
Concentratie van medisch-specialistische zorg is 

geen gemakkelijk onderwerp. Een aantal vormen 

van zorg is al geconcentreerd in enkele centra, 

Maar elke volgende stap lijkt problemen op te roe-

pen. Verdergaande concentratie blijkt geen vanzelf-

sprekendheid. We zijn op het punt aanbeland dat 

het sluiten van een afdeling van een ziekenhuis pijn 

gaat doen. De angst is dat het aanbod verschraalt, 

vooral regionaal, en de toegankelijkheid van de 

zorg minder wordt. Maatschappelijk gezien is er de 

nodige ophef als een ziekenhuis de volumenorm 

voor bepaalde operaties niet lijkt te halen en de 

zorgverzekeraar laat weten daarom het aankoop-

beleid te willen wijzigen. De consequentie kan zijn 

dat een aanbod helemaal verdwijnt uit het betref-

fende ziekenhuis, zoals recentelijk verloskunde uit 

het Diaconessenhuis in Meppel. 

Als een ziekenhuis als gevolg van concentratie van 

zorg een afdeling gaat afstoten, heeft een cliën-

tenraad over dat voorgenomen besluit adviesrecht. 

Daarom is het belangrijk om als cliëntenraad te 

kijken wie welke rol daarin heeft. Het LSR heeft 

concentratie van medisch-specialistische zorg tot 

een speerpunt gemaakt in belangenbehartiging en 

medezeggenschapspraktijk. 

Gangbare argumentatie

Verdere concentratie van zorg lijkt vanzelfspre-

kend te zijn. Het recente regeerakkoord spreekt 

uit dat zorg dichtbij de consument moet worden 

aangeboden. Iedereen moet toegang hebben tot 

die zorg. Tegelijk toont het nieuwe kabinet zich 

ook een voorstander van verdere concentratie 

van medisch-specialistische zorg. Een argument 

van de voorstanders van verdere concentratie 

van medisch-specialistische zorg is dat het een 

logische voortzetting is van lopende processen. 

Verzet ertegen is daarom vruchteloos, bezwaren 

maken een achterhoedegevecht. Zij wijzen erop 

dat concentratie van zorg de kwaliteit van de zorg 

verhoogt; het maakt zorg efficiënter en volgt de 

wens van de zorgconsument die alleen tevreden 

is met de allerbeste zorg. Een gelopen koers, met 

andere woorden. 

Omstreden argumenten

Of toch niet? Er ontstaat de afgelopen tijd opmer-

kelijk veel maatschappelijke onrust als gevolg van 

voornemens om afdelingen van ziekenhuizen te 

sluiten, samen te voegen of te verplaatsen. De 

argumenten voor concentratie van medisch-specia-

listische zorg zijn niet onomstreden. Dat bleek al uit 
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Concentratie van medisch-specialistische zorg is inmiddels een gegeven. De 
vraag is hoe het verder moet, wie welke rol speelt en vooral wat het betekent 
voor de cliënt. Voor het LSR een reden om met cliëntenraden en verschillende 
partijen hierover in gesprek te gaan.
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de enquête onder cliëntenraden van ziekenhuizen 

die het LSR begin van het jaar hield en waarvan 

u de uitkomsten op de website van het LSR kunt 

lezen. De reacties geven een beeld van de manier 

waarop de cliëntenraden de concentratie van zorg 

beleven. 

Er staan enorme belangen op het spel in de 

zorg: politieke, economische en sociale. Burgers, 

cliënten en consumenten hebben tegenstrijdige 

belangen. Cliëntenraden geven signalen af van 

dreigende verschraling van zorg op bepaalde 

gebieden in bepaalde regio’s. Ze zien bedreigin-

gen voor de kwaliteit van de zorg. In de discussies 

krijgen economische motieven teveel de overhand, 

de zorgverzekeraars hebben een te grote rol, en 

cliënten en cliëntenraden een ondergeschikte. 

Met elkaar in gesprek

Reden genoeg voor het LSR om dit najaar de 

volgende stap te zetten en de concentratie van 

medisch-specialistische zorg met verschillende 

partijen aan de orde te stellen. Wat betekent die 

concentratie voor de cliëntenraden van de Neder-

landse ziekenhuizen? Waar maken zij zich zorgen 

over? Hoe willen zij het debat voeren over de 

toekomst van het zorgstelsel? Hoe willen zij hun 

achterban vertegenwoordigen op dit onderwerp dat 

mensen zo direct raakt?

Het wordt tijd dat cliëntenraden, meer dan tot nu 

toe het geval is, betrokken raken bij het thema. 

Overheid, zorgverzekeraars, het management 

van ziekenhuizen en in enkele gevallen groepen 

specialisten voeren de discussie terwijl cliënten en 

cliëntenvertegenwoordigers aan de zijlijn staan.  

De stem van de cliënt mag wel wat luider klin-

ken. Om het debat over de voor- en nadelen van 

concentratie van medische zorg met alle partijen 

die hierin een rol spelen te voeren, organiseerde 

het LSR onlangs op drie plaatsen in het land een 

bijeenkomst voor cliëntenraden van ziekenhuizen, 

zorgverzekeraars, het ministerie van VWS, de koe-

pel van ziekenhuizen NVZ en landelijke belangen-

organisaties om met elkaar in gesprek te gaan over 

concentratie van medisch-specialistische zorg.

Stelling nemen

De verwachting dat deze partijen elkaar wat te 

vertellen zouden hebben kwam helemaal uit. En 

het was niet alleen preken voor eigen parochie, 

maar een uitwisseling van standpunten, elkaar 

Meerwaarde uitgedrukt in termen van kwaliteit 
van de zorg en niet vanuit economische markt-
overwegingen



bevragen, suggesties voor problemen uitwisselen 

en afspraken maken voor intensiever overleg in de 

toekomst. Het LSR bracht stellingen in, bedoeld 

om het gesprek op gang te brengen en deelnemers 

te bewegen stelling te nemen in het debat over 

concentratie van medisch-specialistische zorg. 

Bijvoorbeeld de stelling: ‘marktwerking in de zorg 

is niet mogelijk, want cliënten zitten in een kwets-

bare en afhankelijke positie’. Tijdens de discussie 

hierover bleken de meningen verdeeld. Sommigen 

vonden dat marktwerking en keuzemogelijkheid 

in de zorg wel degelijk mogelijk is. Burgers zullen, 

voordat ze ziek worden, zich goed moeten laten 

informeren over mogelijkheden en kwaliteitsver-

schillen. Anderen erkenden echter dat de rationele, 

goed geïnformeerde en individualistisch denkende 

consument een illusie is: een patiënt is ziek en wil 

dan zo snel mogelijk geholpen worden. Hij ver-

wacht kwaliteit en geeft zich in vertrouwen over. Hij 

gaat niet eerst ‘shoppen’, zo was de argumentatie.  

Rol verzekeraar

Uit het debat naar aanleiding van twee casussen 

bleek dat er veel onbekendheid is met de rol van 

de zorgverzekeraar. Dé kans voor de aanwe-

zige zorgverzekeraars om hun rol toe te lichten. 

Zo bleek bijvoorbeeld dat bij een casus van een 

ziekenhuis dat de wacht kreeg aangezegd door de 

zorgverzekeraar omdat het niveau van de borst-

kankerzorg onder de maat zou zijn, de verzeke-

raar normen hanteerde van de beroepsgroep van 

borstkankerchirurgen. De discussie over deze 

casus was verhelderend. In een ander geval legde 

een zorgverzekeraar uit dat voor hen niet het geld 

leidend was voor de keuze van zorginkoop, maar 

de kwaliteitsnormen van de verschillende be-

roepsgroepen en de keuzemogelijkheden voor de 

patiënt. 

De manier waarop zorgverzekeraar en zorgbelang 

Friesland en cliënten met elkaar gezamenlijk in 

gesprek zijn in de noordelijke provincie, oogstte 

veel enthousiasme bij de aanwezigen. Verder werd 

duidelijk dat zorgverzekeraars willen gaan werken 

met ‘outcome-resultaten’ en minder met proces- 

resultaten. Een patiënt wil weten of een behan-

deling resultaat oplevert, of hij er echt beter van 

wordt. Het gebruiken van ‘outcome-resultaten’ door 

de zorgverzekeraars die zijn opgesteld door de 

beroepsgroepen was voor de meeste aanwezigen 

een eyeopener.

Balans opmaken

Op deze manier verkenden de deelnemers aan de 

bijeenkomsten het thema. De balans opmakend 

van de drie regionale bijeenkomsten, valt op dat 

cliëntenraden van ziekenhuizen behoefte hebben 

aan meer inzicht in het spel rond concentratie van 

zorg en aan meer kennis van de spelers. Wat doet 

precies de Inspectie? Wat is de rol van de Nza en 

de Nma? Hoe stelt het ministerie van VWS zich 

op? Welke sturing geeft de koepel van zieken-

huizen aan het proces van concentratie? Welke 
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belangen en motieven hebben zorgverzekeraars 

en hoe communiceren zij? Welke opstelling kiezen 

belangenbehartigers in de ontwikkeling van de 

zorg? En kunnen cliëntenraden werkelijk een gro-

tere rol spelen? 

Uit de discussies blijkt dat er geen blind vertrouwen 

is dat het vanzelf wel goed komt met de zorg in het 

algemeen en de concentratiebewegingen in het 

bijzonder. Concentratie moet waar dat kan en waar 

het duidelijk meerwaarde heeft. Dat zal vooral in 

dichtbevolkte regio’s het geval zijn. Die meerwaar-

de moet vooral worden uitgedrukt in termen van de 

kwaliteit van de zorg en moet niet vanuit economi-

sche marktoverwegingen worden gestuurd. Sprei-

ding van zorg en handhaving van het bestaande 

aanbod moet waar dat mogelijk is. In elk geval 

moeten de bestaande ziekenhuizen niet zomaar 

worden opgeheven. En voor uitholling en verschra-

ling van het aanbod moet worden gewaakt.

Waardevolle contacten

Hoe precies over zorg moet worden gesproken 

is geen uitgemaakte zaak. Zorg als markt en 

zorg als product domineren de gesprekken, maar 

daaronder liggen stevig verankerde opvattingen 

over zorg als recht en zorg als een voor iedereen 

toegankelijke en collectief gefinancierde voorzie-

ning. Het geloof in het verhogen van de kwaliteit 

door marktmechanisme, concurrentie, keuzege-

drag van consumenten en individuele oplossingen 

staat tegenover het vertrouwen in de waarde van 

samenwerking en in solidaire oplossingen. 

Wat er tijdens alle bijeenkomsten uitsprong is 

het inzicht dat deze contacten tussen partijen 

heel waardevol zijn. De eerste afspraken om de 

betrekkingen te intensiveren tussen cliëntenraden, 

zorgverzekeraars en VWS zijn gelegd. Op het mo-

ment dat er een adviesvraag ligt om als ziekenhuis 

samen te werken met een ander ziekenhuis, een 

zorghotel te realiseren of een afdeling af te stoten, 

kunnen cliëntenraden zich voorbereiden doordat 

zij weten bij wie zij hun licht op kunnen steken. Alle 

betrokkenen erkennen het belang van cliëntenra-

den. In het debat over concentratie van zorg is voor 

de kwaliteit van de oplossingen en het beleid een 

grotere rol van cliëntenraden – het gaat tenslotte 

om de cliënt – en meer onderling contact tussen de 

verschillende partijen van onmisbare waarde.

Zorgverzekeraars gaan werken met ‘outcome- 
resultaten’ in plaats van procesresultaten


