
Zorgen 
voor het geld
WAT ZEGT DE FINANCIËLE POSITIE VAN EEN ZIEKENHUIS OVER DE KWALITEIT 
VAN ZORG? NIET VEEL, BLIJKT UIT ONZE VERGELIJKING. HET ZIJN VOORAL KLEINE 
ZIEKENHUIZEN DIE OP BEIDE PUNTEN MINDER SCOREN. 

TEKST: HARRY VAN DOOREN

 ZIEKENHUIZEN Kwaliteit en kosten

‘Ziekenhuizen rijker’ kopten diverse media 
deze zomer nadat accountsbureau Deloitte de 
jaarrekeningen had geanalyseerd. Hoe rijmt dat 
met de sombere verhalen over beperkingen in het 
zorgaanbod, de noodkreet van diezelfde zieken-
huizen dat zorgverzekeraars niet meer bereid zijn 
dure behandelingen voor te schieten, en dat zorg-
aanbieders daardoor juist in fi nanciële moeilijk-
heden zullen komen? Kortom: is de fi nanciële 
positie van invloed op de kwaliteit van de zorg? 

Om het antwoord daarop te vinden, zet de 
Gezond gids de resultaten op een rij van zeven 
veel voorkomen de behandelingen waarnaar de 
Consu menten bond het afgelopen jaar onderzoek 
deed. Het gaat om beroerte, diabetes, goedaardige 
prostaatvergroting, melanoom, migraine, osteo-
porose en stressincontinentie. Voor die behande-
lingen is in kaart gebracht of  de organisatorische 
randvoorwaarden in de ziekenhuizen deugen. 
Onderzoek toont immers aan dat een goede orga-
nisatie, heldere protocollen en een doordachte 
samenstelling van multi disciplinaire teams de 
kans op een geslaagde behandeling (zonder bij-
werkingen of  terugslag) aanmerkelijk vergroten. 

Voor elke aandoening liep de Gezondgids een 
lijst van tientallen voorwaarden (indicatoren) na. 
Hoewel ten tijde van ons onderzoek alle behande-
lingen door alle ziekenhuizen werden aangeboden, 
zijn er 20 ziekenhuizen die maar voor 3 behande-
lingen gegevens hebben aangeleverd. Het Diako-
nessenhuis in Utrecht en Ziekenhuis Amstelland 
in Amstelveen leverden slechts voor twee behan-
delingen hun gegevens aan. Het is namelijk niet 

(voor alle indicatoren) verplicht gegevens open-
baar te maken. Opvallend genoeg zitten zieken-
huizen die weinig gegevens hebben geleverd, vaker 
in de midden- en staartgroep dan aan de top. Alleen 
het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis in Amsterdam 
en het HagaZiekenhuis in Den Haag lijken maxi-
maal te profi teren van het selectief  beschikbaar 
stellen van de gevraagde kwaliteitsgegevens.

De prestaties van de ziekenhuizen die na het 
vergelijken van alle zeven behandelingen gemid-
deld meer dan een 7,5 scoorden, spreken meer tot 
de verbeelding. De Isala klinieken, locatie Sophia 
behaalde als enige vijf  keer een voorloperspositie 
en bleek bij de andere twee behandelingen een 
verdienstelijke middenmoter te zijn. Van de zieken-
huizen die van al hun behandelingen de gegevens 
beschikbaar stelden, maar gemiddeld minder dan 
een 4 scoorden, zitten de volgende zorgenkindjes 
onderaan: Beatrix ziekenhuis (Gorinchem), MC Groep 
(Lelystad) en Ziekenhuis De Sionsberg (Dokkum).

Financiële gezondheid
Ziekenhuizen en verzekeraars zijn dit jaar over-
gestapt op een andere manier van afrekenen. 
Voorheen werden samenhangende behandel-
onderdelen in één keer afgerekend volgens dbc’s 
(diagnose-behandelcombinaties). Een omstreden 
systeem, omdat het omzet beloont en niet de 
 kwaliteit van de behandeling. Sinds dit jaar wordt 
afgerekend in dot’s (dbc’s-op weg naar transpa-
rantie). Een van de nadelen van dit nieuwe dot-
systeem is dat er weer meer aspecten onder één 
dot-code vallen, waardoor het afsluiten van de 

Legenda

 Totaalscore behandelkwaliteit   
 Financiële gezondheid

1,7 3,3

 LANGELAND ZIEKENHUIS 
 ZOETERMEER 

Esther Mot (CPB) deed 
onderzoek naar zieken-
huizen in fi nanciële nood 
en naar de rol die de over-
heid speelt bij het oplossen 
van die problemen: 
‘De oorzaken van fi nanciële 
nood hangen vaak samen 
met slecht management, 
onenigheid met medisch 
specialisten en kwaliteits-
problemen. Nieuw beleid 
zorgt wel voor meer fi nan-
ciële  risico’s. Daarom is een 
goede fi nanciële positie 
voor ziekenhuizen meer dan 
ooit van belang.’

34 Gezondgids oktober/november 2012 Gezondgids oktober/november 2012

34-36_ziekhuis_finan.indd   34 26-09-12   10:39



Pl
aa

ts

Aa
nt

al
 g

em
et

en
 

 b
eh

an
de

lin
ge

n

Zi
ek

en
hu

is

To
ta

al
sc

or
e 

 b
eh

an
de

lk
w

al
it

ei
t*

Fi
na

nc
ië

le
 

 g
ez

on
dh

ei
d

Pl
aa

ts

Aa
nt

al
 g

em
et

en
 

 b
eh

an
de

lin
ge

n

Zi
ek

en
hu

is

To
ta

al
sc

or
e 

 b
eh

an
de

lk
w

al
it

ei
t*

Fi
na

nc
ië

le
 

 g
ez

on
dh

ei
d

kwAliTeiT en FinAnciële geZondheid

Alkmaar Medisch Centrum Alkmaar 5 7,0 8,3

Almelo Ziekenhuisgroep Twente Almelo 7 7,1 5,0

Almere Flevoziekenhuis 6 6,7 4,2

Amersfoort Meander Medisch Centrum 7 7,1 9,2

Amstelveen Ziekenhuis Amstelland 2 5,0 7,5

Amsterdam Sint Lucas Andreas Ziekenhuis 3 10,0 6,7

Amsterdam Slotervaartziekenhuis 7 7,9 9,2

Amsterdam VU medisch centrum 4 6,3 6,7

Amsterdam Onze Lieve Vrouwe Gasthuis 5 6,0 5,0

Amsterdam Academisch Medisch Centrum 7 5,7 3,3

Amsterdam BovenIJ ziekenhuis 5 4,0 5,8

Apeldoorn Gelre ziekenhuizen (Apeldoorn) 6 6,7 8,3

Arnhem Rijnstate 6 5,0 4,2

Assen Wilhelmina Ziekenhuis Assen 6 6,7 8,3

Bergen  
op Zoom

Lievensberg Ziekenhuis 6 5,8 8,3 

Beugen Maasziekenhuis Pantein 3 5,0 6,7

Beverwijk Rode Kruis Ziekenhuis 6 5,8 5,8

Breda Amphia Ziekenhuis 7 5,7 9,2

capelle  
a/d iJssel

IJsselland Ziekenhuis 4 7,5 7,5 

delft Reinier de Graaf Groep 6 8,3 9,2

delfzijl Ommelander Ziekenhuis Groep,  
locatie Delfzicht

6 4,2 4,2 

den Bosch Jeroen Bosch Ziekenhuis 4 6,3 4,2

den haag HagaZiekenhuis 3 8,3 6,7

den haag Medisch Centrum Haaglanden 6 6,7 8,3

den haag Bronovo 6 5,8 9,2

den helder Gemini Ziekenhuis 7 5,7 5,8

deventer Deventer Ziekenhuis 4 5,0 8,3

dirksland Van Weel-Bethesda Ziekenhuis 3 1,7 7,5

doetinchem Slingeland Ziekenhuis 7 6,4 10,0

dokkum Ziekenhuis De Sionsberg 7 3,6 5,0

dordrecht Albert Schweitzer ziekenhuis 6 5,8 6,7

drachten Nij Smellinghe 3 3,3 10,0

ede Ziekenhuis Gelderse Vallei 3 5,0 5,8

eindhoven Catharina Ziekenhuis 7 7,9 6,7

emmen Scheper Ziekenhuis 4 7,5 7,5

enschede Medisch Spectrum Twente 7 5,7 5,0

geldrop St. Anna Ziekenhuis 7 7,9 7,5

gorinchem Beatrixziekenhuis 7 3,6 7,5

gouda Groene Hart Ziekenhuis 7 5,0 7,5

groningen Universitair Medisch Centrum Groningen 6 7,5 4,2

groningen Martini Ziekenhuis 6 5,0 8,3

haarlem Kennemer Gasthuis 6 7,5 5,0

hardenberg Röpcke-Zweers Ziekenhuis 7 5,7 3,3

harderwijk Ziekenhuis St Jansdal 7 5,0 10,0

heerenveen Tjongerschans ziekenhuis Heerenveen 5 4,0 4,2

heerlen Atrium Medisch Centrum Parkstad 5 5,0 5,0

helmond Elkerliek ziekenhuis 6 5,0 5,8

hengelo Ziekenhuisgroep Twente Hengelo 6 6,7 5,0

hilversum Tergooiziekenhuizen 7 7,1 3,3

hoofddorp Spaarne Ziekenhuis, locatie Hoofddorp 7 5,7 6,7

hoogeveen Ziekenhuis Bethesda 4 5,0 8,3

hoorn Westfriesgasthuis 3 5,0 6,7

leeuwarden Medisch Centrum Leeuwarden 6 6,7 10,0

leiden Leids Universitair Medisch Centrum 4 6,3 5,8

leiden Diaconessenhuis Leiden 7 4,3 5,8

leiderdorp Rijnland Ziekenhuis 4 5,0 9,2

lelystad MC Groep 7 3,6 5,8

Maastricht academisch ziekenhuis Maastricht 4 5,0 7,5

Meppel Diaconessenhuis Meppel 3 5,0 5,8

nieuwegein St. Antonius Ziekenhuis 7 7,1 10,0

nijmegen Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis 6 7,5 5,8

nijmegen UMC St Radboud 6 7,5 3,3

oss ziekenhuis Bernhoven 3 5,0 4,2

Purmerend Waterlandziekenhuis 7 7,1 5,0

Roermond Laurentius Ziekenhuis 6 5,8 8,3

Roosendaal Franciscus Ziekenhuis Roosendaal 3 5,0 5,0

Rotterdam Erasmus MC 3 6,7 6,7

Rotterdam Maasstad Ziekenhuis 7 6,4 5,8

Rotterdam Sint Franciscus Gasthuis 7 5,7 10,0

Rotterdam Ikazia Ziekenhuis 6 5,0 10,0

Rotterdam Havenziekenhuis 6 3,3 5,0

Schiedam Vlietland Ziekenhuis 3 6,7 6,7

Sittard-
geleen

Orbis Medisch Centrum 7 7,9 3,3 

Sneek Antonius Ziekenhuis 5 7,0 6,7

Spijkenisse Ruwaard van Putten Ziekenhuis 3 1,7 5,0

Stadskanaal Refaja Ziekenhuis Stadskanaal 5 3,0 6,7

Terneuzen ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 3 5,0 10,0

Tiel Ziekenhuis Rivierenland 3 3,3 8,3

Tilburg St. Elisabeth Ziekenhuis 6 7,5 6,7

Tilburg TweeSteden ziekenhuis 7 7,1 7,5

Utrecht UMC Utrecht 3 5,0 6,7

Utrecht Diakonessenhuis 2 2,5 9,2

Veldhoven Máxima Medisch Centrum 7 5,7 6,7

Venlo VieCuri 6 5,8 7,5

Vlissingen Admiraal De Ruyter Ziekenhuis 4 3,8 5,8

weert St. Jans Gasthuis 3 3,3 8,3

winschoten Ommelander Ziekenhuis Groep,  
locatie Lucas

6 4,2 4,2 

winterswijk Streekziekenhuis Koningin Beatrix 3 6,7 4,2

woerden Zuwe Hofpoort Ziekenhuis 3 5,0 8,3

Zaandam Zaans Medisch Centrum 7 5,0 6,7

Zoetermeer LangeLand Ziekenhuis 3 1,7 3,3

Zutphen Gelre ziekenhuizen (Zutphen) 6 6,7 8,3

Zwolle Isala klinieken – locatie Sophia 7 8,6 10,0
* Voldoen aan organisatorische randvoorwaarden
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 ZIEKENHUIZEN Kwaliteit en kosten

administratieve procedure langer loopt. Sommige 
verzekeraars zijn mede om die reden niet meer 
bereid om, net als in het oude systeem, de behan-
delingen voor te schieten. Daarvoor willen ze 
eerst contracten afsluiten. Zieken huizen voelen 
zich klemgezet en klagen dat als de kost voor de 
baat blijft uitgaan, faillissementen zullen volgen.

Hoewel ook in de 
buitenwacht werd 
gevreesd dat het 
nieuwe dot-systeem 
slachtoffers zou 
maken onder de 
fi nancieel zwakkere 
ziekenhuizen, blijkt 
nu de eerste stof-
wolken zijn opgetrokken, de soep iets minder heet 
gegeten te worden. Accountantsbureau Deloitte, 
dat jaarlijks de balans opmaakt van de fi nanciële 
gezondheid van alle Nederlandse ziekenhuizen, 
stelde in juni vast dat de meeste ziekenhuizen er 
beter voor staan dan in de jaren ervoor. Maar ook 
dat de fi nanciële onzekerheden zijn toegenomen. 
Dat geldt bijvoorbeeld voor de eisen die banken 
stellen om voor fi nanciering in aanmerking te 
komen van bijvoorbeeld een verbouwing, maar 
ook van voorschotten op uit te voeren behandelin-
gen om personeel, leveranciers en de benodigde 
techniek te kunnen betalen. Toch verwacht 
Deloitte niet dat er dit jaar al grote klappen zullen 
vallen, al gaan ze er wel vanuit dat de storm nog 
niet is gaan liggen.

Zwakke broeders
De meeste ziekenhuizen werden afgelopen jaar 
zelfs rijker: het vermogen nam toe met 400 miljoen 
en de omzet steeg met 6,8%. Dat betekent niet dat 
er geen zwakke broeders zijn. Bij ziekenhuizen 
die recentelijk negatief  in het nieuws  kwamen, 
ging het vaak om organisatorische problemen, die 
de fi nanciële voorafgingen. Bijvoor beeld het 
Langeland Ziekenhuis in Zoeter meer dat kampte 
met hoge uitgaven, een tegenvallende omzet, slecht 
management en onrust onder het personeel. 
Of anders waren er wel opvallende medische pro-
blemen, zoals de bacterie die huishield in het 
Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. De schade die 
dat veroorzaakte, is direct terug te vinden op de 
fi nanciële balans van het ziekenhuis.

De Gezondgids vergelijkt de fi nanciële cijfers 
van Deloitte met de eigen kwaliteitsonderzoeken 

en stelt vast dat er weinig of  geen verband is tus-
sen de fi nanciële gezondheid en de kwaliteit van 
de geleverde zorg. Ziekenhuizen die de afgelopen 
jaren in zwaar weer zaten, hebben de crisis benut 
om taken af  te stoten, te specialiseren en te reorga-
niseren. De resultaten daarvan zijn op de kwali-
teitsmonitor van de Consumen tenbond soms al 

eerder terug te zien 
dan ‘in de boeken’ 
van de ziekenhuizen 
zelf. Orbis Medisch 
Centrum uit Sittard 
is daarvan het meest 
sprekende voorbeeld. 
Omgekeerd kun je je 
afvragen waarom bij-

voorbeeld het Drachter Nij Smellinghe er met 
een blakende fi nanciële gezondheid niet in slaagt 
de kwaliteit van de zorg op bijpassend niveau te 
brengen.

Jaarstukken uitpluizen
Kijken we puur naar de omzet van de zieken-
huizen, dan is er wel een trend waarneembaar die 
reden geeft voor enige zorg. Ziekenhuizen die in 
de onderste regionen van onze kwaliteitsmonitor 
bivakkeren, zijn op een enkele uitzondering na 
de instellingen met een ‘bescheiden’ omzet van 
minder dan 100 miljoen. 16 van deze 26 ‘klein-
verdieners’ zitten bij de laatste 20 van de kwali-
teitsmonitor. Bij de eerste 20 zitten uitsluitend 
instellingen die (royaal) meer omzetten dan 100 
miljoen. Voer voor de voorstanders van speciali-
satie en schaalvergroting.

Voor de zorgconsument is er weinig reden om 
de jaarstukken van een ziekenhuis uit te pluizen 
alvorens te besluiten daar wel of  niet een behan-
deling te ondergaan. Financiële wanprestaties die 
de media halen, zijn meestal te wijten aan organi-
satorische problemen die wel van invloed kunnen 
zijn op de keuze voor een ziekenhuis. De oorzaken 
van fi nanciële problemen hangen vaak samen 
met slecht management, onenigheid met medisch 
specialisten en/of  kwaliteitsproblemen, zo blijkt 
uit onderzoek van het CPB. Maar dat is vooral een 
kwestie die u met uw huisarts of  andere verwijzer 
kunt bespreken. Wel bevestigt dit onderzoek van 
de Consumentenbond de gedachte dat kleine 
 ziekenhuizen met een bescheiden omzet, zonder 
specialisatie, niet de eerste keuze zijn voor gecom-
pliceerdere behandelingen. 

FINANCIËLE 
ONZEKERHEDEN ZIJN 

TOEGENOMEN

Loek Winter, voorzitter 
van de raad van bestuur 
van MC Groep en hoog-
leraar Nyenrode: ‘Omdat 
verzekeraars zo traag zijn 
met contracten en in de 
tussentijd mondjesmaat 
voorschotten verlenen, 
moeten ziekenhuizen nu 
duur gaan lenen bij banken 
om maar de zorg te kun-
nen leveren die wordt ver-
wacht.  Daarover hoeft de 
consument zich op korte 
termijn geen zorgen te 
maken, maar het is natuur-
lijk wel een uitwas van 
een bureaucratie waarbij 
enorm veel geld verloren 
gaat. Geld dat niet in zorg 
kan worden gestoken.’

meer informatie

consumentenbond.nl/
 verzekeraar-kiest-
 kwaliteit
 en consumentenbond.nl/
 ziekenhuisvergelijker

3,3 10,0

 NIJ SMELLINGHE 
 DRACHTEN 
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