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Gynaecoloog Sjarlot Kooi was voorzitter van de staf 
en van het msb in het Albert Schweitzer Ziekenhuis 
in Dordrecht.

Intens
‘2014 was een intens jaar. Ik was stafvoorzitter en moest 
met mijn collega-bestuurders allerlei ingewikkelde 
keuzes maken, nieuwe contracten opstellen en mensen 
meekrijgen. Er waren verhitte vergaderingen en veel 
onrust vanwege de onzekerheid die de veranderingen 
met zich meebrachten. Medisch specialisten waren bang 
voor de financiële consequenties, maar vooral dat ze hun 
autonomie kwijt zouden raken.’

Cultuuromslag
‘Vakgroepen waren erg op zichzelf gericht. Die wilden 
graag alles binnen hun vier muren houden. Ook 
al vonden zij ook best dat er dingen beter zouden 

kunnen, je ging niet zomaar buiten je eigen groep op 
zoek naar een oplossing. Dat er veel meer vanuit het 
grotere collectief gewerkt ging worden, was een grote 
cultuuromslag. Neem de sollicitatieprocedure. Een 
nieuwe medisch specialist aannemen is niet meer alleen 
een aangelegenheid van de betreffende vakgroep. Vanuit 
het grote plaatje kan de behoefte wat betreft de invulling 
van een plek er heel anders uitzien. Misschien hebben 
we wel meer aan een verpleegkundig specialist dan een 
medisch specialist. Of willen we iemand met bestuurlijke 
kwaliteiten en interesses.’

Terugfluiten
‘Het was best een puzzel om het goed te regelen. Maar 
als ik terugkijk op die periode, vind ik dat het heel goed 
is gegaan. Ik wil graag veel tegelijk. Dan moest ik mezelf 
even terugfluiten, maar daar hielp de rest van het bestuur 
me bij. Soms loop ik te snel voor de troepen uit.’

‘Het was best 
een puzzel 

om het goed 
te regelen’
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Medisch  
specialist én 
bestuurder

Met de invoering van de integrale bekostiging  
in de medisch-specialistische zorg begin 2015 

organiseren medisch specialisten zich anders in 
relatie tot hun ziekenhuis. Nu, vijf jaar later,  

delen vier medisch specialisten hun  
persoonlijke ervaringen. Hoe is het om  

naast medisch specialist  
ook bestuurder te zijn?
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‘Ik vind het 
bijzonder dat 
ik mee mag 
besturen’

Kinderarts Edwin Knots was voorzitter van de 
vereniging medisch specialisten in dienstverband 
(vmsd) in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Nu is 
hij voorzitter van de vereniging medische staf (vms).

‘Meebesturen in het Catharina Ziekenhuis doe ik al lange 
tijd. We hebben sinds jaren een vms. In 2001 ben ik daar 
bestuurslid geworden. In 2015 heb ik de vmsd opgezet 
voor specialisten in dienstverband.’

Trots
‘Ik wilde graag dat de vmsd goed afgestemd was op 
de vms en dat de leden van de vmsd zich daar ook 
vertegenwoordigd zien. Zo zitten de verschillende gremia 
als eenheid aan tafel met elkaar en met de raad van 
bestuur. Ik ben er trots op dat dat ons is gelukt. Als medisch 

specialisten betrokken zijn bij de ziekenhuisorganisatie, 
kunnen we voorkomen dat de bureaucratie doorslaat en 
de zorg minder efficiënt en effectief wordt. Het blijft wel 
een uitdaging om alle leden te betrekken bij de zaken 
die er spelen in een groot ziekenhuis.’

Op mijn plek
‘Drie jaar was ik voorzitter van de vmsd. Sinds een jaar 
ben ik voorzitter van de vms. Het was mooi om vanuit de 
vmsd het over de arbeidsvoorwaarden te hebben van de 
medisch specialisten die in dienst zijn. Maar in de vms 
zit ik nu goed op mijn plek. Als het gaat om meedenken 
over de strategie van het ziekenhuis en de kwaliteit en 
veiligheid van zorg, dan is de vms gesprekspartner van 
de raad van bestuur. Ik vind het heel bijzonder dat ik 
mee mag besturen.’

PORTRETSERIE 
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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.’

PORTRETSERIE 
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‘Ik vind het 
belangrijk dat 
iedereen zich 
gehoord voelt’

PORTRETSERIE 

�

Gynaecoloog Marcel van Hooff is voorzitter van de 
combi-coöperatie van het Franciscus Gasthuis & 
Vlietland in Rotterdam en omstreken.

‘Het Sint Franciscus Gasthuis en het Vlietland Ziekenhuis 
zijn per 1 januari 2015 gefuseerd. We hadden toen maar 
liefst zes besturen: twee keer een msb, twee keer een vmsd 
en twee keer een vms. Als msb-bestuurder was het voor mij 
belangrijk dat we richting één combi-coöperatie zouden 
gaan. Aan de tafels van de vms en de msb werden dezelfde 
onderwerpen besproken. We hadden de vms kunnen 
vragen de msb’s te vertegenwoordigen in de gesprekken 
met de raad van bestuur over kwaliteit van zorg. Maar dan 
hadden we ons aan onze verantwoordelijkheid onttrokken, 
vind ik. En als je los van elkaar in gesprek gaat met de 
raad van bestuur kun je de situatie krijgen dat je een 
ánder advies geeft over hetzelfde thema, terwijl je beiden 
dezelfde leden vertegenwoordigt.’

Gehoord
‘Sinds juli dit jaar is er officieel één coöperatie. Het 

nieuwe bestuur bestaat uit vijf leden: drie vanuit de 
msb en twee vanuit de vms. Er zit tijdelijk een lid van 
het vmsd-bestuur bij, omdat de medisch specialisten 
in dienstverband van het ziekenhuis zich onvoldoende 
vertegenwoordigd voelden in het nieuwe bestuur. Zo 
kunnen de vmsd-belangen goed worden overdragen. 
Ik vind het belangrijk dat iedereen zich gehoord 
voelt. Doordat we uit een situatie komen met allerlei 
verschillende besturen wordt nog erg vanuit die 
structuur gedacht. Dat vond ik soms best moeilijk om 
te begrijpen. We vertegenwoordigen toch dezelfde 
achterban? Maar het duurt even voor je dezelfde 
pet op hebt en je je helemaal kunt richten op het 
gemeenschappelijke doel.’

Complex 
‘Ik heb veelal in de praktijk geleerd wat besturen 
inhoudt en hoe de verhoudingen liggen in het complexe 
speelveld van vakgroepen onderling, met de eerstelijn, 
derdelijn en de zorgverzekeraars. Bestuurslid en 
voorzitter zijn is als een versnelde studie bestuurskunde.’
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