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■ Radioloog Loek Winter verruil-
de al snel de witte jas voor het on-
dernemerschap in de zorg. Met me-
destander Willem de Boer vormt hij 
samen de Raad van Bestuur van de 
MC Groep, een ziekenhuis met drie 
locaties. Daarnaast is Winter eige-
naar van de DC Groep, een keten van 
Diagnostische Centra. Gezamenlijk 
doel is het e�  ciënter en betaalbaar 
maken van de Nederlandse gezond-
heidszorg, zowel voor de patiënt als 
voor de zorgverleners. ‘We staan aan 
de vooravond van een grote innova-
tiegolf in de zorg.’

Met wat voor zorgmarkt 
hebben we te maken?
‘De wetgever heeft een hek om de 
zorg geplaatst’, vertelt Willem de 
Boer. Van het tweemanschap is hij 
vooral de fi nancieel onderlegde. ‘De 
overheid maakt ook een terugtrek-
kende beweging als het gaat om het 
vormen van een vangnet binnen de 
zorg. Dit betekent in onze optiek dat 
ook andere financieringsbronnen 
in de zorg noodzakelijk zijn. Nieuwe 
investeerders kunnen bijvoorbeeld 
pensioenfondsen zijn of andere gro-
te institutionele beleggers. Ande-
re fi nancieringsbronnen betekent 

dat die uiteindelijk ook een bepaald 
rendement willen halen. Daarnaast 
verlangen ze adequaat leiderschap 
binnen de instelling waarin ze inves-
teren. Hands-on ondernemers, met 
de voeten in de klei en opgestroopte 
mouwen. Een direct gevolg van de-
ze ontwikkelingen is dat innovaties 
in de zorg in een sneller tempo gaan 
plaatsvinden dan voorheen. Met na-
me vernieuwingen door middel van 
creatieve destructie. Dat is het proces 
van voortdurende innovatie, waarbij 
succesvolle toepassingen van nieu-
we technieken de oude vernietigen. 
De herschikking van het landschap 
is volop aan de gang.’

Handelt de zorgondernemer 
om geld te verdienen of om 
op de juiste manier om te 
gaan met het beschikbaar 
gestelde geld?
‘De zorgondernemer hecht aan 
maatschappelijke waarden’, aldus 
Loek Winter. ‘Hij toont een grote be-
trokkenheid en beseft dat hij deels 
met publieke middelen werkt. Aan 
de andere kant vinden we het lo-
gisch om incentives af te spreken. 
We zijn tegen het belonen voor over-
consumptie. Dit huidige mechanis-
me past niet meer in deze sector. We 
moeten met elkaar nadenken over 
een vorm waarin je niet meer voor 
productie wordt beloond, maar waar-
bij je scherper moet inzetten op kwa-
liteit, preventie en service. Ook om 
daarmee de stijgende zorgconsump-
tie te keren.’ Martktwerking speelt 
daarbij ook een rol, volgens Win-
ter. ‘ Niet als het gaat om acute zorg 
waarbij bereikbaarheid belangrijk 
is. Spoedeisende hulp of verloskunde 
bijvoorbeeld, dat zijn eigenlijk nuts-
functies. Bij electieve zorg, waar tijd 
minder belangrijk is en je de kwali-

teit goed kunt defi niëren, ligt markt-
werking meer voor de hand. Ook 
ondersteunende disciplines, zoals 
het laboratorium en de apotheek le-
nen zich hiervoor.’

Jullie zijn bekend als 
ondernemers in de zorg. 
Wat is het ideaalplaatje?
De Boer: ‘Wij kiezen voor focuskli-
nieken. Wij denken dat focuszorg 
beter en goedkoper is. We zien het 
ziekenhuis oude stijl als verzamel-
gebouw van producten. Ik ben een 
voorstander van de medical mall. 
Hierin wordt de klassieke zieken-
huiszorg gecombineerd met de 
zorg in kleine gespecialiseerde fo-
cusklinieken. Die laatstgenoemde 
klinieken zijn goed in één type be-
handeling en vormen vaak een ke-
ten. De patiënt wordt snel, vakkundig 
en goedkoper geholpen. In Lelystad 
hebben we het voorbeeld van de oog-
heelkunde.  Het hoeft overigens niet 
alleen om behandeling te gaan; het 
kan ook een laboratorium- of zieken-
huisapotheekketen zijn.’ Winter vult 
aan: ‘Die trend zal doorzetten. Ik ver-
wacht dat we deze slag de komende 
tien jaar met elkaar moeten maken. 
Ook als je kijkt naar de zorgkosten. 
As je die uiteindelijk ook structu-
reel terug wilt brengen, moeten we 
daar met elkaar de komende tien jaar 
veel e� ort in stoppen. Ook ICT speelt 
daarin een rol. Ik vind bijvoorbeeld 
Health Valley een heel dynamisch 
platform. In het begin was het klein-
schalig; inmiddels heel professio-
neel, met veel uitstraling. Langs die 
as van ICT vindt ook veel innovatie in 
de zorg plaats.’

‘Doorpakken in 
de zorg kan alleen 
met steun van de 

professionals’

NIEUWS
WERK SAMEN 

OP HET GEBIED 
VAN INKOOP

WERK SAMEN 

1
TIP

■ Professionals binnen de heal-
thcare hebben het directe contact 
met de patiënt. Zij zijn het die de 
innovatie binnen de zorg moeten 
en willen aanjagen. Gericht op ef-
fi ciënter werken, versterken van 
de kwaliteit en meewerken aan 
terugdringen van de kosten. Doel-
stellingen die binnen het huidige 
politieke kader vaak lastig haal-
baar lijken. Chris Zegers doet als 
directeur Healthcare van Van Lan-
schot Bankiers zijn uiterste best 
om de zorgprofessional de juiste 
weg te wijzen.

Waarmee moet de 
medisch professional 
rekening houden?
‘Met een vreemde mix van 
publiek en privaat. Kijk bij-
voorbeeld naar de mondzorg. 
Tandartsen en orthodontisten 
bieden nagenoeg alle zorg aan 
in een directe relatie met de pa-
tiënt. De tarieven worden ech-
ter volledig gereguleerd door de 
overheid. De vergoedingen en 
daarmee een belangrijk deel van 
de kasstroom staan dus vooraf 
vast. Dat nodigt niet echt uit om 
innovatief te ondernemen.’

Hoe staat het met het 
ondernemerschap in de 
healthcare?
‘Stel je bent een medicus en je 
wilt gaan ondernemen. Je maakt 
een planning voor de komende 
jaren. Welke vorm van zorg is in-
teressant en welke omzet kan 

daarmee worden behaald? En 
hoe verhoudt zich dat tot de in-
vesteringen? Dat zijn langeter-
mijnbeslissingen. Kijkend naar 
de huidige wet- en regelgeving 
is dat geen eenvoudige opgave. 
Medici zijn afhankelijk van snel 
wisselende politieke beslissin-
gen. Dat heeft gevolgen voor de 
continuïteit van het, vaak star-
tende, ondernemerschap. Daar-
door is veel innovatie vanuit 
de individuele medicus recent 
stilgevallen. Dat is een ernstige 
zaak, ook omdat wij weten dat 
daarmee de op langere termijn 
noodzakelijke  beheersing van 
kosten door een toenemende 
zorgvraag moeilijker kan wor-
den behaald.’

Hoe kun je doorpakken in 
de zorg?
‘Als ondernemend professional 
in de zorg heb je te maken met 
het normale ondernemersrisico. 
Je kunt controle uitoefenen over 
dienstverlening aan patiënten, 
de kwaliteit van de zorg en het 
voldoen aan allerlei aanvullen-
de eisen. Als je tot vernieuwing 
en kostenbeheersing in de zorg 
wilt komen, moet je innoveren 
en focussen. Veel zittende par-
tijen zijn nu slechts gericht op 
bezuiniging en professionals 
die willen ondernemen, kunnen 
dat niet omdat het zorgbudget 
al is toegezegd aan deze partij-
en. Als je wilt doorpakken in de 
zorg, heb je de steun nodig van 
de professionals. Zij hebben het 
directe contact met de patiënt 
en weten wat er speelt. Die steun 
krijg je als ze zich gesteund voe-
len door een voorspelbaar lang-
jarig kader. Dat geeft uitzicht 
op continuïteit en kwaliteit van 
zorg gesteund door noodzake-
lijke zekerheid rond het voort-
bestaan van ondernemerschap 
voor de professional. ’

Jaarlijks geven zorginstellin-
gen in Nederland ongeveer 
17 miljard euro uit aan goe-
deren en diensten. Instel-
lingen kopen zelf in of via 
een van de veertig inkoop-
samenwerkingsverbanden. 
Daardoor is de inkoop sterk 
versnipperd. ‘Voor de zorg 
is er een wereld te winnen, 
als er meer wordt samenge-
werkt op het gebied van in-
koop.’ 

Frank Kaptein is sinds 1 juni 2007 di-
recteur/bestuurder van Intrakoop, 

de non-profi t inkoopcoöperatie van 
de zorg. Kaptein is een vurig pleitbe-
zorger van inkoopsamenwerking.

Wat is er  te winnen?
‘Het draait om onze payo� : ”Samen 
maken we goede zorg beter betaal-
baar”. We halen overbodige kosten 
uit de keten, zodat er meer geld over-
blijft om in de zorg te investeren. 
Als iedereen individueel afspraken 
maakt met leveranciers, kost dat 
veel geld en tijd. Als je het samen 
doet, heb je de eerste winst al te pak-
ken. Met elkaar kunnen we volumes 
en kennis op elkaar leggen, zodat 

hiertussen synergie ontstaat. Dit 
leidt tot nog betere afspraken met 
leveranciers.’

Hoeveel geld kan worden 
bespaard?
‘Aan inkoop van goederen en dien-
sten in de zorg gaat in Nederland on-
geveer 17 miljard euro om. Als we dat 
in gezamenlijkheid kunnen regis-
seren, kan de structurele besparing 
door inkoopsamenwerking onge-
veer 10% zijn. Dat is een substanti-
eel bedrag. Inkoop binnen de zorg 
maakt 30% uit van de kosten en dat 
aandeel stijgt alleen maar. Om mee 

te kunnen gaan met alle ontwikke-
lingen in de zorg, bijvoorbeeld volu-
meveranderingen, is het belangrijk 
om goede en fl exibele afspraken te 
kunnen maken met leveranciers. 
Hierdoor wordt de noodzaak voor 
inkoopsamenwerking nog groter.  
Door heel goed en slim met elkaar 
op te trekken kun je beter reageren 
op die ontwikkelingen. Dat wordt 
steeds belangrijker als het gaat om 
het terugdringen van de kosten bin-
nen de zorg.’

‘De zorg kan 1,5 miljard euro besparen door slimmer in te kopen’
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