INTERVIEW

Medezeggenschap in een veranderend zorglan
Hoe een cliëntenraad opereert in een met voortbestaan bedreigd ziekenhuis

Het ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum kende de afgelopen jaren talloze problemen. Nu eens stond de financiële haalbaarheid van de exploitatie in het middelpunt, dan weer de kwaliteit van de ziekenhuiszorg. Eind 2014 mondde dat uit
in een faillissement. Een maand later verrees het zorgcentrum De Sionsberg 2.0
uit de as. Tijd voor een goed gesprek over medezeggenschap in een veranderend
zorglandschap.
Het gesprek met de huidige voorzitter van de cli-

Behoud regiovoorziening

entenraad Klaas Bouma en zijn voorganger Alfred

Bouma en Muller vertellen dat de raad de afgelo-

Muller vindt plaats op de dag waarop De Sionsberg

pen jaren gevraagd en ongevraagd adviezen heeft

2.0 opstart. In de publiciteit stond de afgelopen

gegeven aan de bestuurder. Voor de raad van De

maanden vooral een bont gezelschap van zorg-

Sionsberg was het behoud van de voorziening voor

verzekeraars, medisch specialisten, de gemeente-

de regio een belangrijke doelstelling. Er is dus een

raad, de actiegroep Red de Sionsberg, provinciale

lange geschiedenis van het geven van adviezen

politici, de bevolking van Dokkum en omstreken,

over zowel het financiële beleid als over het verbe-

Zorgbelang Friesland. Maar waar was de cliënten-

teren van de kwaliteit van de zorg. De bestuurlijke

raad? En wat deed de cliëntenraad? Hoe werkt

fusie tussen De Sionsberg en het ziekenhuis Nij

medezeggenschap in een ziekenhuis op weg naar

Smellinghe te Drachten, die ongeveer anderhalf

een faillissement?

jaar geleden zijn beslag kreeg, heeft de problemen
van Dokkum niet kunnen oplossen.

‘Het doel van de
cliëntenraad was
behoud van de voorziening in de regio’
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‘We hebben gevraagd
en ongevraagd
geadviseerd’

ndschap
door André Bons

Complexe omgeving
Medezeggenschap in een ziekenhuis dat onder
druk staat vindt niet in een vacuüm plaats. De
cliëntenraad van De Sionsberg overlegt met de
centrale cliëntenraad van de holding Pasana, waar
het ziekenhuis toe behoort. Daarnaast heeft de

‘De cliëntenraad is
stevig gebotst met
de bestuurder van
De Sionsberg’

raad ook te maken met de cliëntenraad van Nij
Smellinghe, partner in de bestuurlijke fusie tussen de twee ziekenhuizen. Het onderling overleg

De reorganisatie die na de bestuurlijke fusie heeft

stond lang in het teken van de geplande juridische

plaatsgevonden, heeft zijn doel niet bereikt. De ver-

fusie die er uiteindelijk niet is gekomen. Bovendien

houding van de cliëntenraad met de bestuurder is

neemt de cliëntenraad nog deel aan een samen-

vaak moeizaam geweest. De raad, die over financi-

werkingsverband met cliëntenraden van andere

ele deskundigheid beschikt, volgde het beleid van

Friese ziekenhuizen.

de bestuurder op gebieden als communicatie, orga-

De cliëntenraad heeft dus moeten opereren in een

nisatie, kwaliteit en veiligheid kritisch. Hij bracht zijn

complexe omgeving, met spelers die vooral hun

scepsis over het beleid onder de aandacht van de

eigen belangen verdedigden. De holding Pasana

bestuurder. De gevraagde en ongevraagde advie-

omvat naast De Sionsberg een aantal andere

zen hebben niet het beoogde resultaat opgeleverd.

zorginstellingen. Dat deel van Pasana heeft een

Dat het uiteindelijk op een faillissement uitdraaide

exploitatie die doorgaans een positief resultaat laat

kwam voor de cliëntenraad niet als een verrassing.

zien. Doordat is afgesproken dat binnen de holding
onderdelen garant staan voor elkaar, moesten de
positieve resultaten worden aangewend voor het
dekken van de tekorten van De Sionsberg. Dat
stelde de centrale cliëntenraad van de holding, met
daarin afgevaardigden van zowel het ziekenhuis
als de andere zorginstellingen, voor onoplosbare

‘De cliëntenraad zag
aankomen dat het mis
zou gaan’

problemen.
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Provinciaal vraagstuk

De cliëntenraden van de Friese ziekenhuizen

Beleidsmakers en zorgverzekeraars zien de zorg

hebben een regionaal overleg, gecoördineerd

in Friesland als een provinciaal vraagstuk. De

door Zorgbelang Friesland. Dat zou een podium

behoefte aan zorg wordt op het provinciale niveau

kunnen zijn om de inzet van de medezeggenschap

bekeken. Een aantal spelers wil het aanbod en de

in de regio af te stemmen. De gebeurtenissen rond

kwaliteit van de zorg ook op dat niveau bepalen

De Sionsberg laten zien dat het zo niet werkte.

en regelen. Die agenda bepaalt de loop van de

Strategische vraagstukken werden op dit podium

gebeurtenissen. De Friesland Zorgverzekeraar is

niet uitgewerkt, en cliëntenraden opereerden niet

de dominante verzekeraar in de regio. De Friesland

gezamenlijk.

heeft zich gecommitteerd aan het project Friesland
voorop, een hervorming van het zorglandschap in

De Sionsberg gered

de provincie met als onderdeel de spreiding van

Het probleem van De Sionsberg is met de recente

ziekenhuizen en voorzieningen. Die strategische

overeenkomst over behoud van een voorziening

herschikking gaat onder andere over kwaliteit

in Dokkum voorlopig opgelost. Er zijn contracten

van de zorg en financiële haalbaarheid. Overal in

voor de inkoop van een aantal vormen van zorg

Nederland wordt het zorgbeleid langs deze lijnen

met De Friesland Zorgverzekeraar. Een drietal

uitgezet. Lokaal heeft een dergelijke kaderstelling

zorgpartners heeft een aantal zorgfuncties overge-

onvermijdelijk vervelende effecten. In het geval van

nomen. Met het integreren van onderdelen van het

De Sionsberg pakt dat beleid in elk geval niet goed

plan van de medische specialisten is een aantal

uit.

vitale functies behouden gebleven voor Dokkum en
omstreken. De maatschappelijke druk, opgebouwd

‘De zorgverzekeraar
ziet de zorg als een
maquette’

door de medische staf, de actiegroep Red De
Sionsberg, de omliggende gemeenten, ondersteund door veel inwoners, heeft in belangrijke
mate bijgedragen aan het behoud van de voorziening in Dokkum. Die druk heeft het draagvlak gecreëerd voor het voorstel van de medisch specialisten van het ziekenhuis. En natuurlijk helpt het ook
dat investeerders brood zien in een voorziening in
Dokkum, ook al is het een uitgekleed ziekenhuis.
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Het gesprek met de voorzitters vindt plaats, op

Inzicht in de financiële situatie is niet voldoende.

een moment waarop de status van de cliëntenraad

Met sterke maatstaven voor de kwaliteit van de

nog steeds onduidelijk is. Dat is een van de vele

zorg kan een cliëntenraad zich doen gelden. Die

vragen die er ook voor de cliëntenraad nog zijn.

ontbraken naar de mening van de raad. Waren ze
voorhanden geweest, dan had het spel wellicht

‘De zorgverzekeraar
krijgt teveel macht;
tegenmacht is nodig’

beter gespeeld kunnen worden.

‘De cliëntenraad is niet
altijd serieus genomen’

De balans opmaken

De cliëntenraad is een van de vele spelers. Fusies

De gebeurtenissen rond De Sionsberg laten in elk

en reorganisaties hebben effecten voor een regio.

geval zien dat de zorgverzekeraar als provinciale

De cliëntenraad is per definitie gericht op de eigen

regisseur van de zorg wel heel veel macht heeft.

bestuurder. Het is de vraag of dat voldoende is

Ook is duidelijk geworden dat het management

in het huidige, complexe zorglandschap. Een

van een ziekenhuis tekort kan schieten. Voor de

cliëntenraad alleen kan niet het verschil maken. Hij

medezeggenschap is zichtbaar geworden dat de

moet leren een nieuw spel te spelen. De cliën-

samenwerking van cliëntenraden in fusie- en re-

tenraad van De Sionsberg heeft daar ervaring

organisatieprocessen te wensen overlaat. Omdat

mee opgedaan. Met name een goede kennis van

zich ook elders soortgelijke processen afspelen is

de mogelijkheden en hoe die te benutten, een

het goed de balans op te maken.

werkbare zakelijke relatie met de bestuurder, het

Voor de cliëntenraad van De Sionsberg zijn er een

tijdig inwinnen van adviezen van onder andere de

paar voorlopige conclusies. Als het voortbestaan

landelijke koepel van cliëntenraden en het uitwis-

van een ziekenhuis op het spel staat, is het prettig

selen van ervaringen met andere cliëntenraden

te kunnen beschikken over goede argumenten

kan in dergelijke situaties kwaliteitswinst voor de

over de geboden kwaliteit van de zorg en betrouw-

cliëntenraad opleveren.

bare cijfers daarover.
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