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Inleiding 

 

Waar mensen samen werken daar ontstaat gedoe, aldus Laurens Baas in zijn nieuwste boek 

‘Hoe dokters beter kunnen worden’. En gedoe leidt je af van wat je eigenlijk wilt en ook moet 

doen, het kan je zelfs in je functioneren belemmeren en tot conflicten leiden. Gedoe legt een 

beslag op je zogenaamde ‘mentale ruimte’ in je hoofd waardoor je minder gefocust kan zijn 

op bijvoorbeeld patiëntenzorg. Gedoe kost energie en kan tot spanningen leiden, maar het 

kan ook de opmaat zijn tot het gezamenlijk bespreken en oplossen van mogelijke conflicten. 

En daarmee tot meer begrip over en weer leiden en de samenwerking naar een hoger plan 

tillen. 

 

Als arts heb je een lange (opleidings)weg afgelegd die veel tijd en energie heeft gekost. Je 

hebt met name veel geleerd over medisch inhoudelijke zaken als het menselijk lichaam, 

patiëntcontact, diagnostiek en mogelijke therapieën. Wanneer je dan na deze lange weg 

eindelijk huisarts, bedrijfsarts of medische specialist bent, dan gaan er ineens ook andere zaken 

spelen. Meedenken over beleid van de afdeling, praktijk of maatschap. Beslissingen nemen 

over mensen, diensten of werklast. En in ziekenhuizen kom je managers tegen die in jouw ogen 

alleen naar kosten en randzaken kijken en het belang en de behoeften van patiënten niet 

meewegen.  

 

Dat kan stress en demotivatie opleveren. Uit onderzoek van Erik Drenth (2016) blijkt dat 1 op de 

8 medisch specialisten in Nederland last heeft van burn-out klachten of een verhoogd risico 

op een burn-out heeft. Voor AIOS ligt dit aantal zelfs nog hoger! Gebleken is dat artsen met 

burnoutklachten daarnaast ook een grotere kans hebben om onbedoelde medische fouten 

te maken. De werkomgeving zou natuurlijk een actieve rol moeten spelen in het signaleren en 

bespreekbaar maken van burn-out klachten, maar de interne cultuur en positie en hiërarchie  
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van artsen – zeker binnen ziekenhuizen – worden in stand gehouden en werken eerder tegen 

dan mee. Naast de verantwoordelijkheid van stafbesturen, raden van bestuur en politiek om 

ruimte in het werksysteem te creëren  of werkdruk te verlichten, kun je hier als arts zelf ook veel 

aan doen. 

 

In het boek wordt casuïstiek gepresenteerd uit de mediation- en coachingspraktijk van Laurens 

Baas. Hij helpt artsen in het versterken van de persoonlijke en sociale effectiviteit en biedt 

handvatten om de niet-medische aspecten van het  werk en het ‘gedoe’ dat daarmee 

samenhangt minder als iets negatiefs te zien, minder stress te ervaren en de aandacht en 

energie op de patiëntenzorg te houden. 

 

Het boek bestaat uit drie delen: 

1. Deel 1 gaat over persoonlijke effectiviteit, over loslaten, over energie en over 

kwetsbaarheid; 

2. Deel 2 staat in het teken van sociale effectiviteit, over verbinding, over communicatie 

en over conflicten (oplossen); 

3. Deel 3 tenslotte gaat over de relatie tussen de medisch specialist en het ziekenhuis, 

over wederzijdse (!) allergie, over de bedrijfskundige context en over het realiseren van 

synergie. 

 

Veel leesplezier! 

 

Anouschka Lyklema 

Januari 2020 
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Deel 1 

Onkruid wieden in je hoofd 

 

Over het algemeen reageren medisch specialisten allergisch op alles wat met ‘organisatie’ te 

maken heeft. En dat terwijl die (of een) ‘organisatie’ nodig is om hun rol uit te oefenen.  

 

Hoe meer jij als arts de organisatorische context als ‘gedoe’ ervaart en je daar aan stoort, des 

te meer dit een wissel trekt op je beschikbare energie en wellicht ook op je focus op 

patiëntenzorg of onderzoek. 

 

Maar wanneer is ‘gedoe’ ook echt ‘gedoe’? Iets is niet uitsluitend in absolute zin gedoe. Het is 

veel meer iets waarop jij er zelf mee omgaat. Jouw perceptie of beleving van wat er om je 

heen gebeurt, bepaalt of je dat als ‘gedoe’ en daarmee iets belastend ervaart. Wat voor de 

een als ‘gedoe’ ervaren wordt, kan voor een ander als iets uitdagends of interessants ervaren 

worden. Of zelfs niet eens als iets bijzonders, maar eerder iets neutraals. Wanneer je iets als 

‘gedoe’ ervaart, kost dit je aandacht en energie die je eigenlijk hard nodig hebt voor je 

patiëntenzorg.  

 

Gedoe of stress heeft dus veel te maken met je eigen perceptie en beleving van de situatie. 

Je kunt echter leren om een zelfde gebeurtenis of situatie zodanig waar te nemen en te 

beleven dat het geen onnodige aandacht of energie van je vraagt. Dit is niet alleen een 

vaardigheid, maar ook in belangrijke mate een keuze die je zelf kunt maken! 
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Laurens Baas schetst 6 “gereedschappen” voor jouw persoonlijk leiderschap en die je kunt 

inzetten om jouw perceptie van ‘gedoe’ te veranderen en stress te voorkomen. 

 

1. Inzicht in de werkelijke bron van je stress 

Als jij zelf stress ervaart, dan zegt dit in de meeste gevallen meer over jou dan over je 

werkomgeving. Laurens Baas spreekt in zijn boek liever over ‘gedoe’ dan over ‘stress’, 

omdat het meer zegt over alles wat er zich in jouw hoofd afspeelt, in je omgeving gebeurt 

en wat je afleidt van datgene dat je liever doet. Het gevoel van stress is eigenlijk meer een 

gevolg van de wijze waarop je met ‘gedoe’ omgaat.  

 

Wanneer je op een andere manier met ‘gedoe’ omgaat, kun je dus stress voorkomen. En 

voorkomen dat je vermoeid raakt, minder gaat presteren, geïrriteerd raakt en mogelijk zelfs 

lichamelijke klachten ontwikkelt.  

 

Kortom, voorkom dat je in een neerwaartse spiraal terecht komt. Zorg dus dat je de baas 

blijft van je eigen gedachten en creëer rust en ruimte in je hoofd. 

 

2. Persoonlijke effectiviteit 

De baas blijven van je eigen gedachten klinkt makkelijker gezegd dan gedaan, hoe doe 

je dat dan? Veel van wat er bijvoorbeeld  in een ziekenhuis op je afkomt, heb je niet 

bedacht of in gang gezet. Het komt ongevraagd op je af waarbij jij geacht wordt daar 

naar te handelen. Het is alleen de vraag of je altijd en in iedere situatie geacht wordt daar 

naar te handelen!  

Belangrijk hierbij is dat je daar steeds een afweging in maakt en dus de regie houdt over 

de inhoud van je werk.  
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In zijn bestseller ‘The 7 habits of highly effective people’ schetst Stephen Covey twee 

inzichten die je hierbij kunnen helpen: 

1) Maak onderscheid in de cirkel van betrokkenheid en de cirkel van invloed 

Binnen de cirkel van invloed vallen alle zaken waar je binnen bijvoorbeeld je werk 

of privé-leven direct invloed op kan uitoefenen. En tot de cirkel van betrokkenheid 

behoort alles waar je niet direct invloed op hebt, maar waar je je wel betrokken bij 

voelt of last van kan hebben. Het onderstaande plaatje vat het treffend samen: op 

het weer hebben wij geen invloed en het kost erg veel frustratie en energie om je 

daar druk over te maken. Wanneer je het binnen je cirkel van invloed houdt, dan 

kun je er in dit voorbeeld voor kiezen om een warme jas aan te trekken en je er 

verder niet al te druk over te maken.  

 

 

 

 

 

 

 

In het ziekenhuis gaat het dan bijvoorbeeld over besluiten van de raad van 

bestuur, je hebt daar als medisch specialist maar beperkt invloed op. Het scheelt 

veel frustratie als je bijvoorbeeld met je eigen vakgroep bekijkt waar je daarbinnen 

wél invloed op hebt en daar mee aan de slag gaat.  Zorg er dus voor dat je cirkel 

van betrokkenheid in verhouding is met je cirkel van invloed en bekijk hoe je 

bewuster kan kiezen op welke onderdelen je wilt reageren en waar je je niet of 

minder druk over maakt. Je hebt de keuze zelf in de hand! 
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Hoe kun je hier concreet mee aan de slag gaan? 

• Verklein je cirkel van betrokkenheid: kies bewuster waar je wel of niet op wilt 

of moet reageren. Heeft het zin om je er druk om te maken terwijl je er geen 

invloed op hebt?  

• Vergroot je cirkel van invloed: kijk samen met je collega’s, binnen je 

vakgroep of met je afdeling waar kansen liggen om bijvoorbeeld de 

patiëntenzorg te verbeteren, onnodige regels te veranderen of de werksfeer 

te versterken. En kijk vervolgens wat je met elkaar kunt doen om daar invloed 

op uit te oefenen. Dat hoeven geen grote stappen te zijn, houd het klein en 

bekijk wat je met elkaar zélf in de hand hebt zonder ziekenhuisbrede 

besluiten of procedures. Dat geeft meer energie dan je continu druk maken 

over alles wat er om je heen gebeurt waar je weinig invloed op hebt. 

2) Maak onderscheid in belangrijke en urgente zaken  

Jouw gevoel van werkdruk wordt dus bepaald door de invloed die je er zelf op wilt 

hebben, maar werkdruk wordt ook bepaald in hoeverre iets belangrijk is in relatie 

tot  de mate van urgentie die jij zelf of juist iemand anders bepaalt. Het 

onderstaande kwadrant met voorbeelden maakt dit wat duidelijker. 
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Naarmate je je aandacht laat afleiden door niet-belangrijke zaken, zal de verticale 

lijn tussen de kwadranten meer naar links verschuiven en zal je relatief meer 

aandacht aan (voor jou of jullie) belangrijke zaken. Hoe kun je dit inzetten binnen 

je werkomgeving? Stel zelf en samen met je collega’s prioriteiten in wat voor 

jou/jullie belangrijk (én urgent) is. Door daar op te focussen, kun je niet-belangrijke 

zaken delegeren of niet doen en wordt het aandeel van de niet-belangrijke zaken 

vanzelf kleiner.  

 

Er is altijd een deel van je betrokkenheid die minder functioneel is. Wanneer dit om 

zaken gaat waar je je aan stoort zonder dat je er invloed op hebt, dan kost het je 

veel energie en gaat het ten koste van zaken waar je wél invloed op kunt hebben. 

Door je er in te trainen kun je meer onbevangen waarnemen en voorkomen dat 

er onnodig energieverlies optreedt. Het vraagt natuurlijk oefening om niet alles als 

een probleem te zien dat jij moet zien op te lossen, maar soms lossen problemen 

(als het al problemen zijn) zich ook zonder jouw aandacht of inzet op…. 

 

3. De kunst van het nietsdoen 

Als arts gaat je aandacht dus (te) vaak uit naar randzaken die van invloed zijn op je werk. 

En dat is van invloed op je functioneren. Zeker als je graag juist meer tijd en aandacht aan 

je patiëntenzorg wilt besteden. De kunst van het nietsdoen is ergens bewust geen 

aandacht aan schenken en er neutraal naar kijken. Je gaat dan bewust om met je eigen 

gedachten. Een goede oefening die Baas beschrijft is het nietsdoen in het verkeer: probeer 

eens geen oordeel te vellen over of aandacht te besteden aan irritant of gevaarlijk 

weggedrag van anderen. Neem het aan zoals het is en besteed er geen aandacht aan. 

Bekijk eens hoe dit voelt en pas het vervolgens eens toe tijdens bijvoorbeeld een 

vergadering of teamoverleg. 
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4. De kunst van Kaizen 

Waarom zijn al die gedragspatronen toch zo weerbarstig? Je brein doet niets liever dan 

bekende patronen volgen. Die patronen creëren namelijk onbewust een bepaalde 

veiligheid die bijdraagt aan de rust in je hoofd. Zodra er verstoringen komen in die patronen 

ga je je minder veilig voelen, wat zich kan uiten in onrust of onzekerheid bijvoorbeeld. 

Daarom is het volhouden van een dieet, een ander leefpatroon of stoppen met roken ook 

zo ontzettend moeilijk. Een mogelijk handvat biedt de methodologie van ‘Kaizen’: grote 

veranderingen komen tot stand door kleine stapjes te nemen in de richting van je doel. 

Robert Maurer schetst in zijn boek ‘De kunst van Kaizen’ een aantal concrete handvatten 

om je brein niet teveel verstoringen te laten voelen. Knip bijvoorbeeld je doel in kleine 

stapjes op, geef jezelf beloningen als het lukt, houd het simpel en herken voor jezelf ook de 

kleine momenten dat iets is gelukt zodat je energie hebt om weer een volgende stap te 

zetten. 

 

5. Inzicht in je eigen kwetsbaarheid 

Iedereen is in bepaalde situaties meer of minder kwetsbaar. Dit uit zich in dat je je geraakt 

voelt of je ongemakkelijk voelt. Het is interessant om uit te zoeken wat jouw kwetsbaarheid 

is en welke (onbewuste) ervaringen of gebeurtenissen emoties bij je oproepen. Dit kan 

vanuit je jeugd zijn, maar ook heftige gebeurtenissen tijdens bijvoorbeeld je co-schappen 

of opleiding kunnen hier een bijdrage aan leveren. Probeer je hier bewust van te zijn, naar 

jezelf en naar je omgeving, en te erkennen ‘dat het er is’ en er met compassie naar te 

kijken en aandacht voor te hebben. 

 

6. Ontspanningsoefeningen 

Iedereen wil graag de baas zijn over de eigen gedachten in plaats van dat de gedachten 

jou de baas zijn. Het is daarbij belangrijk dat je je aandacht leert te richten, voor de mensen 
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met wie je graag in verbinding wilt staan of de taak waar je mee bezig bent. Hiermee wordt 

de betreffende activiteit kwalitatief beter en levert het je minder (denk)kracht op. Een 

mooie oefening is om je bewust te zijn van je ademhaling en je te focussen op je 

buikademhaling. Zorg er voor dat je adem niet te ‘hoog’, maar zorg ervoor dat je vanuit je 

buik ademhaalt. Ook meditatie kan helpen om je gedachten de baas te worden en rust 

in je hoofd te creëren. 

 

 

Deel 2 

Werken aan sociale effectiviteit 

 

“Een dokter die niet kan samenwerken is geen goede dokter” 
Prof. mr. C.J. Zeben 

 

Problemen in de samenwerking binnen ziekenhuizen kunnen belangrijke risico’s voor de 

patiëntveiligheid vormen. We kennen allemaal de voorbeelden uit de media over (te) solistisch 

werkende chirurgen, ruziënde specialisten en falend kwaliteitsbeleid. Medisch specialistische 

zorg is altijd het werk van meerderde disciplines en de kwaliteit van die samenwerking is van 

invloed op het welbevinden van iedereen die daar bij betrokken is. Immers, als de 

samenwerking goed is, dan ontstaat een veilige omgeving waarin geleerd kan worden en is 

er meer onderlinge verbinding. 

 

De kwaliteit van de samenwerking staat of valt met de kwaliteit van de communicatie (verbaal 

of non-verbaal, schriftelijk of mondeling). Hebben de woorden die jij gebruikt voor een ander 

ook dezelfde betekenis? Weet je zeker dat jouw beeld bij de ander dezelfde gevoelens 

oproept? Als je een andere reactie krijgt dan je had verwacht, weet je dan voldoende waar 
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die reactie op is gebaseerd? Allemaal vragen die te maken hebben met zowel verbale als 

non-verbale communicatie, waarbij je non-verbale communicatie ook nog eens grotendeels 

onbewust verloopt. Wanneer je je hier wat vaker bewust van bent, dan kun je ook alerter zijn 

op mogelijke verstoringen en deze bespreken of oplossen. 

 

Ruis in de communicatie komt voort uit: 

• Verschillen in betekenisgeving. De ‘lading’ die iedereen toekent aan een gebaar, 

bepaalde woorden of non-verbale uitingen. 

• Beleving van de onderlinge relatie. Als een relatie gespannen of verstoord is, dan is dat 

van invloed op de wijze waarop een boodschap gebracht én door de ander 

geïnterpreteerd wordt. 

• De stemming waarin beiden verkeren. Het kan zomaar zijn dat het hoofd van de een of 

van de ander er even niet naar staat om een bepaald gesprek te voeren. Wanneer je dit 

niet uitspreekt, dan zal de ander jouw reactie op een bepaalde manier interpreteren en 

kan dit wellicht de relatie onnodig frustreren. 

• Verschil in verwachtingen. Wanneer we communiceren, dan verwachten we dat het voor 

de ander duidelijk is wat je bedoelde te zeggen. Wanneer je dan een reactie krijgt die je 

niet helemaal kunt plaatsen, dan kan dit irritatie of ergernis oproepen. 

• Context van de communicatie. Zeker in de zorg is er altijd een bepaalde mate van hectiek 

en vindt er veel communicatie ‘tussen de bedrijven door’. Dit is van invloed op de manier 

waarop de communicatie plaatsvindt en de aandacht die daar over en weer voor is. 

Door deze ‘ruis’ kan vervorming ontstaan tussen zender en ontvanger. Communicatie is dus 

altijd kwetsbaar, zeker in spanningsvolle interacties en bij (dreigende) conflicten. 

 

Op de volgende pagina’s is een aantal handvatten opgenomen die je kunnen helpen bij het 

voorkomen van ruis in je communicatie. 



 

 
12 

1. ANNA 

Dit acroniem staat voor Altijd Nagaan, Nooit Aannemen: check of je de boodschap goed 

begrepen hebt door dit te checken. Bijvoorbeeld door te vragen “Begrijp ik het goed als 

je zegt….” of “Bedoel je daarmee te zeggen dat ….”. 

2. Luisteren 

Als ontvanger van de boodschap heb je een belangrijk aandeel in de kwaliteit van de 

communicatie. Met ‘actief’ luisteren laat je de ander merken dat je luistert en daarmee 

voelt de ander zich gezien en gehoord. Andersom geldt dit ook: wanneer je niet actief 

luistert of afwezig reageert, dan kan dit juist olie op het vuur gooien. Neem daarom de tijd 

voor gesprekken, kom met een alternatief als je er geen tijd voor hebt, focus je op het 

gesprek en check bij jezelf of je open staat voor het gesprek. 

3. Verbindend communiceren 

Wanneer je ‘in verbinding’ met de ander staat, dan zal de communicatie beter verlopen. 

De succesvolle methode die de Amerikaanse psycholoog Marshall Rosenberg in zijn boek 

‘Geweldloze communicatie: ontwapenend en doeltreffend’ beschrijft verloopt globaal in 

de volgende stappen: beschrijf zo objectief mogelijk datgene waar je op wilt reageren (“Ik 

hoor je zeggend dat…”), geef aan wat dit met jou doet (“Daar wordt ik …. van”), leg uit 

welke behoefte daar onder ligt (“Ik hecht heel sterk aan….”) en formuleer een vraag of 

wens (“Daarom zou je me een groot plezier doen als je ….” 

Ook het geven van feedback valt onder deze noemer. Niet om de ander de maat te 

nemen of advies te geven, maar de ander iets te leren door iets van jezelf te laten zien. Je 

houdt daarmee iemand een spiegel voor waarbij je zo neutraal mogelijk benoemt wat het 

met jou doet. 

Dialogen kunnen uitmonden in welles-nietes discussies. Dit heeft alles te maken met de 

manier waarop er op elkaar gereageerd wordt. Woorden als “Ja, maar…” of “Dat werkt 

niet…” dragen niet echt bij aan een zinvolle discussie. Zinnen als “Daar zit wat in…” of “Dat 
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is een goed punt….” en vervolgens bijvoorbeeld met “Hoe zouden we dit kunnen oplossen 

(met de nadruk op ‘we’)?” hebben een positiever effect op de houding van je 

gesprekspartner en zal er eerder sprake zijn van een dialoog in plaats van een discussie. 

4. Verbindend onderhandelen 

Alle interacties die er op gericht zijn samen met anderen een bepaald doel te realiseren, 

zijn eigenlijk vormen van onderhandelingen. Er is veel onderzoek gedaan naar vormen en 

effectiviteit van onderhandelingen en de zogenaamde Harvard-methode kan je helpen 

om effectief te onderhandelen. Centraal hierin staan 4 aspecten: 

• Scheid de persoon van de zaak 

• Voer het gesprek over belangen, niet over standpunten. Probeer je ook te 

verplaatsen in het belang van de ander. 

• Genereer zo veel mogelijk alternatieve (deel)oplossingen. Probeer dit met elkaar te 

doen, er ontstaan vaak meer oplossingen dan je eerst voor mogelijk had 

gehouden. 

• Hanteer objectieve criteria voor een oplossing 

5. Collectieve ambitie, visie en doelen 

Zeker tussen leden van een team of organisatie is het hebben van een gezamenlijke 

ambitie belangrijk. En als je daar hetzelfde beeld (visie) bij hebt en dit vertaalt in concrete 

doelen, dan creëer je een robuuste verbinding tussen de leden van de groep. Het 

omgekeerde is helaas ook waar: wanneer er geen gezamenlijke ambitie is, dan ontbreekt 

bij iedereen de richting, is er geen gedeelde verantwoordelijkheid en is het ook nog eens 

erg lastig om elkaar aan te spreken op bepaald gedrag.  

6. Sociale effectiviteit: een mooie vakgroep 

Het hebben van een collectieve ambitie alléén is niet voldoende, dit vergt wat Laurens 

Baas noemt onderhoud van de ‘sociale effectiviteit’ van het samenwerkingsverband. Hier 

zijn verschillende methodieken voor, maar het belangrijkste is dat er gezamenlijk getoetst 
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wordt of de ambities en de samenwerking voor iedereen nog goed werken. Het gesprek 

daarover kan ook helpen om bij te dragen aan verdere ontwikkelingen. 

7. Conflicthantering 

Binnen iedere samenwerking schuurt het wel een, maar het is belangrijk echte conflicten 

te voorkomen. Als het dan toch een conflict wordt, hoe los je dat dan weer op? In ieder 

geval niet door het te negeren, maar om er actief mee aan de slag te gaan. En hoe eerder 

hoe beter. Een conflict is vaak een uiting van onmacht bij beide partijen om een bepaald 

probleem in de samenwerking samen op te lossen. Je kunt voor het oplossen van het 

conflict natuurlijk de hulp van een mediator inroepen, maar je kunt zelf ook veel doen: 

• Stel jezelf de vraag hoe belangrijk het issue is en of het wel de moeite waard is om je 

er druk over te maken. 

• Onderzoek bij jezelf wat jouw eigen bijdrage in het conflict is en waarom je je precies 

belemmerd voelt. 

• Vraag jezelf af of je die ander daadwerkelijk nodig hebt om te voorzien in houw 

behoefte of belang. 

• Vraag jezelf af of je iets kunt veranderen aan de manier van communiceren met de 

ander. Heb je echt goed geluisterd en echt geprobeerd de beweegredenen van de 

ander te begrijpen en/of te respecteren? En heb je zelf voldoende duidelijk gemaakt 

waar jouw behoefte ligt of hoe het jou belemmert? En heb je actief gekeken naar 

mogelijke belangen van de ander om te kijken of er andere oplossingen voor het 

conflict te bedenken zijn? 

 

Kortom, je kunt samen actief werken aan een cultuur waarin een gezamenlijke ambitie, 

samenwerking en respect voor elkaar (en elkaars verschillen) centraal staat! 
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Deel 3 

Medisch specialist en ziekenhuis: van allergie naar synergie 

 

Het ziekenhuis is een bijzonder bedrijf waar 7 dagen per week 24 uur per dag door heel veel 

verschillende mensen wordt gewerkt aan het herstel of behoud van de gezondheid van 

mensen. Vandaag de dag is dit bedrijf een ‘maatschappelijke onderneming’ in een 

gereguleerde marktwerking die extern getoetst wordt aan allerlei indicatoren en richtlijnen. 

Het helpt om enige kennis van de historie te hebben om je te verhouden tot jouw eigen 

organisatie. 

 

Vroeger kwamen patiënten thuis bij de medisch specialist en je ging als patiënt naar een 

gasthuis als je niet mobiel was of er niemand was die voor je kon zorgen. De toestand in deze 

gasthuizen was erbarmelijk en halverwege de 19e eeuw trokken artsen aan de bel waarna – 

mede door de komst van narcose- en röntgentechnieken én met de invoering van asepsis – 

patiënten steeds meer binnen ziekenhuizen behandeld werden. Lange tijd bleef veel van de 

diagnostiek in de thuispraktijk van de medisch specialist, maar langzamerhand vestigden veel 

zelfstandig werkende specialisten zich in het ziekenhuis. En wanneer er meerdere specialisten 

van een bepaalde discipline werkten, dan vormden de artsen veelal een maatschap met 

elkaar die daardoor bijvoorbeeld richting het bestuur sterker op konden komen voor hun 

professionele, maar ook voor hun financiële belangen. Naarmate de maatschap groeide, 

nam het steeds meer het karakter aan van een onderneming. En een aantal van die 

ondernemingen zijn zich ook (gedeeltelijk) buiten het ziekenhuis in de vorm van een ZBC gaan 

vestigen. Hiermee ontstonden ook spanning, tussen ziekenhuizen en ZBC’s, maar ook tussen 

medisch specialisten binnen ziekenhuizen die in loondienst waren en zij die onderdeel van een 

maatschap vormen. Tegelijkertijd begon de noodzaak om samen te werken te groeien, omdat 

patiënten in toenemende mate niet meer binnen één specialisme behandeld konden worden. 
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In 2015 besluit de overheid het fiscale ondernemerschap van de individueel vrijgevestigd 

medisch specialist op losse schroeven te zetten. Hierdoor gingen deze specialisten een MSB 

(Medisch Specialistisch Bedrijf) vormen, wat in de meeste ziekenhuizen de figuur heeft van een 

grote gezamenlijke maatschap. 

 

Bekostiging van de medisch specialistische zorg 

Tot 1983 liepen de financiële belangen van ziekenhuis en vrijgevestigd medisch specialist min 

of meer parallel: hoe meer verrichtingen hoe meer er gedeclareerd kon worden. Eind 1982 

riep de overheid de sterke stijging van de ziekhuiszorgkosten een halt toe en kreeg ieder 

ziekenhuis op basis van historische kosten een vast budget. Dit werd bevroren om de sterke 

kostenstijging een halt toe te roepen. Overschrijdingen werden landelijk verrekend door een 

uniforme korting op het budget. Ziekenhuizen die hun uitgaven beheersten moesten dus lijden 

onder ziekenhuizen die meer kosten maakten. Daarmee gingen de belangen tussen het 

ziekenhuis en de vrijgevestigd medisch specialist uit elkaar lopen: het ziekenhuis was er bij 

gebaat om de kosten in de hand te houden en de medisch specialist had een financieel 

belang bij een toename van zorg. Hierdoor liepen de spanningen tussen die twee partijen op 

die door de landelijke koepels van medisch specialisten ook nog eens uitvergroot werden. In 

1987 mochten de budgetten beperkt meegroeien met de met zorgverzekeraars 

overeengekomen toename van het aantal patiënten en bijzondere verrichtingen, maar dat 

veranderde nauwelijks iets in de relatie tussen bestuur en medische staf. Eind jaren tachtig 

greep de overheid in de onbeheersbaar lijkende groei van het honorarium van vrijgevestigd 

medisch specialisten en stelde een landelijk budget vast voor een periode van vier jaar waarbij 

net als bij de ziekenhuizen gekort zou worden bij landelijke overschrijding van het 

macrobudget. Dit had een tegengesteld effect: het was bijna een extra prikkel om harder te 

werken en meer patiënten te zien, omdat je gekort zou worden als jij zelf niet harder ging 
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werken maar je collega’s wél. Het beschikbare budget werd dan ook ieder van die vier jaar 

overschreden. 

In 1995 besloot de toenmalig minister van Volksgezondheid, Els Borst, hiervan af te zien als 

medisch specialisten hun gezamenlijke honorarium beperkt zouden laten groeien met een 

landelijk vastgesteld percentage. Vrijwel gelijktijdig moesten specialisten met de invoering van 

de  Wet op het Geïntegreerde Medisch Specialistisch hun honorarium bij het ziekenhuis gaan 

declareren. Vrijgevestigd medisch specialisten voelden dit als een bedreiging van hun 

professionele autonomie én in hun fiscale positie als vrije ondernemer. 

 

Dit alles bracht natuurlijk de nodige spanning binnen ziekenhuizen en tussen bestuur en 

medisch specialisten met zich mee. Om dit tij te keren, werden ziekenhuizen vaak heringericht, 

bijvoorbeeld door de vorming van Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s) en de 

medeverantwoordelijkheid van medisch specialisten in de bedrijfsvoering van het ziekenhuis. 

Dit ging opnieuw gepaard met sociale onrust rond de bemensing van de nieuwe 

leidinggevende rollen die bij de vorming van de RVE’s ontstonden. De vraag is tevens of de 

vorming van RVE’s daadwerkelijk hebben bijgedragen aan de beoogde integratie van de 

medische discipline in de ziekenhuisorganisatie. Deze integratie zou immers ook inhouden dat 

de medisch specialist ‘van het ziekenhuis’ was, bij voorkeur in een loondienstverband.  

 

Met de toenemende complexiteit van de medisch specialistische zorg nam ook de 

afhankelijkheid van de medisch specialist ten opzichte van de ziekenhuisorganisatie toe. Ook 

nog eens versterkt door de toenemende eisen aan kwaliteit en patiëntveiligheid van de zorg 

en de systemen die nodig zijn om hier aan te voldoen. En extra versterkt door het feit dat de 

eindverantwoordelijkheid voor die kwaliteit en veiligheid bij het bestuur van de instelling wordt 

gelegd.  
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Al deze ontwikkelingen hebben diepe sporen nagelaten en het ‘wij-zij’-denken niet 

weggenomen. Dit zien we in veel ziekenhuizen vandaag de dag nog steeds terug. 

 

De diagnose-behandeling-combinatie (DBC) 

De vraag naar medisch specialistische zorg bleef in de jaren tachtig en negentig stijgen. 

Wachttijden liepen op en budgetten raakten sneller ‘op’ waardoor patiënten pas na de 

jaarwisseling geholpen konden worden. Er ontstond een gemeenschappelijk belang van 

ziekenhuizen en specialisten om onder het budgettaire juk van de overheid uit te komen en te 

komen tot transparante ‘zorgproducten’ waarvoor een kostendekkende prijs voor het 

ziekenhuis en een rechtvaardig honorarium voor de medisch specialist zou kunnen worden 

vastgesteld. Op deze wijze ontstond de diagnose-behandel-combinatie. 

 

In plaats van een geleidelijke invoering van de DBC-systematiek en het inzetten van het 

concept om de communicatie tussen bestuur en specialisten te verbeteren, verloren de 

zorgverzekeraars hun geduld en trokken bij de toenmalige minister Els Borst aan de bel. Hierop 

besloot zij dat het concept de basis zou gaan vormen voor de toekomstige bekostiging van 

de medisch specialistische zorg. Ze stelde forse subsidies beschikbaar aan ziekenhuizen die het 

voortouw wilden nemen in de invoering van de DBC’s en de overheid besloot de DBC-

systematiek in te bedden in een landelijk beheers- en verbetermodel. Bij de landelijke invoering 

in 2005 was het concept verworden tot een bureaucratisch gedrocht dat aan veel nieuwe 

administratief medewerkers in ziekenhuizen werkgelegenheid (!) bood. 

 

In 2012 werd het concept omgedoopt tot DOT: DBC’s Op weg naar Transparantie. Het 

ziekenhuis kon daarmee niet meer zelf bepalen wat aan de patiënt is geleverd, dit werd de 

taak van een extern softwareprogramma dat op basis van sleutelkenmerken van de DBC 

bepaald welke typering moest worden toegekend. Alleen met deze ‘gecertificeerde’ typering 
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kon worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Dit gebeurde overigens met instemming van 

koepels van ziekenhuizen en medisch specialisten! 

 

Het ziekenhuis in bedrijfskundig perspectief 

Decennialang is in politieke discussies gesteld dat ziekenhuizen best zouden kunnen bezuinigen 

zonder dat de zorg in het gedrang zou komen. Veel bestuurders hebben daar hun tanden op 

kapot gebeten, ook omdat zij dachten het bedrijf wel even te gaan ‘runnen’. Een ziekenhuis 

is echter een complexe organisatie in de harde werkelijkheid van het werken aan de 

gezondheid van mensen, de politieke belangstelling, het idee dat het allemaal veel efficiënt 

er kan en het binnen de perken houden van kosten. 

 

Het economisch belang van het ziekenhuis 

In de ziekenhuissector gaat jaarlijks zo’n 30 miljard euro om (CBS 2018) waarvan de helft aan 

loonkosten van zo’n 280.000 mensen bestaat. Een groot deel van de andere helft van dat 

bedrag gaat op aan leveranciers waar ook weer veel mensen een inkomen uit verwerven en 

in Nederland consumeren. Dat maakt dat de ziekenhuissector een belangrijke factor in onze 

economie is. Tel daar bij op dat ziekenhuizen ook een belangrijke rol spelen bij de 

instandhouding van de vitaliteit van de werkende bevolking en de sector stijgt nog verder in 

dat belang. 

 

De bedrijfskundige paradox 

Een ziekenhuisorganisatie is, meer dan welke andere organisatie, complex en lastig te 

besturen. Daar is een aantal oorzaken – of beter nog kenmerken – voor aan te wijzen: 

• Besturing bedrijfsprocessen 

De bevoegdheid en de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsmatige uitkomst van het 

primaire proces  is niet gekoppeld. De bevoegdheid ligt bij de medisch specialist, maar de 
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verantwoordelijkheid ligt bij het management. Om een organisatie te kunnen besturen, 

moet de bestuurlijke autoriteit doelen kunnen stellen voor de aard, omvang en kwaliteit 

van de output (datgene wat aan de klant geleverd wordt). Het bestuur moet daar op 

kunnen toetsen en de organisatie er op aan kunnen spreken en/of corrigeren. 

• Complexiteit productieproces 

Een ziekenhuis heeft een zeer hoog en zeer divers volume aan (vaak lastig planbare) 

‘producten’. 

• Hoge regeldruk 

Er wordt al lange tijd onderkend dat de zorg gebukt gaat onder een veel te hoge 

regeldruk. Gedeeltelijk opgelegd vanuit de overheid, gedeeltelijk door zichzelf opgelegd 

of in stand gehouden. Het Financieele Dagblad schreef in januari 2020 dat zorgverleners 

tussen de 27% en 42% van hun tijd kwijt zijn aan administratie. Er worden taskforces 

opgericht en werkgroepen ingesteld om regels te schrappen, maar op een gegeven 

moment verslapt de aandacht toch weer. En ondanks het gemor over regels van 

zorgverzekeraars en overheid, zijn instellingen deels ook verantwoordelijk voor het instellen 

van regels. Een berucht voorbeeld is de zogenaamde ‘vijfminutenregistratie’ voor de 

wijkverpleging. Deze tijdrovende regel is al in 2009 afgeschaft, maar uit een enquête van 

eind 2019 bleek dat tweederde (!) van de wijkverpleegkundigen de regel nog gebruikten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Voortgangsrapport (Ont)Regel de Zorg 
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Medisch specialist en ziekenhuis: de allergie is wederzijds 

Zoals blijkt uit de hierboven geschetste ontwikkelingen is de band tussen medisch specialist en 

ziekenhuis op zijn zachtst gezegd niet optimaal. En dat terwijl beide groepen elkaar enorm 

hard nodig hebben! Zonder medisch specialisten geen zorg (de core business van een 

ziekenhuis) en zonder bestuurders moeten zorgprofessionals zelf gaan besturen (waar ze geen 

zin in hebben, want zij willen zich bezighouden met zorgverlening). Laurens Baas schetst dit als 

een wederzijdse allergie, maar je kunt het ook omschrijven als een wederzijdse kwetsbaarheid. 

De medisch specialist voelt de gezamenlijke ‘hetze’ van overheid en ziekenhuizen een inbreuk 

in de eigen autonomie. Tegelijkertijd zijn ziekenhuisbestuurders kwetsbaar in hun positie. 

vanwege de beeldvorming en de historie doe je het immers als bestuurder als snel ‘fout’. De 

bestuurders uit de eigen medische staf zijn hierin extra kwetsbaar. De collega die zitting neemt 

in het bestuur wordt makkelijk buitengesloten wanneer die collega kiest voor loyaliteit aan de 

bestuurlijke verantwoordelijkheid en niet primair bij de belangen van de vroegere collega’s. 

 

Van wie is het ziekenhuis? 

Hoe mooi zou het zijn als het ziekenhuis niet van bestuurders, maar van de medisch specialist 

zou zijn? Hiertoe is echter wel een aantal veranderingen nodig. Zo zou er een  besturingsmodel 

moeten komen waarin de professionals zelf op zowel strategisch, tactisch als operationeel 

niveau verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van het primaire proces. Vergelijk het met 

de advocatuur en de accountancy. Medisch specialisten moeten zich dan wel voegen in de 

voorgestelde ordening van bevoegdheden en verantwoordelijkheden, de ICT-systemen 

moeten hierin kunnen voorzien en er moet een integere en gestandaardiseerde typering 

bestaan van de output van het primaire proces. Daarnaast moet de financiële prikkel tot 

doelmatigheid van zorg daar liggen waar ook de bevoegdheden liggen. Dit geldt zowel voor 

de zorgprofessionals zelf als voor de ondersteunende afdelingen zodat er bijvoorbeeld tegen 

geringere kosten geleverd kan worden. 
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Op weg naar synergie 

Als medisch specialist ben je voor de kwaliteit van je werk in grote mate afhankelijk van het 

functioneren van een zoals boven geschetste heel complexe organisatie. Er zijn op alle niveaus 

veel overlegvormen over een breed scala aan thema’s. De kwaliteit van de zorg staat of valt 

bij de samenwerking op al die niveaus en aan de kwaliteit van de communicatie-

vaardigheden van beide partijen. Als medisch specialist ga je de bestuurders of 

(bedrijfskundig) managers niet veranderen, maar je kunt zelf veel doen om de onderlinge 

verstandhouding goed te houden. Laurens Baas geeft hiertoe een aantal handvatten die 

gedeeltelijk ook eerder in het boek uitgebreider aan de orde zijn gekomen: 

• Stop je met ergeren aan de omstandigheden waar je geen invloed op hebt; 

• Benader problemen in de organisatie niet vanuit een ‘medisch’ model. Achter 

organisatievraagstukken liggen vaak complexere factoren ten grondslag dan in een 

medisch vraagstuk; 

• Houd op met wij-zij denken en kijk naar het gemeenschappelijk belang; 

• Stop met ‘ja maar’ of ‘dat kan niet’, maar denk mee over mogelijke oplossingen; 

• Koester de betekenis die je hebt voor patiënten en hun dierbaren;  

• Blijf betrokken op en houd verantwoordelijkheid voor de context van je directe 

behandeldomein, want die heeft invloed op de kwaliteit van je werk; 

• Scheid in je perceptie van managers (maar ook van collega’s) de persoon van de zaak -

het gedrag van de betreffende persoon is niet die persoon als mens; 

• Wees alert op problemen of belemmeringen in je werk, signaleer en benoem deze op tijd 

en ga met betrokkenen in gesprek over een mogelijke oplossing. 

 

Je kunt dus zelf veel bijdragen aan de transformatie van ‘allergie’ naar ‘synergie’. Betrek daar 

de ideeën en handvatten uit dit boek bij. Bedenk bij alles dat ook kleine stapjes je ver kunnen 

brengen en dat dit je hopelijk de energie geeft om je daar verder in te ontwikkelen! 
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Over de VvAA Business School 

 

De VvAA Business School is dé business school van de Nederlandse gezondheidszorg. De 

school bevindt zich in Slot Zeist en is in 2013 opgericht vanuit een grote behoefte door 

verschillende beroepsorganisaties aan kwalitatief goede bedrijfskundige scholing. In de 

vakopleidingen van medisch specialisten en zorgprofessionals wordt immers geen aandacht 

besteed aan bedrijfskundige onderwerpen. 

Deelnemers aan de programma’s van VvAA Business School zijn overwegend medisch 

specialisten, huisartsen, tandartsen, zorgmanagers, dierenartsen en paramedici. Dit maakt 

onze opleidingen uniek in Nederland! 

 

Steeds meer professionals in de zorg zien het belang van bedrijfskundige kennis. Om anders te 

leren kijken naar hun vakgebied, de eigen organisatie én de gezondheidszorg in het 

algemeen. Kom tot nieuwe inzichten en wordt veelzijdiger, dit wordt vandaag de dag echt 

van jou gevraagd! 

 

Geïnteresseerd in onze bedrijfskundige opleidingen? Kijk dan op onze website 

www.vvaabusinessschool.nl. 

 

 

 

 


