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Vooraf: Zorgen in de zorg

Introductie
Sinds begin vorig jaar is er geen sector die zó in de spotlights staat als de zorg. Dan gaat het natuurlijk over
kortetermijnproblemen, zoals de IC-bezetting, de uitputting van de medewerkers en de ongewenste eﬀecten van
uitgestelde zorg. Achter deze onderwerpen liggen echter al langere tijd ándere prangende vragen op tafel als het gaat
om het behoud van de zorg zoals wij die kennen.
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Vooraf
ZORGEN OVER DE ZORG
Sinds begin vorig jaar is er geen sector die zó in de spotlights staat als de zorg. Dan gaat het natuurljk
over kortetermjnproblemen, zoals de IC-bezeting, de uitputing van de medewerkers en de ongewenste
efecten van uitgestelde zorg. Achter deze onderwerpen liggen echter al langere tjd ándere prangende
vragen op tafel als het gaat om het behoud van de zorg zoals wj die kennen. De toenemende vergrjzing
en de stjgende kosten zjn indicatoren van de onhoudbaarheid van de huidige wjze waarop wj de zorg
hebben ingericht.
In het thema van deze editie staat met name de ziekenhuiszorg centraal (cure). Jim Emanuel en Gérard
Brockhof stelen de vraag wat de maatschappeljke rol van een ziekenhuis bj uitstek kan zjn en hoe
strategische alianties daarbj passen.
Tessa van den Ende belicht de rol en inbreng van het Medisch Specialistisch Bedrjf. Daar waar het MSB
nog vaak als een – al dan niet wenseljk – machtsblok wordt ervaren, geet zj juist aan dat het MSB een
belangrjke beïnvloedende factor kan zjn bj de onderhandelingen tussen ziekenhuis en de zorgverzekeraar, gericht op kwaliteits- én kostenbeheersing.
In het interview met Jaap van Manen, door Jan Stolker enPhilip Wilems, wordt aan de hand van de
casuïstiek van het failissement van het Slotervaart Ziekenhuis en de Jsselmeer Ziekenhuizen de
governance in de zorg verkend. Benadrukt wordt hierbj wat marktwerking in de zorg vraagt van de
betroken stakeholders.
Ook de rubrieken De Praktjk en Oprecht staan in het teken van de zorg. In De Praktjk vertelt Joost de Bie
(kinderarts en toezichthouder) hoe belangrjk het is om leden in de raad van toezicht van een ziekenhuis
te hebben die de interne verhoudingen goed begrjpen.
Fenna van Djk belicht in Oprecht de nieuwe WTZa en de veranderingen die deze wet met zich meebrengt.
Verder een boeiend artikel van Suzanne de Boer – Verhej e.a. Zj doen verslag van een onderzoek naar de
mate waarin compliance oicers in contact staan met leden van een rvc of rvt. Er bljkt nog veel ruimte
voor verbetering te zjn. Toezichthouders zjn veelal terughoudend om zich te verhouden tot interne
functionarissen die de interne governance bewaken of een integere bedrjfscultuur stimuleren. Dat geldt
overigens niet aleen voor de compliance oicers, maar ook voor de functionaris Gegevensbescherming
– die in het kader van de AVG verplicht is gesteld.
Hoe de governance ten tjde van de VOC zich verhoudt tot de hedendaagse governance, beschrjt Hans
Hoek. Een hedendaags thema, toezicht op de diversiteit van de onderneming, wordt door Carrie van der
Kroon uitgebreid toegelicht.
We wensen u veel leesplezier en hopen u weer te inspireren!
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