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Even voorstellen
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Gerben Smid

• Gezondheidswetenschappen UM / Management Consultancy VU

• Ruim 25 jaar als consultant werkzaam in de gezondheidszorg, vooral ziekenhuizen

• Vraagstukken op het snijvlak van medische professie en organisatie



Pathologendag 17-11 2022, Veenendaal

Disclosure belangen spreker

(Potentiële) belangenverstrengeling Geen / Zie hieronder

Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met 

bedrijven
Bedrijfsnamen

• Sponsoring of onderzoeksgeld (laboratorium)

• Honorarium of andere (financiële) vergoeding

• a

• b

• a

• b



Wat zien we in de praktijk?
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• Schaalvergroting is aan de orde van de dag; ziekenhuis-locale praktijken zijn er steeds 
minder

• Ziekenhuisoverstijgende samenwerking: steeds meer, met als drijfveren

• Kwaliteit: verdeling van aandachtsgebieden

• Doelmatigheid: gezamenlijk investeren

• Mede mogelijk door verdergaande digitale pathologie

• Het in ‘eigen’ beheer houden (niet afhankelijk willen zijn of worden van een commerciële 
partij)

• Vormen:

• Het ene ziekenhuis gaat diensten leveren aan een ander ziekenhuis

• Gezamenlijke onderneming van meerdere ziekenhuizen



Vraagstukken (1)
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• Vorming regiovakgroep

• Hoe besturen we onszelf? → huishoudelijk reglement

• Versmelten culturen / uniformeren van manier van werken

• Wie doet wat: verdeling aandachtsgebieden / subspecialisaties

• Perspectief op de toekomst

• Arbeidsrechtelijke positie (vrije vestiging – dienstverband)

• Formele verbinding met de ziekenhuizen: lidmaatschap VMS / MSB

• Operationele verbinding: de ‘nabijheid’ ten opzichte van de aanvragers

• Al dan niet concentratie van laboratoria



Vraagstukken (2)
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• Juridische structuur van de organisatie: BV, Coöperatie, Stichting

• Eigenaarschap / zeggenschap

• Bij één ziekenhuis (van waaruit andere zkh worden bediend)

• Bij de samenwerkende ziekenhuizen

• Buiten het ziekenhuis / bij een externe partij

– Commercieel (BV met ‘vreemde’ aandeelhouders)

– Niet commercieel (stichting)

• Inhoud van de ‘Overeenkomst van dienstverlening’ met afnemers (pxq, service, innovatie)

• Management participatie pathologen

• Formele positie van de vakgroep als ‘medische staf’

• Duaal management (patholoog in de directie, aansturing van de laboratoria)



Juridische structuur bij samenwerking tussen ziekenhuizen
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Coöperatie: de initiatiefnemende ziekenhuizen zijn de leden van de coöperatie. De bestuurlijke 
verantwoordelijkheid ligt bij de Algemene Leden Vergadering. Kan mandateren aan een directeur.
Ziekenhuis is afnemer en eigenaar.

BV: de initiatiefnemende ziekenhuizen zijn aandeelhouders. Bestuur van de BV is verantwoordelijk. 
Bestuur wordt benoemd, geschorst, ontslagen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
Ziekenhuis is afnemer en eigenaar.

Stichting: eigen bestuur, onafhankelijke Raad van Toezicht. Geen winstoogmerk.
Ziekenhuis is alleen afnemer, geen eigenaar.

------

Of volledig uitbesteden aan een externe (commerciële) partij, ziekenhuis is alleen afnemer. Vooral 
zakelijke relatie.



Uitdagingen bij schaalvergroting
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• Hoe hou je als pathologen verbinding met elkaar?

• Bij vrije vestiging: eigen (regionale) MSB of voortzetting lidmaatschap met de ziekenhuis-MSB’s

• Hoe hou je verbinding met aanvragers medisch specialisten? (participatie in VMS)

• Hoe hou je verbinding met de afnemende ziekenhuizen? (contractering, accountmanagement)

• Hoe verbind je medische professie en bedrijfsvoering in de besturing van de organisatie?

➢ Heb oog voor belangen van de ander

➢ Maak keuzes transparant

➢ Laat zien dat je investeert in de relatie en daar zuinig op bent

➢ Verras elkaar niet

➢ Bouw aldus vertrouwen op



Governance
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It takes two to tango!

Medische professionaliteit en Bedrijfsvoering gaan hand in hand.

• Strategisch

• Tactisch

• Operationeel

Vitale spanning

Escalatie mogelijkheid voor als het niet goed gaat

Wie beoordeelt het functioneren van de professionals?

➢ Professionals die hebben oog voor bedrijfsvoering
➢ Bedrijfsvoerend management dat heeft oog voor medische kwaliteit
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