
D
e Kinderkliniek in Alme-
re ziet er niet uit als een
gewoon ziekenhuis. Het
eerste dat opvalt bij bin-
nenkomst zijn de twee

kinderhometrainers, mét beeld-
scherm om snelheid en koers in de
gaten houden. In de wachtkamers
staan manden met appels, met een
kaartje erbij: neem gerust een appel-
tje. Dat gebeurt ook; wekelijks consu-
meren kinderen, ouders en personeel
60 kilo appels. De poliklinieken heb-
ben namen als puistjespoli, snotter-
poli of poeppoli. Voor kinderen met
het Downsyndroom is er een speciale
Downpoli. De drukbezochte kinder-
tandarts krijgt zijn meeste klantjes na
doorverwijzing door zijn grotemen-
sencollega’s. In de Kinderkliniek wer-
ken echter niet alleen dokters en ver-
pleegkundigen. Ook een beroepskeu-
zeadviseur en zelfs een yogajuf zijn er
aanwezig. Maar zij vallen buiten het
verzekeringspakket.

Van oudsher had het Flevozieken-
huis in Almere een eigen kinderafde-
ling. Een jaar geleden deed het zie-
kenhuis een groot deel van de kinder-
zorg letterlijk de deur uit. Na veel
overleg met bestuur en de collega-art-
sen in het ziekenhuis kon de droom
van de kinderartsen Norbert van den
Berg en Tim Vreede in vervulling
gaan. De Kinderkliniek – de naam is
wat misleidend, het gaat alleen om de
polikliniek – heeft een eigen gebouw
op het ziekenhuisterrein, tot de
nieuwbouw elders in Almere klaar is.
Voor operaties en verblijf van langer
dan een dag blijft het kind aangewe-
zen op het ziekenhuis.
‘De kliniek moest er komen’, zegt

oprichter Norbert van den Berg, ‘om -
dat wij de kinderen meer wilden bie-
den dan strikt medische zorg. Binnen
de muren van het Flevoziekenhuis
was daarvoor geen ruimte, terwijl het
aantal kinderen in Almere juist toe-
neemt en ADHD en obesitas bij kinde-
ren steeds vaker voorkomen. Ons
doel is om alle zorg voor kinderen on-
der één dak te brengen, ook die be-
roepskeuzeadviseur en het medisch
kinderdagverblijf. Een kind hoort
niet in een ziekenhuis.’

Op eigen benen
Officieel is de Kinderkliniek een zelf-
standig behandelcentrum, een zbc
(zie inzet). Al in het eerste jaar van
haar bestaan maakte de nieuwe on-
derneming, een bv met een omzet
van een paar miljoen, een bescheiden
winst. Vóór die tijd leed het Flevozie-
kenhuis jaarlijks een verlies van zo’n
half miljoen euro op de kinderzorg.
Dat tekort moest het ziekenhuis uit
eigen middelen aanzuiveren. Het was
een van de redenen waarom het be-
stuur uiteindelijk instemde met de
plannen van Van den Berg en Vreede.
Het ziekenhuis bezit 60 procent van
de aandelen, de twee kinderartsen sa-
men 40 procent. De winst van de Kin-
derkliniek gaat deels naar het Flevo-
ziekenhuis, voor de zorg aan de opge-
nomen kinderen.
‘Onze winst zit erin dat we kosten

besparen’, zegt ziekenhuisbestuur-
der Rik Riemens. Want de Kinderkli-
niek staat tegenwoordig financieel
op eigen benen. Maar dat is niet het
enige voordeel. Ondanks de schei-
ding van tafel en bed blijven Kinder-

kliniek en ziekenhuis nauw samen-
werken; de kinderartsen op beide lo-
caties zijn allen lid van de vakgroep
kindergeneeskunde. De zorg wordt er
alleen maar beter van, vindt Riemens.
‘Kinderen worden niet langer van het
kastje naar de muur gestuurd, zoals
in een groot ziekenhuis kan gebeu-
ren. Zie ons maar als een soort mini-
Silicon Valley, een centrum waar
hoogwaardige specialistische kennis
is geconcentreerd. Daardoor kun je
gemakkelijker profiteren van elkaars
sterke punten.’

Daar komt nog iets bij. De tarieven
in een zbc zijn 10 tot 20 procent lager
dan die van een ziekenhuis. Een be-
handelcentrum is kleiner, en maakt
daardoor minder kosten voor mana-
gers en bureaucratie. Misschien nóg
belangrijker is dat een zbc tot dusver
niets te maken heeft met de budgetli-
mieten die de overheid voor het me-
rendeel van de behandelingen wel
oplegt aan gewone ziekenhuizen. Zit
een ziekenhuis aan zijn taks, dan
moet het de meerdere inkomsten te-
rugbetalen; een zbc dat diezelfde be-
handelingen uitvoert, heeft (nog)
geen last van zulke budgetplafonds.
Ziekenhuizen kunnen dus risico’s af-
wentelen door zelf een zbc op te rich-
ten. Dat doen ze steeds vaker, hetzij al-
leen, hetzij samen met specialisten en
private investeerders.

Sinds de politiek de deuren open-
zette voor concurrentie in de gezond-
heidszorg zijn de verhoudingen in de

Sinds de deuren openstaan voor concurrentie zijn in
de zorg tal van flexibele combinaties ontstaan. In
Almere is al een kinderafdeling verzelfstandigd.
do or Jet Bruinsma

ziekenhuiswereld ingrijpend veran-
derd. De Kinderkliniek in Almere is
uniek omdat er nooit eerder een kin-
derafdeling werd verzelfstandigd,
maar voor oogheelkunde en orthope-
die kunnen patiënten kiezen uit tien-
tallen zelfstandige klinieken; de ver-
zekeraar vergoedt. Het aantal samen-
werkingsvarianten van ziekenhuizen
onderling en met (semi-)private zbc’s
blijkt groot. Of behandelingen ook
goedkoper en beter zijn geworden
sinds de politiek honderd nieuwe
bloemen liet bloeien in de tuin van de
gezondheidszorg, is onduidelijk. Een
kleine rondgang langs ziekenhuizen
op weg naar de toekomst.

Hetzelfde Flevoziekenhuis dat zijn
kinderzorg uitbesteedde, exploiteert
bij de buren in Lelystad een nierdialy-
secentrum. ‘Het zou jaren duren voor-
dat wij de expertise in huis hebben
om zelf zo’n centrum te runnen’ , is de
uitleg van bestuurder Frits Visser van
de IJsselmeerziekenhuizen. Die heb-
ben twee locaties: in Lelystad en Em-
meloord. Ook de revalidatieafdelin-
gen zijn in handen van hulpverleners
van buiten: artsen en fysiotherapeu-
ten zijn afkomstig van revalidatiecen-
tra uit Huizen en Friesland. De private
oogkliniek Zonnestraal uit Hilversum
opende al een zbc op de locatie Em-
meloord en bouwt nu een oogkliniek
in het ziekenhuis van Lelystad. Visser:
‘Door die nieuwe activiteiten binnen
te halen, slaan wij heipalen onder ons
ziekenhuis. Ons aanbod wordt beter.’

Ke n n i s n e t w e r k
Steeds vaker werken ziekenhuizen,
formeel of informeel, intensief sa-
men; met elkaar of met anderen. Soms
noemen ze hun samenwerkingsver-
band naar de autosnelweg waarlangs
ze allemaal bereikbaar zijn, zoals de
A12-ziekenhuizen in Zuid-Holland. Of
ze nemen de succesformule van een
grote broer over. De ziekenhuiszorg
raakt gefragmenteerd, maar tegelij-
kertijd ontstaan nieuwe, flexibeler
combinaties. Ziekenhuizen zijn
steeds minder zorgbolwerken.

Tegen zijn zin in worden de oren van de 1 jaar oude Keano onderzocht in de
Kinderkliniek in Almere. Zijn moeder houdt hem vast.

Kinderen worden
niet meer van het
kastje naar
de muur gestuurd
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Zelfstandige kliniek

‘Vroeger was een ziekenhuis een
verzameling stenen. Nu zijn de ste-
nen poreus geworden’, zegt bestuur-
der Kees Sol van het Oogziekenhuis in
Rotterdam. Het is de spin in het Oog-
zorgnetwerk, dat wordt gevormd
door de oogafdelingen van tien zie-
kenhuizen, verspreid over heel Ne-
derland. De netwerkdeelnemers wer-
ken volgens het format dat in Rotter-
dam werd ontwikkeld onder druk
van het dreigend tekort aan oogart-
sen, de hogere eisen van de patiënt en
de groeiende concurrentie. Ze beta-
len daarvoor een fee. Die verdienen de
franchisenemers terug via de kwan-
tumkortingen die het netwerk bij zijn
leveranciers bedingt, zegt Sol. ‘Wij
zijn niet uit op winstmaximalisatie,
we zijn een kennisnetwerk. Het zie-
kenhuis in Hoorn kan bijvoorbeeld le-
ren van het ziekenhuis in Deventer.
Het zijn geen satellietjes van ons.’

In Zuid-Holland vormen vier zie-
kenhuizen, in Den Haag, Leidschen-
dam, Gouda en Zoetermeer – inder -
daad, alle nabij de A12 – samen een
Coöperatie. Vorig jaar richtte die, sa-
men met de Nederlandse Obesitas Kli-
niek (NOK) en de chirurgenmaat-

schappen uit Gouda en het Medisch
Centrum Haaglanden, een eigen NOK
West op. Sindsdien hebben daar drie-
honderd obesitaspatiënten een
maagband of maagbypass gekregen.
NOK West is voor 51 procent in han-
den van de zorgentrepreneur Kobus
Dijkhorst via een bv, waarin de inves-
teringsmaatschappij Reggeborgh
van de Overijsselse vastgoedonderne-
mer Dik Wessels een minderheids-
aandeel bezit. Dijkhorst werkt op het
gebied van de zogeheten bariatrische
chirurgie (maagbandjes en bypasses)
samen met meer ziekenhuizen. Vol-
gens Dijkhorst wordt jaarlijks 70 pro-
cent van alle bariatrische ingrepen
uitgevoerd in een van ‘zijn’ zieken -
huizen.

‘Dottermarkt’
Najaar 2009 opende het Nieuwegein-
se Antonius-ziekenhuis in Blaricum
een zbc voor hartpatiënten, Cardioca-
re, een zogeheten buitenpolikliniek.
De cardiologen van het naburige Ter-
gooi-ziekenhuis zagen het als een in-
vasie in hun werkgebied. Maarten
Rook, bestuursvoorzitter van Antoni-
us: ‘Wij gingen omzet missen, door-

dat steeds meer ziekenhuizen, ook in
het Gooi, van de overheid vergunnin-
gen kregen om te dotteren (daarbij
worden dichtgeslibde bloedvaten bij
het hart opengemaakt door middel
van een ballonnetje, red.).’ Vóór de
‘dottermarkt’werd opengegooid was
dotteren voor Antonius een belangrij-
ke bron van inkomsten. ‘De poli in Bla-
ricum is bedoeld om patiënten op te
halen’, zegt Rook eerlijk. ‘Als blijkt dat
mensen gedotterd moeten worden,
kunnen we ze soepel doorverwijzen
naar ons eigen ziekenhuis.’

De cardiologen van Antonius en het
ziekenhuis zelf zijn eigenaars van Car-

diocare. Igor Tulevski, een in Neder-
land opgeleide, Macedonische cardi-
oloog, bezit 10 procent van de aande-
len. Antonius schakelde hem in om-
dat Tulevski als eigenaar van de bv
Cardiologie Centra Nederland zes
hartpoli’s bezit. Volgens Tulevski zijn
ziekenhuizen zelf verantwoordelijk
voor een grote toestroom van patiën-
ten. ‘Het geheim van goed werkende
zorg is opschalen, méér patiënten
binnenhalen. Poliklinische cardio-
zorg kan absoluut buiten het zieken-
huis worden geleverd; dat is goedko-
per en patiëntvriendelijker. Zulke po-
liklinieken zijn satellieten, voorporta-
len voor het ziekenhuis. Als opname
nodig is, sturen we de mensen door
naar de beste ziekenhuizen met de
kortste wachtlijsten.’

De Maartenskliniek in Nijmegen
(orthopedie, reumatologie, revalida-
tie) was het eerste ziekenhuis dat sa-
tellieten wilde oprichten in vijf ande-
re ziekenhuizen. Die zouden werken
volgens het Nijmeegse model. Vijf jaar
later is er één ‘filiaal’, in het Zuwe Hof-
poortziekenhuis in Woerden, dat de
eigen orthopedieafdeling ‘overdeed’
aan de Maartenskliniek uit Nijmegen.

Die is met 70 procent aandelen groot-
aandeelhouder van MKW (Maartens-
kliniek Woerden). Inmiddels kiest be-
stuursvoorzitter Peter Hoppener van
de Maartenskliniek Nijmegen voor
een andere koers. ‘Veel orthopedische
zorg is relatief eenvoudig en gebeurt
bij gezonde mensen. Dat kan prima in
een zbc.’

Maar de overname van zo’n privaat
behandelcentrum – ViaSana in Mill,
vlak bij Nijmegen – ketste onlangs af.
Het Millse bedrijf groeide zo snel, dat
het geen plaats meer had voor Nij-
meegse wachtlijstpatiënten, voor
Hoppener een belangrijke reden voor
de overname. De specialisten van
ViaSana en de eigenaren – een ortho-
peed, een exploitant van fitnesscen-
tra en de voormalig eigenaar van een
toelevingsbedrijf van orthopedische
apparaten – vreesden verlies van zelf-
standigheid. Maar veel zbc’s willen
wel graag samenwerken, zegt Hoppe-
ner. Voor de heel specialistische or-
thopedie kijkt hij over de grens. ‘Bij
complexe ingrepen kun je de taken
internationaal verdelen. De patiënt
kan naar de allerbeste specialist, waar
die ook zit, in Nijmegen of in Zürich.’

Keano (1 jaar) eet en drinkt slecht en huilt veel. Waarschijnlijk heeft hij uitdrogingsverschijnselen en last van zijn oren. In de Kinderkliniek in Almere wordt hij
gewogen. Het Flevoziekenhuis in Almere heeft een groot deel van de kinderzorg aan de kliniek uitbesteed. Fo t o ’s Joost vanden Broek / de Volkskrant
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Vooral orthopedie
en gynaecologie
Om ruimte te maken voor meer
concurrentie in de zorg versoe-
pelde de overheid zo’n vijf jaar
geleden de wetgeving. Het o p-
richten van een zelfstandig be-
handelcentrum (zbc) werd ge-
makkelijker. De bepaling dat
een patiënt maximaal 24 uur in
een zbc mocht verblijven, werd
geschrapt. Zo konden de be-
handelcentra hun rol als luis in
de pels van de reguliere zieken-
huizen beter vervullen.
Het aantal zbc’s steeg fors. De
teller staat op ongeveer 150,
maar niemand weet het precies.
De Inspectie voor de Gezond-
heidszorg onderzocht kort gele-
den de kwaliteit en is ‘niet onte-
vreden’. Veel zbc-zorg wordt
vergoed door de verzekeraar.
Onderzoek door consultants
van Boer & Croon liet eind vorig
jaar zien dat orthopedie en gy-
naecologie in 2008 de koplo-
pers waren in het zorgaanbod
van zbc’s. Sinds 2005 steeg de
totale zbc-omzet jaarlijks met
gemiddeld 62 procent naar
182 miljoen euro in 2008. Dat is
krap 1 procent van de totale
ziekenhuismarkt van 20 miljard
euro, maar Boer & Croon ver-
wacht dat het marktaandeel
van zbc’s in 2015 zal oplopen
naar 16 procent; 5 miljard euro.
Als ze winst mogen uitkeren
aan aandeelhouders zal dat nog
meer worden.
Het politieke principebesluit
daartoe is ooit al genomen,
door de vorige minister van
Volksgezondheid, Hans Hooger-
vorst, maar na de val van het
kabinet is uitbreiding van de
marktwerking in de zorg p o l i-
tiek controversieel verklaard en
opgeschort. Daardoor is ook
het aantal behandelingen waar-
over ziekenhuizen en zbc’s met
zorgverzekeraars vrije prijson-
derhandelingen mogen voeren
(samen goed voor 34 procent
van de omzet), bevroren.

als heipaal onder het ziekenhuis
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