
DE MEDISCH SPECIALIST  MAART 201822

Het is de taak van zorgverzekeraars om te bewaken 
dat de zorgkosten niet uit de hand lopen, maar ook 
om de kwaliteit te waarborgen. Hoe gaat dat samen?
‘De uitdaging zit in de samenwerking met medisch 
specialisten. Welke gemeenschappelijke agenda kun 
je ontwikkelen om de zorg te verbeteren en de kosten 
beheersbaar te houden? Ik denk dat zorgverzekeraars 
hier lange tijd te weinig oog voor hebben gehad. Soms 
staat de manier waarop je contracteert, betere zorg 
en lagere kosten echt in de weg. Als blijkt dat we te 
veel betalen voor een resultaat dat uiteindelijk minder 
goede zorg oplevert, is het doodzonde daar geld aan 
uit te geven.’

U juicht het toe dat medisch specialisten meer tijd 
nemen voor een consult, maar anderzijds vraagt de 

zorgverzekeraar veel op het gebied van administratie 
en registratie. De dokter kan zijn tijd maar één keer 
besteden. 
‘Het mag inderdaad wat minder. Wij willen er zelf 
ook met de stofkam door om te kijken hoe die lasten 
verlicht kunnen worden. Toch ligt het geschakeerd, 
want administratieve lasten komen overal vandaan 
– vanuit het ziekenhuis, de wetenschappelijke 
verenigingen, de Inspectie voor de Gezondheidszorg 
en de zorgverzekeraar. Kijk bijvoorbeeld naar de 
kwaliteitssystemen die ziekenhuizen adopteren: 
zorgverzekeraars zien dat, denken: oké, dit is kennelijk 
state of the art, en nemen het op in hun inkoopcriteria. 
Wie legt het wie dan op? Het gevolg  
is dat je alleen nog maar met het vingertje naar  
elkaar wijst.’

Kunt u zich voorstellen dat medisch specialisten 
kritisch zijn over de inkoopcriteria?
‘Wij vragen nu niet zoveel informatie aan specialisten. 
Voorheen was het wel anders. Als er bijvoorbeeld meer 
diepe snijwonden waren bij een bepaalde chirurgische 
ingreep, was je als ziekenhuis minder goed en werd er 
selectiever ingekocht. Dat doen we niet meer. Ik vind 
ook dat een verzekeraar daarmee zijn hand overspeelt, 
want wat weet die er nou van? Je belicht één klein 
onderdeel van de vaak complexe artspatiëntrelatie en 
daar leid je de zogenaamde kwaliteit van zorg uit af. 
Als een zorgverzekeraar met zulke criteria komt en jou 
op basis daarvan ondervraagt, dan is dat wel lastig, ja. 
Het is snel te reductionistisch, dus die inkoopcriteria 
kunnen behoorlijk irritant zijn. Daarom hebben wij het 
roer drastisch omgegooid.’

Bestuurder Ab Klink van zorgverzekeraar VGZ:  

‘Inkoopcriteria kunnen 
enorm irritant zijn’

Als beroepsgroep krijgen medisch specialisten te maken met allerlei organisaties. Dat 

contact loopt niet altijd even soepel. In deze rubriek vertellen niet-medici hoe zij de 

zorg zien. Ab Klink is lid van de raad van bestuur van zorgverzekeraar VGZ. ‘We moeten 

echt af van het beeld dat medisch specialisten meer geld willen en zorgverzekeraars 

kruimeldieven zijn.’
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CV Ab Klink

Leeftijd: 59 jaar
Achtergrond: studie sociologie aan de Erasmus  
Universiteit in Rotterdam
Functie: Deeltijd-hoogleraar zorg, arbeid en politieke 
sturing aan de Vrije Universiteit Amsterdam, lid Raad  
van Bestuur VGZ
Was hiervoor: minister van Volksgezondheid, Welzijn  
en Sport in het kabinet-Balkenende IV (2007-2010),  
lid van de Eerste Kamer (2003-2007)
Bekend van: het rookverbod in de horeca, het wijzigen  
van de Zorgverzekeringswet, de zorgtoeslag en het 
verplichte eigen risico
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Is meer vertrouwen tussen zorgverzekeraar en 
specialist niet de crux?
‘Absoluut. En dat is niet makkelijk op te bouwen, maar 
gaat steeds beter.’

Hoe merkt u dat?
‘Enkele jaren geleden zijn we, samen met een aantal 
medisch specialisten, gestart met het Zinnige Zorg
programma. We hebben met meerdere ziekenhuizen 
contracten afgesloten voor de lange termijn. Medisch 
specialisten krijgen daarin de ruimte om de zorg in te 
richten op een manier die hen het beste lijkt – rekening 
houdend met de kosten. We richten ons inkoopbeleid 
nu zo in dat we die voorbeelden van goede zorg 
meenemen naar andere ziekenhuizen.’

Wordt u daar dan niet met argusogen aangekeken?
Lachend: ‘Dat gebeurt, maar steeds minder. Temeer �

Ab Klink:

‘We willen zelf ook met 
de stofkam door de 
administratieve lasten’ 

daar specialisten steeds vaker met ons meegaan om 
andere ziekenhuizen te overtuigen dat we een goede 
agenda aan het ontwikkelen zijn. Voor mij is dat een 
teken dat het vertrouwen verdiept is. De rol van de 
dokter is hierin wel cruciaal.’

Kunt u een voorbeeld van die zinnige zorg noemen?
‘Recentelijk heeft het Radboudumc gekeken naar de 
behandeling van pancreaskanker. Een operabele ziekte, 
maar weinig zinvol als de kanker is uitgezaaid. De 
standaard manier om naar die uitzaaiingen te kijken is 
via een CTscan – op basis daarvan kunnen patiënten in 
aanmerking komen voor een operatie. Zo’n CTscan laat 
echter niet altijd alle uitzaaiingen zien, een MRI doet dat 
wel. Als een patiënt na een MRI toch uitzaaiingen blijkt 
te hebben, is opereren zinloos. Zo’n extra MRI is dus 
niet alleen goedkoper dan een operatie, maar voorkomt 
ook onnodig leed en valse hoop bij de patiënt.  
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Mocht in negen van de tien gevallen alsnog blijken dat 
een operatie zinvol is, dan is in ieder geval het zekere 
voor het onzekere genomen. Uiteindelijk staat de 
patiënt voorop.’

Uw bovengenoemde project geldt natuurlijk niet voor 
het gros van de ziekenhuizen.
‘Het aantal ziekenhuizen dat met ons samenwerkt, groeit 
anders gestaag. Vorig jaar begonnen we met zo’n vier 
ziekenhuizen, inmiddels zijn het er elf. We willen nu nog 
verder uitbreiden en ziekenhuizen die mee willen doen, 
zijn van harte welkom.’

In hoeverre legt u ziekenhuizen uw werkwijze op? 
‘Uiteraard kan een ziekenhuis nog steeds een éénjarig 
contract afsluiten. We gaan medisch specialisten niet 
vertellen hoe ze moeten werken; we willen alleen niet de 
hoofdprijs betalen als we weten dat het op een betere 
manier kan. We volgen dus wel de kostenpatronen van 
andere ziekenhuizen met een langdurig contract.’

VGZ-bestuursvoorzitter Tom Kliphuis zei in de 
Volkskrant dat de zorguitgaven niet harder mogen 
stijgen dan de economische groei. Hoe zit het dan met 
bijvoorbeeld dure medicijnen?
‘Wij gaan in essentie natuurlijk niet over wat er in het 
basispakket zit. Maar dure medicatie valt wel onder 
een klein deel van de kosten dat behoorlijk groeit. Ik 
denk dat we kritisch moeten zijn op zaken als dosering, 
effectiviteit en stopcriteria. Op dat vlak zijn er nog 
werelden te winnen. Zorgverzekeraars kunnen hier veel 
van artsen leren, en op hun geleide contracteren.’

Bij het bewaken van de zorgkosten komt het in de 
ogen van medisch specialisten nog weleens voor dat de 
verzekeraar beslist. Dat kan leiden tot ongelijkheid: bij 
wie je verzekerd bent, is bepalend voor je behandeling.
‘Dat beeld herken ik echt niet. Als de betreffende zorg 
in het pakket verankerd is, zie ik ons niet op de stoel van 
de arts zitten. Ik herken hooguit wat situaties als het gaat 
om specifieke gevallen in de nietreguliere zorg, maar 
met al het overige bemoeien wij ons echt niet. Wij halen 
de kwaliteit van zorg juist op bij de artsen en spiegelen 
die informatie naar andere ziekenhuizen.’

Dat beeld van wantrouwen is u dus vreemd?
‘Niet helemaal. Mensen zijn nou eenmaal minder 
positief als het om zorgverzekeraars in het algemeen 
gaat. Het algehele beeld is dat medisch specialisten 
meer geld voor zorg willen en zorgverzekeraars 
kruimeldieven zijn. Die beelden kloppen gewoon niet, 
daar moeten we echt vanaf – over en weer.’

Waar hoopt u op?
‘Het is belangrijk om te begrijpen waar de zorgen bij 
de ander zitten als je samen een langdurig contract 
aangaat. Zo vraagt het behoorlijk wat lef van een 
ziekenhuisdirectie om minder omzet als uitgangspunt te 
nemen. Je moet je personeelsbeleid anders inrichten, 
minder mensen inzetten en het budget aanpassen. Ik 
begrijp dat daar wantrouwend op wordt gereageerd. 
Daarom moet de zorgverzekeraar met voorbeelden 
komen. Nu ziekenhuizen het Zinnige Zorgproject 
met zoveel goede initiatieven illustreren, begint dat 
gelukkig te lopen. Natuurlijk hebben zorgverzekeraars 
nog veel vertrouwen te winnen, maar het gaat de 
goede kant op.’ 

‘We gaan medisch 
specialisten niet vertellen 
hoe ze moeten werken; 
we willen alleen niet de 
hoofdprijs betalen’ 


