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‘Besturen is
voor mij een
verrijking’

Nucleair geneeskundige Leonne Prompers is bestuurs
raadslid in het medisch-specialistisch bedrijf (msb) van
het Zuyderland Medisch Centrum in Sittard en Geleen.
‘Netwerkgeneeskunde, kostenbeheersing en
doelmatigheid zijn belangrijke thema’s als we de zorg
toekomstbestendig willen houden. Gelijkgerichtheid
tussen msb en raad van bestuur is essentieel om de zorg
toekomstbestendig te maken. Bij ons msb zijn dan ook
zowel vrijgevestigden als dienstverbanders aangesloten.’
Pittig
‘De samenwerking met de raad van bestuur is vanaf het
begin in 2015 goed geweest. Als fusieziekenhuis met twee
volwaardige locaties stonden we voor pittige uitdagingen.
Niet alle zorg en behandelingen werden meer op beide
locaties aangeboden. Dat had grote gevolgen voor de
vakgroepen en de medewerkers.’
Voorloper
‘Sinds 1 juli 2019 zijn het msb en de raad van bestuur
op bestuurlijk niveau samengegaan. Samen vormen
we nu de bestuursraad. Daarmee zijn we voorloper in
Nederland. Beide besturen houden hun bestuurlijke taken

en bevoegdheden. Daardoor blijven we zelfstandig
verantwoordelijk, maar vergaderen en besluiten doen
we samen. Alle relevante zaken wat betreft cure, care
én msb komen aan de orde aan dezelfde tafel. Een
belangrijk succes van onze samenwerking is de afspraak
die we met zorgverzekeraar CZ hebben gemaakt om
de zorgkosten de komende tien jaar met vijf procent te
laten krimpen. En het creëren van draagvlak hiervoor bij
onze achterban.’
Genieten
‘Vijftig procent van mijn tijd ben ik bezig met mijn
bestuurlijke taken. Het is voor mij echt een verrijking.
Ik ben trots op deze verregaande bestuurlijke
samenwerking in Zuyderland. Naast mijn vak uitoefenen
ook het grote plaatje in de gaten houden, me
bezighouden met visie en strategie, is iets wat me altijd
getrokken heeft. Ik geniet er enorm van als we lastige
casuïstiek het hoofd kunnen bieden, als team met
verschillende expertises en achtergronden. We hebben
veel tijd gestoken in het formuleren van gezamenlijke
waarden. Het grotere belang blijven zien en elkaar
successen gunnen, dat vormt de sleutel tot succes in
zo’n intensieve samenwerking.’
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