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Lef hebben ze. Deze ziekenhuishuisbestuurders die beiden ver over de grenzen van  

hun organisatie keken en waardegedreven zorg invoerden. Carina Hilders van het  

Reinier de Graaf en Desiree Creemers van het Rijnstate interviewen elkaar kritisch en 

openhartig over patiëntenstromen, multiteams en blije dokters. 

Zorgtopvrouwen Carina Hilders en Desiree Creemers interviewen elkaar  

‘Durf de organisatie 
volledig om te gooien’

Bij restaurant de Tuinen aan de Kralingse Plas in 
Rotterdam ontmoeten twee topvrouwen met visie elkaar. 
Desiree Creemers, kinderarts en medisch directeur van 
het Rijnstate in Arnhem, en Carina Hilders, gynaecoloog 
en directievoorzitter van het Reinier de Graaf in Delft.  
Zij voerden in hun ziekenhuizen waardegedreven zorg in 
en organi seerden de zorg rond de patiënt – met de 
dokter in de lead. Daarin lieten zij zich inspireren door 
het Zweedse ziekenhuis Karolinska. Dat koos eerder al 
voor patiënt gerichte multidisciplinaire thema’s en 160 
zorgpaden. Benieuwd naar elkaars visie voeren Hilders 
en Creemers een diepgaand gesprek. Over valkuilen, 
overredings kracht en vooruitziende blikken. 

Hilders: ‘Wanneer zijn jullie begonnen?’
Creemers: ‘Wij hebben twee jaar geleden met een big 
bang een deel van het ziekenhuis radicaal omgegooid. 
Alleen hebben we niet de vakgroepen afgeschaft, zoals 
in allerlei media is beweerd.’ 
Hilders: ‘Nee, daar is bij Reinier de Graaf ook geen 
sprake van. Vakgroepen staan nog steeds overeind als 
sociaal steunpunt; specialisten onder elkaar moeten 
kunnen blijven sparren.’
Creemers: ‘Wat was voor jullie de aanleiding?’
Hilders: ‘Dat we zagen dat patiënten steeds meer 
bezoeken aan het ziekenhuis moesten afleggen. We 
wisten niet goed hoe we al die oudere patiënten met 
multimorbiditeit konden opvangen. Na mijn werkbezoek 
aan Karolinska in 2018, realiseerde ik me: om succesvol 
een nieuwe organisatiestructuur neer te zetten, moet je 
ruimte geven aan de professionals. Daarom hebben we 
hen gevraagd om in multidisciplinaire teams mee te 
denken over hoe die organisatie eruit zou moeten zien. 

Creemers: ‘Wij hebben het concept aan de 
bestuurstafel bedacht, samen met enkele voorop-
lopende specialisten. Daarna werd het omarmd. 
Medisch specialisten en verpleegkundigen zagen de 
urgentie en meerwaarde ervan in. Hoe zat dat bij jullie?’
Hilders: ‘Ik zag in Zweden dat ze hun aanpak te ver 
hadden doorgevoerd. Daardoor verminderde het 
draagvlak onder hun medische staf. Wij hebben het 
ziekenhuis nu onderverdeeld in vijf zorgeenheden: 
moeder & kind, oncologie, kwetsbare ouderen & 
chronische zorg, acute zorg en planbare zorg. Alle 
medisch specialisten zijn in die eenheden onder-
gebracht. Dat gaf in het begin verwarring. Zo valt de 
mdl-arts onder oncologie, terwijl die natuurlijk nog  
meer doet. Maar we wilden iedereen een plek geven. 

Desiree Creemers: 

‘Vooroplopen is goed, 
maar je wilt wel weten 

wat waardegerichte 
zorg betekent voor de 
patiënt en de kosten’
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Carina Hilders (53) is directie
voorzitter van het Reinier de 
Graaf Gasthuis in Delft, lid raad 
van bestuur van de Reinier Haga 
Groep en hoogleraar medisch 
management en leiderschap 
aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam. Daarnaast werkt ze 
als gynaecoloog, is ze lid van de 
adviescommissie pakketbeheer bij 
Zorginstituut Nederland en zit zij 
in de raad van toezicht van Kanker.
nl en het Radboudumc. In 2017 
stond ze in de top 5 van meest 
invloedrijke vrouwen in de zorg 
van het blad Opzij. 

Desiree Creemers (53) is medisch 
directeur bij Rijnstate in Arnhem 
en kinderarts. Ze is voorzitter van 
de Landelijke Werkgroep Transitie 
in de Zorg, lid van de raad van 
commissarissen Huisartsen 
Eemland en lid Regionale 
Stuurgroep GAIN. Daarvoor was 
ze lid van de inmiddels opgeheven 
Taskforce Dure geneesmiddelen 
van de Nederlandse Vereniging 
van Ziekenhuizen. 

Wij hebben het daarom integraal ingevoerd. In alle 
multidisciplinaire teams zitten niet alleen medisch 
specialisten en verpleegkundigen, maar ook mensen van 
communicatie, de facilitaire dienst en medisch managers. 
Die zijn samen verantwoordelijk voor de zorg, de 
kwaliteit en het budget. Dat zorgt voor veel kortere lijnen 
en nog beter overleg. Hoe hebben jullie dat gedaan?
Creemers: ‘Wij hebben het meer conceptueel aangepakt 
vanuit de driehoek: patiënt, kwaliteit en kosten. Zo 
ontstonden patiëntenstromen. Nu werken we met 
multidisciplinaire resultaatverantwoordelijke eenheden 
– ja ik weet het, een vreselijke term – rond de thema’s 
oncologie, vasculaire geneeskunde, geboortezorg, 
palliatieve zorg en traumatologie. Wil je dat het 
multidisciplinaire team echt beter stuurt op uitkomsten 
van kwaliteit en financiën rondom de patiënt, dan moet 

er sprake zijn van grote homogene groepen. Daarvoor 
moet je de silo’s doorbreken en de ‘nieuwe’ teams 
anders inrichten. Dan is niet meer alleen de chirurg 
verantwoordelijk voor de resultaten van de operatie bij 
borstkanker, maar de chirurg samen met de medisch 
oncoloog, de radioloog, de radiotherapeut en het 
verpleegkundig team. Voor kleine patiëntengroepen of 
heterogeen samengestelde groepen is dit minder zinvol.’ 
Hilders: ‘Hoe maken jullie waardegedreven zorg 
inzichtelijk?’
Creemers: ‘Op een door ons ontwikkeld kwaliteits-
dashboard ziet zo’n team alle uitkomsten ten aanzien  
van kwaliteit, maar ook financiële gegevens als het  
aantal ligdagen en behandelingskosten. Doordat je 
feiten laat zien op kwaliteitsuitkomsten, motiveert  
dat extra om de beste zorg te willen leveren. 

Desiree Creemers (links) en Carina Hilders
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Sinds ruim een jaar vult de patiënt van tevoren vragen-
lijsten in en kijkt de arts of verpleegkundig specialist 
tijdens het spreekuur samen met de patiënt naar 
datzelfde dashboard.’

De twee bestuurders struikelen over hun woorden, 
duiken geregeld de diepte in en strooien met inhoude
lijke termen. Aan enthousiasme en drive geen gebrek. 
Terwijl op de achtergrond op de Kralingse Plas de 
zeilboten vechten tegen wind en regen, spreken de 
vrouwen verder over welke tegenwind zij trotseerden. 

Creemers: ‘Natuurlijk zijn er ook zaken misgegaan. 
Voordat wij die dashboards op orde hadden met alle 
waarden op basis van ICHOM, PROMs en PREMs... dat 
ging niet zonder slag of stoot. En wij merken dat de 
vakgroepen die nog niet meedoen aan de nieuwe 
opzet zich soms wat achtergesteld voelen. Zij zien de 
voor delen bij hun collega’s en willen ook ‘om’. Soms 
kan dat, soms ook niet. Dat leg ik steeds weer uit. Jij?’ 
Hilders: ‘Ja, ik ook. Het verhaal moet kloppen. Ik 
her haal geregeld waarom we dit doen: omdat we  
weer rust willen in de spreekkamer, omdat het helpt  
om beter samen te beslissen en omdat het werk 
aantrekkelijker wordt. Meer verdiepend, breder.  
De dokter heeft weer de regie. Belangrijk is duidelijk te 
maken dat de specialisten geen inkomsten kwijtraken 
– een heikel punt.’
Creemers: ‘Waar loop je nog meer tegenaan?’
Hilders: ‘Wij werken met vijf duo’s van een inhoudelijk 
manager en een dedicated medisch manager. Dat 
betekent dat specialisten samen moeten werken met 
een medisch manager van een heel ander specialisme. 
Een chirurg met een uroloog als medisch manager 
bijvoorbeeld: dat is nog wennen. Maar het gaat om  
het medisch leiderschap. Dáárop zijn die dedicated 
medisch managers geselecteerd. Wat merk jij trouwens 
van de verbeteringen?’ 
Creemers, verrukt: ‘Blije dokters. Vooral blije dokters! 
Ze ervaren meer autonomie. Ik zie meer en betere 
samenwerking. Alle zorgprofessionals en ondersteuners 
hebben meer inbreng, ze zijn echt samen verant woor-
de lijk. Dat zorgt voor respect over en weer, voor 
snellere beslissingen en kortere lijnen. Hierdoor komen 
ook fouten sneller aan het licht. Zonder shamen en 
blamen wordt er meer besproken. Enkele snijders zijn 
samen video’s van hun operaties gaan terugkijken  
en hebben toen samen bedacht hoe het beter kon.  
En daarna zijn ze samen gaan oefenen: fantastisch!’ 
Hilders: ‘Dat herken ik. Doordat de managers bij de 
medische besprekingen zitten, ervaren dokters dat wat 
er bedacht wordt, vervolgens ook echt gedaan wordt! 
De medewerker staat in het Reinier de Graaf op één. 
En dat willen we verder ondersteunen, onder andere 
met trainingen in medisch leiderschap.’ 
Creemers: ‘Dat doen wij eveneens. Verder ben ik 
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vooral benieuwd of waardegedreven zorg ook echt 
kostenbesparend werkt. Vooroplopen is goed, maar je 
wilt wel weten wat waardegerichte zorg betekent voor 
de patiënt en de kosten. Ik hoop op onderzoek.’
Hilders: ‘Oh, maar dat loopt al! Daar doen we bij 
Erasmus School of Health Policy & Management nu ook 
onderzoek naar. Wel zou ik nog graag zien dat deze 
nieuwe inzichten worden gedeeld in de medische 
vervolgopleiding. Aios volgen hun opleiding nu nog 
volgens de traditionele lijnen. Net als dat de visitaties 
nog niet aansluiten op onze nieuwe aanpak. Wat mis  
jij nog?’ 
Creemers vult aan: ‘De zorgverzekeraars. Als die  
ons wat meer ademruimte en tijd gunnen om dit te 
ontwikkelen, ben ik pas echt blij.’ 
Hilders: ‘Helemaal mee eens. Wat wij doen, heeft de 
toekomst. Dat merk ik wel aan de grote belangstelling 
van collega-ziekenhuizen. Hen adviseer ik: bepaal goed 
je ‘waarom-vraag’ en pak het vanaf de werkvloer aan  
om draagvlak te creëren.’
Creemers: ‘Zeker. En we vergeten bijna te zeggen hoe 
positief deze nieuwe opzet uitpakt voor patiënten. Het 
leidt tot beter samen beslissen en de behandeling die 
het beste past. En daar doen we het natuurlijk voor.’ 

Carina Hilders: 

‘Om succesvol 
een nieuwe 
organisatiestructuur neer 
te zetten, moet je ruimte 
geven aan professionals’


