Liberalisering van de ziekenhuismarkt gaat langzaam

Afwachten is de bes t
Steven de Waal

De ziekenhuizen zouden niet genoeg vaart maken
met de liberalisering van de markt, vindt onder
andere KPMG. Maar het kortetermijndenken van
ziekenhuismanagers is eigenlijk heel strategisch,
betoogt Steven de Waal.
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handelingen.
2. Onverzekerden behandelen is een privaat risico van ziekenhuizen.
3. Eigenaren (bij bv’s en nv’s aandeelhouders) hebben wezen-
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s te strategie

lijke invloed op kwaliteitsbeleid, zorgpakket, specialismen,
beloning van specialisten en management en balanstransacties. Eigenaren kunnen buitenlanders zijn, met uiteraard
dezelfde vrijheden.
4. Er mag winst worden gemaakt en uitgedeeld aan aandeelhouders.
dergelijke, zijn privaat eigendom. Er zijn geen restricties
aan de omgang met dit bezit zodat verkoop, herontwikkeling, leaseback, outsourcing en onderaanneming mogelijk
zijn.
6. Er zijn geen safety nets voor falende organisaties. Ziekenhuizen kunnen failliet gaan, belangrijke assets, zoals zie-

Foto: ANP, Cor Mulder

5. Ziekenhuizen, zowel het vastgoed als de zorglicenties en

kenhuisgebouwen en apparatuur kunnen daarmee verdwijnen.
7. De patiënt en de verzekerde hebben marktmacht. Er valt

Een echte markt is er een waar werkelijk iets te kiezen valt

werkelijk iets te kiezen. Switchen van verzekeraar kan zonder herkeuring, second opinions zijn een recht, er is vergelijkingsinformatie en er is actieve reclame.
8. Er zijn geen restricties van wetgever of toezicht op volume,
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Schamele oogst
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Voor de rest niet. Bijna elk onderdeel van de puntenlijst is nog

onzekerheid daarover is het terecht dat de ziekenhuizen met

volop onderwerp van politieke strijd. De meeste hebben in de

Hollandse nuchterheid eerst de kat uit de boom kijken. Ook dat

huidige politieke constellatie alleen nog de status van voorne-

is strategie.

mens, niet van werkelijkheid.
Het huidige kabinet had voornemens voor verdere liberalisering
op onderdeel 1 van de lijst: een uitbreiding van behandelingen
waarop de markt betrekking heeft. Maar dit zal een thema
worden van nieuwe coalitieonderhandelingen.

Steven P.M. de Waal is bestuurder van Public SPACE
Foundation.
www.public-space.com

Verder wordt er nu geëxperimenteerd met vrijheden rond eigendom, maar zolang interne zeggenschap en winstuitkering
niet goed geregeld zijn, zullen alle marktdeals die we zien, alleen maar vastgoedtransacties zijn. Zoals ook het geval lijkt
met het Slotervaart Ziekenhuis.
Al met al een schamele oogst na zoveel jaren liberalisering. Het
is ook goed te begrijpen waarom de voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, Hans Wiegel, recent in een krantenartikel opriep nu eerst eens met de liberalisering van het aanbod aan de
slag te gaan. De verkiezingen zullen meer duidelijkheid brengen
dan de wensbeelden die de huidige minister heeft gegeven.
Gezien de voortgang van de liberalisering van de markt en de
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HRM, management & organisatie en juridisch advies
Leeuwendaal is een bureau met circa 100 medewerkers dat hoogwaardige adviesdiensten levert op het terrein
van HRM, management & organisatie en juridisch advies. En met succes, zo blijkt uit onze zeer hoge score uit het
recente klanttevredenheidsonderzoek. Wij hebben sinds 1990 ruim 1500 opdrachtgevers geadviseerd, zowel in de
(semi-)publieke als in de private sector.
Naast kennis van de algemene publieke sector heeft Leeuwendaal ook ruime ervaring binnen de
gezondheidszorg zowel binnen de (academische) ziekenhuizen, ouderenzorg, GGZ, thuiszorg, gehandicaptenals jeugdzorg. Leeuwendaal onderscheidt zich door haar full service-concept op het gebied van HRM,
management & organisatie en juridisch advies en intensieve interne samenwerking. Hierdoor kunnen wij onze
klanten steeds de best passende oplossing bieden!
Meer weten? Kijk voor meer informatie over onze expertise op www.leeuwendaal.nl/zorg of bel streamer
(070) 414 27LL00.
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