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S
amen met de manager commerciële zaken, 
de financieel directeur, de controller en de 
managementassistent vormt radioloog Bert 
van Schelven het zorginkoopteam van het 

Rijnstate in Arnhem. ‘Ons ziekenhuis kent een traditie 
van medisch specialismen die deelnemen aan de 
zorginkoop van hun ziekenhuis. Vijf jaar geleden 
heb ik deze taak overgenomen van mijn voorganger, 
anesthesioloog Jan-Willem Kallewaard. Met dit team 
vertegenwoordigen we de belangen van het gehele 
ziekenhuis.’ Van Schelven heeft plezier in wat hij doet. 
‘Ik kom op alle afdelingen, spreek mensen uit alle lagen 
van de organisatie en ben betrokken bij de koers van 
het ziekenhuis. Vanuit deze rol kan ik een bijdrage 
aan leveren aan wat onze visie is en welke richting we 
opgaan.’

Inkoopgidsen
Niet dat meedenken over de inkoop een eenvoudige of 
snelle klus is. Want het zorginkoopproces gaat het hele 
jaar door, met pieken in het voor- en najaar. ‘In de eerste 
maanden van het nieuwe jaar ronden we de contracten 
van het vorige kalenderjaar af. Vervolgens is 1 april  
een belangrijke datum. Dan vallen de inkoopgidsen  
van de zorgverzekeraars op de mat. Daarin staan de 
instapvoorwaarden op basis waarvan zorgverzekeraars 
zorg bij ons inkopen. Een zorgverzekeraar kan 
bijvoorbeeld aangeven alleen maagoperaties te 
contracteren indien wij die meer dan twintig keer per  
jaar uitvoeren en we voldoen aan de normen van 
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH).’

Een beleidsmedewerker rangschikt alle informatie uit 
de inkoopgidsen per vakgroep. Van Schelven gaat 
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daarmee, meestal samen met de manager commerciële 
zaken, naar de vakgroepen. ‘We voeren zo’n dertig 
vakgroepgesprekken. We inventariseren dan de 
wensen en ontwikkelingen per vakgroep. Wat speelt 
er bij dermatologie, cardiologie of oogheelkunde? 
Hoeveel productie hebben ze het afgelopen jaar 
gehaald, hoe willen ze innoveren, welke kant willen 
ze op? Er zit behoorlijke tijdsdruk op die gesprekken, 
want de informatie moet vóór de zomervakantie 
verzameld zijn.’ De uitkomsten van de gesprekken legt 
het zorginkoopteam vast in de verkoopgids van het 
Rijnstate. ‘Dat is de etalage van wat we als ziekenhuis 
te bieden hebben aan producten, ambities en 
ontwikkelingen. Zo weten zorgverzekeraars precies wat 
we te koop hebben.’

Gezond ziekenhuis
Tot het eind van de zomer gaan de zorginkoop-
gesprekken vooral over inhoud en kwaliteit. Daarnaast 
wordt er wederzijds geïnvesteerd in een goede relatie. 
De onderlinge verstandhouding tussen de partijen aan 

‘Zorgverzekeraars 
hebben recht op 
verantwoording over de 
behandeluitkomsten’
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tafel moet goed zijn, benadrukt Van Schelven, want in  
de fase van de financiële onderhandelingen, in het najaar, 
kan die soms onder druk komen te staan. ‘Het is prettig 
als je elkaar goed kent. Dan is de relatie is tegen een 
stootje bestand.’

Daarom organiseert Rijnstate jaarlijks in september de 
Dag voor de Zorgverzekeraar. ‘We nodigen dan alle 
zorgverzekeraars uit en presenteren zorginhoudelijke 
thema’s. Het mag die dag alleen over inhoud gaan, 
niet over geld. In 2016 was het thema bijvoorbeeld 
operatierobots en wat de meerwaarde daarvan is in de 
operatiekamer. Rijnstate wil graag een robotcentrum 
worden.’ 

Na de Dag voor de Zorgverzekeraar beginnen de 
daadwerkelijke contractonderhandelingen. Van Schelven 
voelt zich verantwoordelijk om goede financiële afspraken 
te maken. ‘Ik wil dat het ziekenhuis gezond kan draaien, 
anders pakt het nadelig uit voor de patiëntenzorg.  
En trouwens ook voor het medisch-specialistisch bedrijf. 

‘Ik gun  
ieder ziekenhuis 
een medisch 
specialist in het 
zorginkoopteam’
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over hun schouders meekijken, merkt Van Schelven. ‘Ik 
leg ze dan uit dat zorgverzekeraars – als financiers van 
de zorg – recht hebben op verantwoording over de 
behandeluitkomsten van medische verrichtingen. Dat is 
de rol die ze vanuit de samenleving toebedeeld hebben 
gekregen. Het is in het belang van hun verzekerden, 
onze patiënten, dat er geen onnodige medische 
handelingen plaatsvinden. Als ik dat vertel, accepteert 
de cardioloog of chirurg het eerder dan wanneer een 
zorgverzekeraar dat doet. Ik spreek de taal van de 
dokter.’

Voet bij stuk
Zowel de andere leden van het zorginkoopteam als de 
zorgverzekeraars waarderen de rol van Van Schelven. 
‘Ik voeg door mijn expertise medische inhoud toe 
aan de inkoopgesprekken. Zo kan ik zorgverzekeraars 
bijvoorbeeld vanuit de inhoud uitleggen waarom 
het ziekenhuis wil investeren in bepaalde medische 
ontwikkelingen. En waarom het goed is dat zij die 
vooruitgang financieren. Dat is mijn meerwaarde.’

Van Schelven gunt ieder ziekenhuis dan ook een 
medisch specialist in het zorginkoopteam. ‘Het zorgt 
ervoor dat de inkoop niet alleen over geld gaat, maar 
ook over inhoud. Wel heb je specifieke competenties 
nodig om deze taak te kunnen uitvoeren. Zoals goede 
communicatieve vaardigheden, want je spreekt mensen 
binnen én buiten het ziekenhuis. Organisatorische 
vaardigheden zijn eveneens belangrijk. Dat vind ik zelf 
de moeilijkste competentie; ik vind het een kunst om de 
stroom aan informatie te verwerken en vast te leggen. 
Dat heb ik echt moeten leren.’

Tot slot moet de medisch specialist-inkoper houden 
van het onderhandelingsspel, vertelt Bert van Schelven. 
‘Soms moet je voet bij stuk houden om iets te bereiken. 
En als je er samen niet uitkomt, dan is het aan de raden 
van bestuur van zorgverzekeraar en ziekenhuis om de 
onderhandelingen tijdelijk over te nemen en pas daarna 
weer aan te schuiven aan de onderhandelingstafel. 
Eigenlijk komt het dan altijd goed. Dat komt doordat 
we uiteindelijk een gedeeld belang hebben: we willen 
allemaal de beste zorg voor de patiënt.’ 

Weten wat de Federatie vindt? Ga naar  
www.demedischspecialist.nl/zorginkoop

Zorgverzekeraar: 
‘Specialist nodig aan tafel’
Manager Inkoop Medisch Specialistische Zorg 
Pascale Voermans van Menzis: ‘Rijnstate kent 
een traditie, maar in lang niet alle ziekenhuizen 
participeren medisch specialisten in de zorginkoop. 
Wel werken ziekenhuizen aan het slechten van die 
kloof en zie ik steeds vaker medisch specialisten 
aansluiten bij de zorginkoopgesprekken. 

Menzis is positief over die tendens. Je hebt 
medisch specialisten nodig wanneer je het in de 
zorginkoop met elkaar wilt hebben over kwaliteit 
en inhoud. Gesprekken gaan niet alleen over 
geld, maar ook over inhoudelijke ontwikkelingen, 
kwaliteitsverbeteringen, portfoliokeuzes. Als een 
medisch specialist meepraat, vergroot dat de 
inhoudelijkheid van de inkoopgesprekken.

Medisch specialisten in het zorginkoopteam 
hebben een meerwaarde. Echter wel op 
voorwaarde dat ze er niet zitten vanuit eigenbelang 
of het belang van de vakgroep, maar uit het 
belang van het gehele ziekenhuis. Of zelfs van 
de BV Nederland. Goede en betaalbare zorg is 
immers een maatschappelijk belang. Wat daarnaast 
belangrijk is, is dat ze oprecht geïnteresseerd zijn 
in de belangen van de andere partij, dat ze vragen 
stellen en goed kunnen luisteren. Vertrouwen is 
cruciaal in het zorginkoopproces. Dat vertrouwen 
komt niet vanzelf.’

Met de komst van de integrale tarieven in 2015 lopen 
de financiële belangen van ziekenhuis en medisch 
specialisten meer parallel dan voorheen, omdat de 
inkomsten van het ziekenhuis sindsdien meer of 
rechtstreeks gekoppeld zijn aan de inkomsten van de 
medisch specialist.’

Praktijkvariatie
Van Schelven voelt zich als lid van het zorginkoopteam 
een belangrijke schakel tussen zorgverzekeraar en 
medisch specialisten. ‘Bij vorige contractbesprekingen 
constateerde zorgverzekeraar VGZ dat er praktijkvariatie 
bestond op het gebied van perifeer arterieel 
vaatlijden in ons ziekenhuis. Onze vaatchirurgen en 
interventieradiologen bleken een bepaalde verrichting 
vaker uit te voeren dan hun collega’s in andere 
topklinische ziekenhuizen. Ik vraag ze dan hoe dat 
kan. Dat konden ze me goed uitleggen. Die informatie 
koppel ik terug naar VGZ. Vervolgens zijn we hiervoor 
gecontracteerd.’

Medisch specialisten ervaren het soms als inbreuk op 
hun professionele integriteit wanneer zorgverzekeraars 
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