
Loek Winter: ‘Mandaat heeft voor mij niet 

met macht te  maken, maar met slagkracht’
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Aan  ambities geen gebrek bij zorgondernemer Loek Winter, eigenaar van acht diagnostische centra en de 

ziekenhuizen in Lelystad en Emmeloord. Hij wil er nog wel een paar ziekenhuizen bij. Winter heeft een hartgrondige 

afkeer van ondoelmatige zorg en verspilling van budget. Van medisch specialisten die er de kantjes van af lopen, 

neemt hij resoluut afscheid. ‘Ik wil een cultuur waarin mensen er concessieloos voor gaan.’

Heilig geloof in klein-
schalige aansturing 

‘Ik heb een acquisitieteam van vijf mensen dat probeert 

afspraken te maken over nieuwe aankopen. In onze data-

bank zitten 82 ziekenhuizen met informatie over wie de 

bestuurders zijn, de raden van toezicht, de medische staf, 

winst- en verliescijfers, de kwaliteitsproblemen, de con-

flicten en andere perikelen die er geweest zijn. We zijn 

vaak beter geïnformeerd dan de mensen die we spreken,’ 

antwoordt zorgondernemer Loek Winter op de vraag of  

er na de voormalige IJsselmeerziekenhuizen aan zijn MC 

(Medisch Centrum)|Groep nieuwe ziekenhuizen toegevoegd 

zullen worden. Dat laatste valt inderdaad te verwachten, 

laat hij doorschemeren, maar het is nog te vroeg voor het 

noemen van namen.  

‘Ik wil in onze keten nog een vijftal kleine of middelgrote 

ziekenhuizen onderbrengen. Ziekenhuizen waar het kwali-

teitsregime en efficiency omhoog moeten en  waar de  

bedrijfsvoering inzake ICT, incasso, technisch onderhoud 

en personeelszaken gestandaardiseerd kan worden. Dan 

kunnen ze zelfstandig blijven. Nu is er veel verspilling. Het 

probleem van die ziekenhuizen is dat hun financiële schaal 

te klein is om goed te kunnen draaien. Als ziekenhuizen 

onze visie delen, hebben wij daar een oplossing voor. Maar 

voordat ze meedoen, is blijkbaar eerst een crisis nodig. 

Jammer, want dat verzwakt de positie van zo’n ziekenhuis.’

In het najaar van 2009 stond Winter op het punt een  

belang te nemen in het St. Jans  Gasthuis in Weert. Daar 

waren interne conflicten en de Inspectie had de IC -

afdeling gesloten. De onderhandelingen tussen de raad 

van bestuur en Winter liepen uiteindelijk stuk op onenig-

heid over de nieuwe eigendomsverhoudingen. 

Patiëntenzorg tegen 
acceptabele kosten

Loek Winter daarover nu: ‘Ik kreeg niet genoeg mandaat 

om mijn bedrijfsvisie uit te werken. Als ik van de raad  

van bestuur geen ruzie kan maken met een longarts die 

een kortademige patiënt vier weken op een wachtlijst laat 

staan, hoeft het voor mij niet. Mandaat heeft voor mij niet 

met macht te maken, maar met slagkracht. Je moet bewe-

ging in de kar te krijgen en de wachtlijsten eruit rammen.’

Imago
Op het verwijt van sommige critici dat zijn zogenaamde 

saneringsdrift eerder zal leiden tot uitkleding van de zorg, 

reageert Loek Winter schouderophalend. ‘Het kan me niet 

zoveel schelen welk imago ze op me plakken. Voor de een 

ben ik een bouwer en pionier. Voor de ander ben ik, nu ik 

bij IJsselmeerziekenhuizen grote schoonmaak houd, een 

kille saneerder en een gevaar.  Als ik voor het geld zou 

gaan, had ik net zo goed medisch specialist kunnen blij-

ven. Ik ga voor patiëntenzorg tegen acceptabele kosten. 

Daar ligt mijn hart.’

Bij Loek Winter is de affiniteit met zorg met de paplepel 

ingegeven. Hij werd in 1959 geboren in het Limburgse  

Voerendaal, waar zijn vader als huisarts werkte en zijn 

moeder in de apotheek aan huis stond. ‘Het ondernemen 

zit in je bloed. Dat is lastig om stil te zetten. En wie in de 

zorg zoals ik wil ondernemen, moet  het risico van toren-

hoge schulden aanvaarden.’

Loek Winter begon zijn carrière als radioloog bij het Onze 

Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam. Daar ergerde hij 

zich aan de inefficiëntie, de geldverspilling en de wacht-

lijsten die maar niet verdwenen. In 1995 richtte hij met 

collega Jaap Maljers, bij wijze van marktwerking in de 

zorg avant-la-lettre, het Diagnostisch Centrum Amsterdam 

op. Dat bleek een schot in de roos. Er volgden meer initia-

tieven, waarbij Winter soms onconventionele middelen 
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niet uit de weg ging. Toen de patiënten in zijn nieuwe kli-

niek in Rotterdam wegbleven, stuurde hij zijn medisch 

specialisten op huisbezoek naar alle huisartsen. Die kre-

gen de vraag of ze patiënten wilden sturen. De specialis-

ten waren aanvankelijk onthutst dat zij dit moesten doen. 

‘Wie anders? Jullie zijn toch de artsen!’, reageerde Winter, 

die ook nog duizenden flyers liet uitdelen. Binnen een paar 

maanden draaide het behandelcentrum quitte. Inmiddels 

heeft Winter acht diagnostische centra in het land voor 

onder meer hartdiagnostiek, longfunctieonderzoek, scopi-

en en botdichtheidmeting. De centra hebben geen wacht-

tijden en er wordt samengewerkt met lokale ziekenhuizen. 

Reddingsoperatie
In 2006 wordt Winter medisch directeur van het Medisch 

Centrum Jan van Goyen in Amsterdam. De wens om eige-

naar te worden van een ziekenhuis komt binnen bereik als 

hij in 2008 hoort dat de IJsselmeerziekenhuizen in Lely-

stad en Emmeloord door wanbeleid  kopje onder dreigen 

te gaan. Er volgen ingewikkelde onderhandelingen over 

een reddingsoperatie, waar wel meer dan twintig partijen 

bij betrokken zijn. Uiteindelijk wordt een herzien plan op 

basis van de voorwaarden van de Nederlandse Zorgautori-

teit (NZa) goedgekeurd. Voor de Nza is een belangrijk crite-

rium dat ziekenhuiszorg voor de bevolking in de polders 

gegarandeerd blijft. 

De bank wilde de overname van de twee aan de afgrond 

wankelende ziekenhuizen niet financieren. ‘Dus’, zegt Win-

ter, ‘heb ik het geld zelf bijeen moeten schrapen. Dat was 

wel een behoorlijk risico vonden anderen destijds. Ik vond 

zelf van niet.’ Met vijf miljoen euro uit eigen vermogen en 

negentien miljoen die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 

Volledig exploitatiemodel  
bespaart geld
Ongekend veel data uit meerdere ICT-systemen die niet 
werden omgezet in nuttige informatie voor manage-
ment en specialisten. Met daarnaast een financiële afde-
ling die niet wist welke vakgroepen verliesgevend wa-
ren en wat de de grootste crediteuren. Dat was wat de 
MC|Groep aantrof in februari 2009 na de bestuurlijke 
overname van de IJsselmeerziekenhuizen. Een enorme 
berg aan gegevens die niet wordt gekoppeld aan de 
organisatiedoelstellingen maar wel een gevoel van con-
trole geven, is een fenomeen bij veel grote zorginstel-
lingen, stellen Elmer Jutte en Matthijs Vink van de 
MC|Groep in het blad ZNEtwerk. Bij de IJsselmeer-
ziekenhuizen werden beslissingen genomen op basis 
van onder meer onderbuikgevoel. Dit verhoogde de 
kans  op verkeerde investeringsbeslissingen. 
Een ziekenhuis kan volgens de MC|Groep benaderd 
worden op basis van simpele principes en kengetallen. 
Het startpunt is ‘meten is weten’. Binnen een paar 
maanden is bij de IJsselmeerziekenhuizen een volledig 
nieuw exploitatiemodel opgezet. Hiermee worden  
exploitatieoverzichten per afdeling en vakgroep en de 
kostprijs van alle activiteiten binnen het ziekenhuis 
bepaald.  Kennis van kostprijzen is een harde voor-
waarde in de onderhandelingen met zorgverzekeraars 
over DBC-tarieven. Daardoor heeft de MC|Groep een 
‘solide uitkomst’ bereikt in de onderhandelingen over 
het B-segment. Met een exploitatiemodel dat vertelt 
wat de kosten op elk niveau zijn, kan een ziekenhuis 
gemiddeld tien procent kosten besparen. Voor de hele 
ziekenhuissector in Nederland kan dit een besparing 
van één miljard euro opleveren.
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erbij legt, kan Winter in het voorjaar van 2009 de zieken-

huizen in Lelystad en Emmeloord overnemen. 

Dat je een ziekenhuis zou kunnen kopen, daar had Winter 

vroeger alleen maar van durven dromen. Hij zegt al in 1990 

van plan te zijn geweest om een medisch centrum te starten.

‘Met mijn eigen spullen en personeel. In Duitsland kon  

dat wel, hier niet. Kijk ik naar de evolutie in de laatste  

acht jaar, eerst onder minister Hoogervorst, daarna onder 

Klink, dan ben ik er zeer door verrast wat nu allemaal kan. 

De zorg zit nog half in een planeconomie en half in een 

markteconomie, maar de marktwerking gaat in volle vaart 

door. Er zijn ongelooflijk veel mogelijkheden en projecten. 

Mensen die zeggen dat regelgeving het ondernemen in de 

zorg in de weg staat, die verschuilen zich achter een dikke 

boom. Die kunnen niet ondernemen. De zelfstandige  

behandelcentra zijn de snelstgroeiende sector. Er kan van 

alles. Ik voorzie tussen nu en tien jaar een sterke groei in 

themaklinieken voor afgebakende doelgroepen, zoals 

ADHD, slaapproblemen, obesitas, verslavingszorg.’

Daarnaast blijft er volgens Winter  genoeg ruimte over 

voor functies die in een zogeheten planeconomie voor de 

zorg zijn onder te brengen. ‘Denk daarbij aan academische 

ziekenhuizen, fundamenteel onderzoek en andere collec-

tieve functies waar de markt niet op zijn plek is. De  

samenleving wil topzorg in kankerbehandeling en in os-

teoporose. Typisch iets voor een planeconomie. Het is nu 

de tijd voor herdefiniëring over wat plan- en wat markt-

economie in de zorg zou moeten zijn.’

Voortdurend pielen
Ten tijde van de overname van de IJsselmeerziekenuizen 

spreekt Winter zijn verbijstering uit over hoeveel geld bij 

de ziekenhuizen is weggelekt. ‘Daar draait mijn maag van 

om. Die ziekenhuizen hebben 45.000 m2 nodig om zorg te 

verlenen. Ik kan het op 10.000 m2.’

Ruim een jaar later zitten we met Loek Winter in het 

MC|Zuiderzee in Lelystad in een spreekkamer op een open 

etage, die uitkijkt op de centrale ontvangsthal beneden.

‘Op deze hele etage,’ stelt Winter als simpel voorbeeld hoe 

iets efficiënter kan, ‘zaten vroeger alleen de twee leden van 

de raad van bestuur. Nu zit hier de hele bedrijfsvoering, 

die vroeger in een apart gebouw van 3000 m2 zat. Van vijf 

lagen in de organisatie zijn we teruggegaan naar drie. Ik 

loop hier rond en weet precies wat er speelt: hoeveel ziek-

tegevallen zijn er op de eerste hulp? Waarom duurt het  

anderhalf uur voordat mensen geholpen worden? Het is 

voortdurend kijken, trekken en pielen hoe het beter kan. 

Dat is een heel andere cultuur dan die van de managers 

die bij een spreadsheet staan na te denken en dan aan 

 besluitvorming doen. Bestuurders die vrijwel blindelings  

offertes tekenen en op tijd naar huis willen. Verder geen 

gezeur, want ergens bovenop zitten is vermoeiend.’

Bij zijn entree in de twee ziekenhuizen in de polder stuitte 

Winter op een ‘ijskast  waar ik weer dynamiek in moest 

krijgen. Er was veel stress. De eerste drie maanden was ik 

zogenaamd de reddende engel, maar daarna moet je wel 

het draagvlak hebben om je ideeën uit te bouwen.’

In 2008 leden de twee ziekenhuizen nog een verlies van 

twaalf miljoen. Ruim een jaar na de overname is er zelfs 

een winst van een kleine twee miljoen. ‘We zijn er nog lang 

niet, maar die winst gaat niet meer in een verlies verande-

ren. We weten nu waar de kosten en opbrengsten zitten.’

Er werd afscheid genomen van vijftien specialisten die 

niet goed functioneerden. ‘Niet functioneren wil zeggen: 

drie kwartier te laat komen terwijl de patiënt al om acht 

uur op de OK ligt, ‘s middags om drie uur naar huis om te 

gaan golfen, of naar drank ruiken. Of niet lief en aardig 

zijn tegen mensen en klachten niet serieus nemen. Voor 

hen in de plaats zijn er frisse, enthousiaste specialisten 

aangenomen.’

Kritisch auditeren
En er zijn, vertelt Winter, nog meer maatregelen uitgevoerd 

en in aantocht. ‘We hebben de oplichters onder de leveran-

ciers, die te hoge nota’s stuurden, eruit gezet. Er zijn voor 

enkele miljoenen vier nieuwe operatiekamers gebouwd, na-

dat de oude door de Inspectie gesloten waren. De wacht-

lijsten zaten op vierenhalve week. Die bedragen nu nog 

maar enkele dagen. Specialisten hebben hiervoor een paar 

keer per week moeten overwerken. We onderzoeken welk 

kwaliteitssysteem voor ons het beste werkt en gaan audits 

houden van kritische afdelingen als de OK, verloskunde en 

eerste hulp, er komen prestatie-indicatoren en pittige au-

dits onder de medische staf, die verder gaan dan visitaties 

van collega’s en andere vriendenpraatjes.’ Met andere zie-

kenhuizen wordt samengewerkt. Het ziekenhuis uit Almere 

huurt in Lelystad ruimte voor dialyses. Oogheelkunde is 

uitbesteed aan Oogziekenhuis Zonnestraal. ‘Mijn motto is: 

“Of we doen iets heel goed, of we doen het niet.”’

Winters ideaal is een ‘zelflerende’ organisatie, die kwali-

teitsgericht handelt en procesinhoudelijk voortdurend ver-

betert.’ Daartoe heeft hij de organisatie verkleind tot units, 

die zelf verantwoordelijk zijn voor het resultaat en die 

worden aangestuurd door een zakelijk leider. Hij spreekt 

medewerkers aan op productie, service, kwaliteit, het vol-

gen van opleidingen. ‘Op de eerste hulp in Lelystad hebben 

we per maand duizend patiënten. Dat doen we met 31 fte’s. 

Maar lukt dat ook? Dat soort dingen bespreken we in de 

units. Iedere maand zit ik in een meeting met de zakelijk 

leiders en eens per week met de bestuurder van de 

 medische staf.’

In kleine afdelingen zit volgens Loek Winter het succes 

van een zorgonderneming. ‘In een van zijn boeken heeft 

managementgoeroe Eckart Wintzen het ook beschreven: 

units van niet meer dan 50 man personeel zijn net groot 

genoeg om geen bureaucratie te krijgen, maar wel collegia-

liteit en klantgerichtheid. Ik geloof heilig in kleinschalige 

aansturing, waarbij goeie vriendelijke artsen contact heb-

ben met patiënten volgens de NU-cultuur: heden, heden, 

heden! Dan groei je 30 procent per jaar. Maak je het com-

plexer, neemt de betrokkenheid van medewerkers af, 

neemt het ziekteverzuim toe en wordt het duurder.’



Met dit laatste raakt Winter aan een fundamenteel pro-

bleem in de zorg: de financiering, die volgens hem ‘niet 

transparant en niet te begrijpen is, zelfs niet voor inge-

wijden, en die ook niet parallel loopt aan de incentives  

van de werkers.’

Kostenbewustzijn
‘In een ziekenhuis weten van de pakweg 1000 mensen die er 

werken slechts twintig wat iets kost. Die 980 anderen doen 

hun best voor de patiënt, die ook niet weet wat iets kost.  

De patiënt heeft een kaart van ziektekosten verzekeraar 

Achmea. Dat is de best gedekte creditcard, want je kunt je  

er overal mee laten behandelen. Het  kostenbewustzijn is 

dus zowel bij de aanbieder als de  patiënt laag.’

Winter denkt het kostenbewustzijn onder de specialisten 

in de twee ziekenhuizen te verhogen met een bonus- 

malussysteem. Bij zijn diagnostische centra bestaat iets 

soortgelijks. De specialisten zijn er aandeelhouder. Ze 

plukken de revenuen in goede tijden, maar draaien indivi-

dueel ook op voor verliezen, die het gevolg kunnen zijn  

van onvoldoende presteren.

Winter: ‘Bij een bonus-malus beoordeel je specialisten op 

geleverde  kwaliteit, service, wachttijd. Ik wil voor de spe-

cialisten in mijn ziekenhuizen deels een vast salaris, bij-

voorbeeld 70 procent, en de rest bonus. Het past nu nog 

niet binnen de wetgeving, binnen de  schaal van medisch 

specialisten, maar ik wil proberen daarin voorloper zijn. 

Er moet een relatie zijn tussen het presteren van het 

 ziekenhuis en het individueel presteren.’

‘Toen de ziekenhuizen in Lelystad en Emmeloord bijna 

failliet waren, liepen er disfunctionerende specialisten 

rond die drie keer de Balkenendenorm verdienden. Ik wil 

een cultuur waar specialisten er concessieloos voor gaan 

en niet in een van acht-tot-vier-uur-baan blijven hangen. 

Een cultuur waar men elkaar aanspreekt op bejegening 

van cliënten en openstaat voor ideeën van collega’s en 

voor andere werkmethoden.’ |

‘Er moet een relatie zijn tussen het 
presteren van het ziekenhuis en het 
individueel presteren’


