolgens ‘wat moet er dan van ons ziekenhuis naar minder complexe settings?’, inclusief het 
bijbehorende business model.
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4. Wat is er nodig voor mijn ziekenhuis om duurzaam gezond te worden?

In onze optiek zijn er twee factoren die de toekomstbestendigheid van het ziekenhuis bepalen, te weten: strategische kracht en 
operationele performance. 

Het bepalen van de strategische kracht
Met strategische kracht bedoelen we de mate waarin een ziekenhuis controle over de eigen toekomst heeft. Dat komt tot uiting in het zelf 
kunnen bepalen van profiel en portfolio, een gelijkwaardige interactie met de zorgverzekeraar en een regisserende rol ten opzichte van 
andere zorgpartijen. 

Ziekenhuizen met een sterke strategische positie zijn ’onvervangbaar’ in de regio. In het meest extreme voorbeeld kunnen zij hun 
voorwaarden dicteren aan verzekeraars en andere ziekenhuizen, omdat er geen echt alternatief is voor de zorg die zij leveren. 
Daarentegen zijn er aan de andere kant van het spectrum ook ziekenhuizen die in hun huidige vorm “overbodig” zijn in hun regio. Hun 
bestaansrecht is afhankelijk van de goede wil (of conflictvermijding) van de andere partijen in de regio.

Een belangrijke factor is allereerst de absolute omvang (omzet, bedden) van het ziekenhuis. Grote ziekenhuizen zijn vaak dominante 
spelers in hun regio. Maar absolute omvang zegt niet alles - het gaat ook om de omvang per locatie. Een te kleine schaal per locatie, en 
te veel verspreiding over locaties, maakt een organisatie kwetsbaar in het regionale speelveld en zorgt er vaak voor dat een dekkende 
bezetting van medici en (gespecialiseerd) verpleegkundigen lastig is. 

Ook belangrijk zijn de regionale ontwikkelingen in de zorgvraag (groei of afname) en het aanbod van andere ziekenhuizen. Ziekenhuizen in 
een regio met ondercapaciteit hebben een sterkere positie dan ziekenhuizen in een regio met overcapaciteit. 

Tot slot is de uniciteit van het portfolio van belang. Ziekenhuizen met unieke specialisaties of achterwachtfuncties voor andere 
ziekenhuizen zijn strategisch stabieler. Dit geldt ook voor een sterke reputatie op het gebied van kwaliteit bij specifieke specialisaties. 
Ziekenhuizen die aan deze omschrijving voldoen, zijn dan in ieder geval op dat deel van hun portfolio onvervangbaar. Hierbij geldt dat het 
adherentiegebied en daarmee de concurrentie van het zorgaanbod verschillen per behandeling. 

Een weging van deze invalshoeken laat zien in hoeverre ziekenhuizen in staat zijn om continuïteit van de organisatie te borgen en regie te 
houden over strategische keuzes.

Het bepalen van de operationele performance
De andere dimensie is operationele performance. Die kan allereerst bepaald worden door de huidige financiële resultaten, met EBITDA 
als de beste extern zichtbare indicator. Onderliggend hieraan is de operationele performance op de eerder genoemde acht resultaat 
hefbomen. Per RVE, tot uiteindelijk op DBC-niveau, kunnen de prijzen en de kosten worden gebenchmarkt met andere ziekenhuizen. 
Daarnaast kunnen op de acht hefbomen specifieke analyses worden gedaan, bijvoorbeeld met betrekking tot OK-benutting, bedbezetting, 
aantal ligdagen, kosten van materialen en overhead en variatie in diagnostiek aanvraaggedrag. Inzicht in deze indicatoren helpt vaak bij het 
voorspellen van de financiële resultaten.

De Duurzame Financiële Gezondheid Matrix
Beide factoren kunnen worden uitgezet op twee assen, die samen een matrix vormen. Aan de rechterkant staan de ziekenhuizen met 
een grote schaal en een omgeving waarin de relatieve zorgvraag zal toenemen en/of waar in minder dan gemiddelde mate sprake is van 
concurrentie van andere (op onderdelen) vergelijkbare ziekenhuizen. Dit zijn ziekenhuizen die voldoende omvang zouden moeten hebben 
om structureel winstgevend te zijn en die hun rol in de regio relatief gemakkelijk kunnen versterken. 

Ook deze organisaties kunnen een slechte operationele performance hebben, en staan dan dus rechtsonder in de matrix. Dit is vaak 
gerelateerd aan een recente grote investering of aan een recent fusie- en lateralisatietraject. Vaak blijkt dit de druppel te zijn, en is de 
organisatie niet weerbaar genoeg. De primaire bedrijfsvoering is niet efficiënt - en daarmee niet winstgevend genoeg - om de additionele 
lasten op te vangen en niet wendbaar genoeg om daar adequaat op te kunnen reageren. Een intensief resultaatverbeteringsprogramma is 
noodzakelijk voor betere financiële cijfers.

Organisaties aan de linkerkant van de matrix hebben - ongeacht de behaalde resultaten - een positioneringsvraagstuk. Ze zijn te 
kwetsbaar, zowel in de bedrijfsvoering als in de weerbaarheid tegenover strategische keuzes van de grotere ziekenhuizen/verzekeraars. 
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Maar terwijl ziekenhuizen met een lager rendement zo snel mogelijk in overleg moeten gaan met de zorgverzekeraar (en hun rendement 
moeten verhogen), is er voor organisaties met betere resultaten meer rust om zich in samenspraak met de regio te (her)positioneren. 

Schematisch kan dit als volgt worden weergegeven:

Regioregisseurs

Huis-op-orde
Brandend 
platform

Voorlopig 
vitaal

KrachtigStrategische 
kracht

Niet 
krachtig

Niet  
goed

Operationele 
performance

Goed

Voor ieder kwadrant zijn er andere prioriteiten ten aanzien van interventies
Binnen ieder kwadrant zijn interventies nodig op het terrein van de operationele bedrijfsvoering en de strategische positionering. 

Kwadrant 1: Regioregisseurs

Sterk rendement, met een sterke onderliggende strategische positie
De ziekenhuizen in dit kwadrant hebben in hun regio of functie een dominante positie. Zij behalen ook structureel sterke financiële 
resultaten en kunnen dus vanuit een positie van kracht opereren. Dat geeft hen de ruimte om zich breder bezig te houden dan met alleen 
het eigen ziekenhuis - met het regisseren van de zorg in de regio. 

De agenda van de ziekenhuizen die rechtsboven staan, wordt voornamelijk beheerst door het toevoegen of verdiepen van specialisaties 
voor het eigen zorgportfolio. Daarnaast hebben deze instellingen de regierol binnen het netwerk met betrekking tot complexe zorg. Dit 
betekent dat de patiënt steeds vaker in behandeling blijft bij een ander ziekenhuis maar dat het ziekenhuis wel de kennis en expertise naar 
de patiënt brengt. De benodigde middelen zijn inzet voor de onderhandelingen met de zorgverzekeraars. Deze zullen deze kosten niet 
snel vergoeden aan deze ziekenhuizen, omdat de marges al hoog genoeg zijn en omdat de zorg in het ziekenhuis waar de patiënt verblijft, 
al vergoed wordt. Dit betekent mogelijk margeverlies voor het ziekenhuis als de zorg wel op deze manier wordt georganiseerd. 

Bij deze ziekenhuizen wordt de operationele bedrijfsvoering vaak overgelaten aan het leiderschapsteam onder de Raad van Bestuur. 
Aangezien de risico’s in de bedrijfsvoering toenemen door externe ontwikkelingen, is het belangrijk dat de Raad van Bestuur een planning-
en-controlcyclus inricht met early warning parameters, zodat zij pro-actief kan bijsturen.

Typische voorbeelden van ziekenhuizen in dit kwadrant zijn de meeste academische ziekenhuizen, hoewel er wel duidelijke verschillen zijn 
in strategische kracht en operationele performance. Ook een (beperkt) aantal topklinische ziekenhuizen valt in dit kwadrant.
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Kwadrant 2: Huis-op-orde

Laag rendement, met een sterke onderliggende strategische positie
Ziekenhuizen in dit kwadrant moeten hun bedrijfsvoering op orde brengen aan de hand van de acht hefbomen voor resultaatverbetering. 
Deze ziekenhuizen verliezen onnodig rendement en hun strategische positie wordt op termijn kwetsbaar. 

Zij hebben de potentie om een regionale regie rol op zich te nemen, maar kunnen dat niet omdat de financiële situatie dat niet toestaat en 
de aandacht van het leiderschap teveel opslokt. 

Als gevolg van een te laag rendement kunnen deze ziekenhuizen niet of nauwelijks hun portfolio uitbreiden of verdiepen. Zij kunnen niet 
voldoende investeren in innovatie en verdere verbetering van de kwaliteit. Daarnaast kunnen zij hun rol in de regio niet krachtig vervullen, 
want ze zijn zelf te kwetsbaar voor externe veranderingen.

Vaak is het juist in deze ziekenhuizen moeilijk om een succesvol resultaatverbeteringstraject door te voeren omdat de urgentie niet 
voldoende wordt gevoeld in het ziekenhuis, vooral niet onder de medische staf. Vaak heerst het gevoel dat het ziekenhuis ’too big to fail’ is 
en het met de financiën toch wel goed zou moeten komen, bijvoorbeeld omdat de verzekeraar dan maar hogere prijzen moet betalen voor 
de geleverde kwaliteit. 

Pogingen om de rekening door te schuiven naar zorgverzekeraars lopen vaak uit op zeer moeizame onderhandelingen, doordat de 
ziekenhuizen onvoldoende scoren op basis van benchmarkgegevens. Zij zijn in de regel duurder dan gemiddeld.

Een aanzienlijk deel van de topklinische ziekenhuizen valt in deze categorie, hoewel er in de laatste twee jaar wel een aantal significante 
resultaatverbeteringstrajecten gestart zijn.

Kwadrant 3: Voorlopig vitaal

Sterk rendement, met een zwakke onderliggende strategische positie
Ziekenhuizen in dit kwadrant laten structureel een operationeel goede performance zien. Dit zijn vaak kleinere algemene ziekenhuizen met een 
overzichtelijker en meer voorspelbaar portfolio dan de topklinische ziekenhuizen. Daardoor hebben ze ook meer controle over de resultaten. 

Op lange termijn zijn zij echter kwetsbaar door de ontwikkelingen in het zorgveld. In sommige gevallen zullen ze door hun kleinere schaal 
niet de kwaliteit of doelmatigheid kunnen leveren van de grotere ziekenhuizen in de regio. In andere gevallen krijgen ze problemen met de 
minimale bezetting van het juiste gespecialiseerde personeel. 

Deze ziekenhuizen moeten inzetten op meer strategische stabiliteit. Dit kunnen zij door een proactieve dialoog aan te gaan met hun 
primaire stakeholders over het verdelen van zorg in de regio en hun rol daarin. 

In deze dialoog moeten de financiers worden meegenomen (zorgverzekeraars en banken), maar ook de verwijzers naar het ziekenhuis en 
de omliggende ziekenhuizen en hun portfolio. Juist omdat zij in een financieel goede situatie verkeren kunnen ze dit nog wel doen vanuit 
een krachtige positie in plaats van als speelbal van andere partijen in de regio. 

Maar voordat de dialoog met de primaire stakeholders wordt gestart, moeten deze ziekenhuizen een krachtige inhoudelijke dialoog 
voeren met de volledige eigen organisatie. Een ziekenhuis wordt alleen strategisch stabiel als er een goede samenhang is tussen de 
interne en externe dialoog. 

Gedurende dit tijdsintensieve proces moet er continu gekeken worden wat de tussenuitkomsten van de dialoog betekenen voor de 
continuïteit van het ziekenhuis. 

Kwadrant 4: Brandend platform

Zwak rendement, met een zwakke onderliggende strategische positie
De ziekenhuizen in dit kwadrant ontkomen op geen enkele wijze aan harde operationele ingrepen. Dat moeten zij als eerste doen omdat ze 
anders de regie over hun toekomst volledig kwijt zijn – deze wordt dan door de dominante zorgverzekeraar overgenomen. Anders dan bij 
ziekenhuizen in kwadrant 3 ontbreekt de tijd voor een goede dialoog en zullen zij al direct keuzes moeten maken ten aanzien van het portfolio. 
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5.  Randvoorwaarden voor succes

Voor een succesvolle realisatie van een duurzame resultaatverbetering, al dan niet aangevuld met een strategische herpositionering, moet 
aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan.

Analyse & Inzicht 
De basis voor verandering moet zijn: echt inzicht in de financiële en operationele situatie. De meeste ziekenhuizen hebben wel inzicht in de 
resultaten per RVE, en weten wat de grootste ‘feeders en bleeders’ qua marge voor het ziekenhuis zijn. 

Wat er vaak mist is de mogelijkheid in een helder, integraal en visueel dashboard “door te klikken” van de marge per RVE naar de marge 
per diagnose en uiteindelijk per DBC. Hieruit moet een meer integraal beeld ontstaan wat nu echt de positieve en negatieve resultaten 
drijft. Daar kan vervolgens dieper op ingegaan worden met een benchmark van de verkoop- en de kostprijzen. Om vervolgens te begrijpen 
wat voor specifieke verlieslatende DBCs het verlies drijft; ligt dit bijvoorbeeld aan meer ligdagen, hogere diagnostiek kosten, of duurdere 
materialen? Hierbij kunnen naast de DBC specifieke interventies ook bredere patronen worden geïdentificeerd (zoals structureel te veel 
ligdagen), maar ook specifieke uitschieters (zoals individuele artsen met opvallend hoog diagnostiek aanvraaggedrag). Ook eventueel 
benodigde correcties op de kostprijzen, om daardoor beter te kunnen sturen op echte resultaten, zijn vaak onderdeel van een dergelijk 
traject. 

Daarnaast moeten er specifieke (en RVE-overstijgende) analyses worden uitgevoerd ten aanzien van bijvoorbeeld beddencapaciteit, OK, 
inkoop materialen en diagnostiek. 

Daarna kan op basis van deze inzichten het potentieel in de organisatie worden bepaald, moeten er interventies worden vastgesteld die 
dat potentieel kunnen realiseren binnen de beoogde doelstellingen en moeten deze vervolgens worden uitgezet in de tijd op basis van 
impact en haalbaarheid. 

Executiekracht & Draagvlak
Als er geen gedeeld urgentiebesef is, krijgen organisatiebrede initiatieven rondom rendementsverbetering geen voet aan de grond en 
blijven de resultaten uit. Als er al een programma opgestart kan worden, worden de doelen, de interventies en de organisatie daarvan 
gedurende de looptijd ter discussie gesteld. 

Een belangrijke succesfactor voor de opstart van een programma Duurzame Resultaatverbetering is een heldere ’case for change’ die 
wordt gedragen door management èn medici, en die het belang en de urgentie van de interventies rechtvaardigt. Daarbij moeten drie 
vragen worden beantwoord:

 • Welk structureel resultaat is nodig om financieel gezond te blijven/worden, rekening houdend met investeringen en de effecten van 
ontwikkelingen in de omgeving?

 • Welke mogelijkheden liggen er binnen de organisatie om deze financiële doelstellingen te realiseren?

 • Welke projectorganisatie past bij de gekozen interventies en zorgt voor maximale borging van nieuwe werkwijzen en afspraken?

Pas als hier een helder en gedeeld beeld over is, kan een programma-organisatie worden ingericht, inclusief heldere targets, deliverables 
en een mijlpalenplanning. Er worden doelstellingen geformuleerd voor organisatiebrede werkstromen rondom de verschillende 
verbeterhefbomen, en in nauwe samenwerking tussen lijnmanagement en medici worden hiervoor interventies ontwikkeld en 
geïmplementeerd. Medici en management moeten in elk van de op te richten gremia voldoende vertegenwoordigd zijn. 

Daarnaast moet een goede rapportagestructuur, sturing- en besluitvormingssysteem worden ingericht om continue (bij)sturing te 
faciliteren, waarbij er een duidelijke link is tussen de operatie (drijvers voor verbeterhefbomen) en financiële resultaten. Deze structuur 
moet het niet alleen mogelijk maken om kort-cyclisch terug te kijken, maar ook de organisatie in staat te stellen meer vooruit te kijken, 
zodat issues tijdig worden gesignaleerd en aangepakt.

Door dit alles heen loopt voortdurende aandacht voor cultuur en leiderschap; dit moet gericht zijn op een gezamenlijk eigenaarschap om 
het ziekenhuis duurzaam financieel gezond te maken.
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6. Vervolgstappen

De impact van veranderingen op de korte termijn wordt vaak overschat, en op de lange termijn juist vaak onderschat. De Nederlandse 
zorg is zonder enige twijfel aan het veranderen. Door de technologische mogelijkheden, maatschappelijke trends, en de druk vanuit 
overheid en verzekeraars zal zorg steeds meer buiten het ziekenhuis plaatsvinden. De omzet van de meeste ziekenhuizen zal teruglopen. 
Op sommige plaatsen zal overcapaciteit ontstaan en er zullen (delen van) ziekenhuizen verdwijnen.

Het is altijd moeilijk om het dak te repareren als de zon nog schijnt, maar het is wel verstandig. Wij zijn ervan overtuigd dat een duurzame 
resultaatverbetering niet alleen nodig is voor de meeste Nederlandse ziekenhuizen, maar ook zeker mogelijk. Zo’n traject leidt tot meer 
investeringsruimte in innovatie en kwaliteit van de infrastructuur en het personeel. Ook biedt het meer inzicht in de operaties, wat leidt 
tot betere beslissingen, controle en sturing. Het verbetert de interactie met zowel interne als externe stakeholders, en maakt het daarmee 
mogelijk om de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Het resultaat van dit alles: een meer waardevolle zorg voor de Nederlandse burger.

Wij hopen dat dit artikel een aantal handvatten biedt aan het leiderschap van ziekenhuizen om nog beter te bepalen wat nodig en wat 
mogelijk is, waarmee wij willen bijdragen aan die nog meer waardevolle zorg. 
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