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Gezondheidseconoom Marcel Canoy   

‘Verzekeraars zijn 
niet machtiger dan 
ziekenhuizen’

Medisch specialisten willen iedere patiënt de beste zorg 
bieden, zonder continu na te hoeven denken over de 
kosten. Laat ons gewoon dokteren, roepen ze. Hoe kijkt 
u daar tegenaan?
‘Dat snap ik. Wanneer een specialist een keuze voor 
een behandeling of operatie moet maken, mag het 
niet zo zijn dat hij zich hierin louter laat leiden door 
kosten. Je wilt als patiënt geen dokter tegenover je 
met een rekenmachine in de hand. Maar een dokter die 
zich totaal niet laat leiden door kosten kan niet meer: 
dan rijzen de kosten de pan uit. Ik vind het juist goed 
wanneer medisch specialisten kostenbewust zijn.  

In deze rubriek vertellen niet-medici hoe zij de zorg zien. Zorgeconoom Marcel Canoy 

snapt de frustratie van artsen dat zij zich in de spreekkamer steeds meer met kosten-

effectiviteit en doelmatigheid moeten bezighouden. Hoe ziet hij de rol van de  

medisch specialist?
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Een 80-jarige patiënt een onnodige peperdure behan-
deling geven, daar moet je je bedenkingen bij hebben. 
Specialisten koppelen kosteneffectiviteit te snel aan het 
inboeten op kwaliteit van zorg. Dat is onnodig.’

Wat gebeurt er als specialisten te weinig rekening 
houden met kosteneffectiviteit en doelmatigheid?
‘Dat is eenvoudig: dan grijpt op een gegeven 
moment de politiek in om de kosten te beperken. En 
bezuinigingen gaan vaak wél ten koste van de kwaliteit. 
Dan heb je er als arts geen invloed meer op. Wees je  
dus bewust dat je als specialist medeverantwoordelijk 
bent voor het efficiënt functioneren van de ziekenhuis-
zorg. En ja, dat vereist inspanningen op domeinen waar 
je niet bekend mee bent. Huur dan iemand in die dat 
wel snapt en kan. Of kijk eens bij collega’s. Het zou  
ook helpen wanneer medisch specialisten een financiële 
prikkel zouden krijgen om in actie te komen. Daarnaast 
moeten ziekenhuisbestuurders ervoor zorgen dat 
hun specialisten op een voor hen vriendelijke manier 
doelmatiger worden: vraag artsen zelf met oplossingen 
te komen in plaats van rekensommen van bovenaf op 
te leggen. Zonder dat het te veel administratieve lasten 
oplevert.’ 

Wat kunnen medisch specialisten zelf oppakken?
‘Uit onderzoek is bekend dat specialisten een heleboel 
dingen kunnen veranderen. In de organisatie van de 
behandelingen, in de logistiek, in het niet entameren 
van onnodige behandelingen. De besparing hoeft 
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niet per se binnen de muren van de spreekkamer te 
gebeuren. Door de zorg logistiek beter en doelmatiger 
te organiseren en door onnodige behandelingen tegen 
te gaan, kun je al een behoorlijke slag slaan. Dat laat 
bijvoorbeeld de Amerikaanse chirurg Atul Gawande 
mooi zien. Lees zijn boeken, zoals Het checklist-manifest 
met uitgebreide inzichten en oplossingen. Willen we de 
zorg betaalbaar houden, moeten we die kant op.’

Helpt het integrale bekostigingssysteem hierbij?
‘Nee, dat vind ik een verre van gezonde economische 
constructie. De meerderheid van de specialisten zit 
in zo’n medisch-specialistisch bedrijf. Dat zijn dus 
ondernemers. Maar zodra je tegen een specialist zegt: 
“jij bent ondernemer”, volgt altijd een ontkenning.  
Die vindt dat hij een edel beroep heeft, onvergelijkbaar 
met een bakker. Toch zijn ze wel ondernemers. Zij 
zouden dus ook ondernemersrisico moeten dragen, 
maar dat gebeurt niet binnen het huidige systeem. 
Puur vanuit economisch oogpunt zouden deze medisch 
specialisten dus ook risicodragend moeten participeren �

Marcel Canoy:

‘Patiënten willen geen 
dokter tegenover zich 
met een rekenmachine 
in de hand’ 

in het ziekenhuis. Het is van essentieel belang dat alle 
partijen binnen een ziekenhuis min of meer op één lijn 
zitten, zodat de belangen niet conflicteren. Dat doen 
ze nu wel – zeker als specialisten zich in een regionaal 
medisch bedrijf hebben georganiseerd. Op het moment 
dat alle medisch specialisten in loondienst zijn, kun je 
makkelijker alle belangen parallel laten lopen binnen je 
organisatie. Dat is gezonder.’

Met de komst van de marktwerking is juist  
gekozen voor concurrentie tussen ziekenhuizen.  
Dat zou toch geld opleveren?
‘Ziekenhuizen concurreren ook met elkaar, alleen  
niet op prijs. Het is een illusie dat de prijzen die we 
hebben opgetuigd, iets te maken hebben met reële 
prijzen. Dat zijn rondrekenschema’s waarbij prijzen 
nauwelijks een relatie hebben met reële kosten. 
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Ziekenhuizen concurreren eerder op kwaliteit, op 
service en op sommige deelspecialisaties. Dat is 
nog niet zo transparant als op vergelijkingssites met 
ratings, maar als patiënt kun je nu wel kiezen. Wanneer 
ziekenhuizen zich in toenemende mate specialiseren 
in complexe zorg, juich ik dat toe. Ook zie ik toekomst 
in substitutie: kies voor complexe zorg en laat 
eenvoudigere medische zorg over aan de eerste lijn. 
Stoot zaken af die je wellicht minder graag wilt doen. 
Je moet daar echt keuzes in maken.’

In het huidige systeem hebben zorgverzekeraars de 
regie en hebben specialisten vaak het gevoel dat ze 
aan de leiband van verzekeraars liggen. 
‘Onzin. Specialisten die met rust gelaten willen worden, 
omdat dan alles goed komt, zijn niet realistisch. Ik snap 
hun irritatie – verzekeraars zijn ook geen heiligen – maar 
als principe is er niets mis mee. Ik zie juist dat de acties 
van bijvoorbeeld Ab Klink van VGZ met zijn project 
Zinnige Zorg veel doelmatigheid oplevert. Dat moet je 
omarmen als specialist. Dat is vooruitgang. Verzekeraars 
zijn helemaal niet machtiger dan ziekenhuizen, het is 
eerder omgekeerd: door alle fusies zijn ziekenhuizen 
zeer machtig. Zorgverzekeraars kunnen het zich echt 
niet permitteren een ziekenhuis niet te contracteren. 
Die keren dat ze dat probeerden, was de wereld te 
klein. Wat ziekenhuizen wel kunnen doen om invloed uit 
te oefenen, is met geloofwaardige voorstellen komen 
over hoe ze de zorg willen organi seren. Daar krijg je 
zorgverzekeraars best in mee.’

U bent lid van Adviescommissie Pakket van het 
Zorginstituut Nederland. Is rond geneesmiddelen nog 
doelmatigheidswinst te behalen?
‘Vooral voor innovatieve medicijnen vragen farmaceuten 
nog vaak tien keer de hoofdprijs, omdat ze kwetsbare 
patiënten bedienen met een exclusief middel. Die 
prijsonderhandelingen hebben nu iets van een rituele 
dans. Je zou hier op Europees niveau afspraken over 
moeten maken en met elkaar naar de kosteneffectiviteit 
moeten kijken. Ik vind dat hierin ook een rol is weg -
gelegd voor medisch specialisten. Ik zie elke maand de 
voorstellen voor toelating van medicijnen tot het pakket 
voorbijkomen en merk dat de relatie tussen artsen en  
de farmaceutische industrie nog steeds ondoorzichtig is. 
Dat voelt slecht. Terwijl we soms ook zien wat de 
positieve invloed van een individuele specialist kan  
zijn. Zo had een hoogleraar uit Nijmegen ontdekt dat 
wanneer hij het dure medicijn Eculizumab, bedoeld voor 
aHUS-patiënten, eenmalig voorschreef, het in veel 
gevallen tot genezing leidde. Terwijl de farmaceut 
adviseerde het levenslang te gebruiken. Dat maakt 
nogal wat uit in kosten. Zo zie je dat artsen wel degelijk 
in staat zijn om iets teweeg te brengen.’

Waar verwacht u nog veel van in de toekomst rondom 
kosteneffectiviteit?
‘Ik ben erg voor initiatieven als BeNeLuxA waarin  
onder zoekers uit diverse landen samen kosten-
effectiviteits studies doen naar medicijnen, waardoor  
de beoordeling breder wordt gedaan. Ze doen dat heel 
goed. Vervolgens zou je ook stappen kunnen zetten in 
gemeenschappelijke onderhandelingen in heel Europa. 
Dat zou in farmaland een ware revolutie zijn. Verder 
vind ik dat er steviger gekeken moet worden naar de 
doel matigheid bij medische apparatuur, zoals die dure 
protonentherapie. Daarvoor zijn vier medische centra in 
de race, terwijl twee voor ons land genoeg zijn. Daar is 
nog stevig winst te behalen.’ 

‘Specialisten die door 
de zorgverzekeraars 
met rust gelaten 
willen worden, zijn 
niet realistisch’


