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Het juiste gesprek, nu niet 

zenden, maar interactief

▪ Wat willen jullie leren komend anderhalf uur?

▪ Wat wil je zelf bijdragen aan (medisch) 

leiderschap?

▪ Wie ben je als mens? 

Wat zegt dat over jou als leider?



Overzicht

▪ Bernhoven model

▪ DROOM en KAM strategie uitkomsten 

(Bernhoven en Rivas)

▪ Coronacrisis

▪ Topvrouw Nederland 2020

▪ Leiderschap



Transformatie 

van een ziekenhuis



Bernhoven 2015-2019, kwaliteit 

als vliegwiel

Afgelopen jaren hebben we veel inzichten opgedaan over alle 

facetten van de transitie

Bernhoven 

Droom

Een 

Maatschappelijk 

verantwoorde 

strategie

100 Kwaliteits

initiatieven als 

basis van de 

verandering

Cultuur

verandering

Financieel 

gezonde

business case

Geschikt 

governance 

model 

Passend

operating

model 

Passend 

portfolio

‘Doctor

in the lead’

filosofie

Reductie van 

zorgkosten met behoud 

van toegankelijkheidGelijkgerichte 

belangen en  

dienstverband met 

eigenaarschap   

Meerjaren 

afspraken met 

CZ & VGZ

Op ‘het veld’, eigenaarschap,

start bij de patiënt

Dokters op sleutelposities, 

strategisch, tactisch en 

operationeel 

Doen waar je goed 

in bent. Speler in 

het AMN

Gebaseerd op de vier 

patiëntenpaden en 

drie kernactiviteiten  

Persoonlijke zinnige zorg

Cultuurverandering

Dokter in the lead

Operating model

Maatschappelijke 

bijdrage



Directie

Ondersteunende staf 

diensten

Diagnose & 

Indicatiestelling

Interventie 

zorgstraten

Chronische 

zorg

Acute 

zorg
Vakgroepen

Vakgroep

Vakgroep

Vakgroep

Adviseren/

Behandelen
(in acute setting) 

Adviseren Behandelen Begeleiden

Vakgroep

Leveren 

diensten aan 

zorgmodellen 

Bron: Geïnspireerd op The Innovator’s Prescription (Clayton Christensen); uitgewerkt en aangepast voor Bernhoven door Strategy&

Sturen op 

samenwerking met 

ketenpartners

Aansturen van het 

end-to-end acute 

zorg proces

Aansturen van 

integraal 

zorgproces van 

opname, ingreep, 

herstel en ontslag

Sturen op kwaliteit 

van besluitvorming 

en samenwerking 

met 1e lijn

Het patiëntenproces vormt de 

basis voor het operating model

Reorganisatie in 4 zorgmodellen



Medisch leiderschap is op alle 

niveaus aanwezig

RvC / Directiecomité

Directiecomité

Strategisch Kwaliteits-

beraad

Directiecomité /      

Managementteam

2 x Medisch Directeur

1 x Medisch Leider K&V

4 x Medisch Leider zorgcluster

Vakgroepleiders 

overleg

Zorgclusters 

overleg

Vakgroep 

overleg

MT 

zorgcluster

1 x Medisch Directeur

Alle Vakgroepleiders

22 x Vakgroepleider

Vakgroepleden
Tactisch

~18% van de medisch specialisten heeft een formele leiderschapsrol in de organisatie

Dokters als medisch leiders

Medisch Leider K&V + alle dokters

1 x Medisch Directeur

4 x Medisch Leider zorgcluster

1 x Medisch Leider zorgcluster

Clusterteam



Dokters als medisch leiders;

wat betekent dat in de praktijk?

▪ Daadwerkelijk ondernemerschap

▪ Bestuurlijke verantwoordelijkheid

▪ Bepalend in Medische Strategie

▪ Bepalend in operationele organisatie en uitvoering

▪ Investeren in medisch leiderschap door talentenklas en 

maatwerkafspraken



Eigenaarschap met Silk/Bernhovenlab

▪ 450 deelnemers sinds 2014 (tot 2020)

▪ 12x een driedaagse georganiseerd

▪ 5x in 2014 Silk-lab

▪ Daarna 1 à 2x per jaar: Bernhoven-lab

▪ 7 masters of context opgeleid

▪ Jaarlijks enkele verbindingsbijeenkomsten: 

blijven oefenen



Samenwerking met Ikone en 

Patiëntenfederatie

We streven naar samenwerking op patiëntgelijkwaardige wijze 

op alle niveaus



Transmurale initiatieven

Samenwerking met ketenpartners

Samenwerking levert stabiel en blijvend resultaat, afstemming 

bekostiging vraagt aandacht

Gezamenlijk PGO voor 

lijnloze transmurale 

Hartfalenzorg in de regio 

~92% van de 

patiënten die 

terugverwezen 

worden voor CVRM 

blijft in 1e lijn

~85% van gescreende 

dermatologie patiënten 

blijft in eerste lijn 

Regionaal Palliatief 

Adviesteam

Optometrische screening 

bij huisarts voorkomt in 

83% onnodig 

ziekenhuisbezoek 

Initiatieven die hieraan 

hebben bijgedragen:

- Terugverwijzingen CVRM

- 1.5 lijns dermatologie.

- Oogscreening 1e lijn.

- Palliatief Advies Team (PAT).

- PGO Hartfalen.



Top-initiatieven Acute zorg

84% minder 

zelfverwijzers

7% kortere 

opnameduur
21% minder 

opnames vanuit 

de SEH

83% van de 

opnames op de 

AOA is korter 

dan 48 uur

Initiatieven die hieraan 

hebben bijgedragen:

- Zelfverwijzers bij lage 

urgentie naar huisarts.

- Verstevigen SEH/AOA/IC: 

24/7 bezetting.

- Inzet specialisten op de 

SEH.

- Inrichten AOA.



Top-initiatieven D&I

Diagnose en Indicatiestelling

Initiatieven die hieraan hebben 

bijgedragen:

- Ondersteuning 1e lijn 

- Triage aan de poort

- Digitale consulten

- Samen beslissen / keuzehulpen

- Screeningscentrum optometrie

- Actief terugverwijzen patiënten naar 

1e lijn

28% minder 

herhaalbezoeken

(excl. TC’s)

19% minder

‘eerste’ polibezoeken

Aantal actieve 

terugverwijzingen naar 

de 1e lijn stijgt van 

~4500 in 2014 naar 

~26500 in 2019

~57% van gescreende 

optometrie patiënten blijft 

in eerste lijn 

Grote inzet (ca. 

150/mnd) in digitale 

consulten en huisarts 

advies consulten



Top-initiatieven Chronische zorg

~92% van de patiënten die 

terugverwezen worden voor CVRM

blijft in 1e lijn

45% minder patiënten 

(70+) start met dialyse 

na geriatrische 

screening

33% minder verpleegdagen bij 

geriatrisch gescreende dialyse 

patiënten

Ruim 1200 actieve 

patiënten in 

reumanet en minder 

polikliniekbezoeken

Sterk stijgend aantal 

consulten (353) voor 

het PAT in 2019

Initiatieven die hieraan 

hebben bijgedragen:

- Terugverwijzingen CVRM 

(en diabetes)

- Screening bij dialysepatiënten

- Palliatief Advies Team (PAT)

- Reumanet



Maatschappelijk verantwoorde strategie

Verbreding/uitrol bij anderen in de zorgsector

Bernhoven blijft investeren in verspreiding strategie 

Toekomstbestendige Zorg

Lokaal Nationaal Internationaal 

Digitaal platform ‘Natuurlijk Samen’ live! Obligatielening Bernhoven voor de regio succesvol Internationale werkbezoeken aan Bernhoven 

Compleet vernieuwde 

huis aan huis krant, 

oplage 150.000

Opiniestukken in landelijke dagbladen

Inspiratie 

bijeenkomst

5-11-2019

Publicaties



Alle doelstellingen die wij destijds 

formuleerden zijn gehaald

Reduceren van 

schadelast

Blijven voldoen aan 

zorgplicht voor de 

regio

Verlagen van 

kostenbasis

Genereren van 

inzichten vanuit de 

leertuin

Schadelastreductie van 15% gerealiseerd

Geen groei in omzet  

Invulling

Innoveren van 

ziekenhuis business 

model

Ambitie

✓

Geen adherentieverlies

Groei van aantal unieke patiënten 

Toegangstijden blijven binnen norm (muv incidentele uitdagingen specifieke vakgroepen)  
✓

✓

✓

Ca. 130 FTE afgebouwd 

Schadelast ca 20 mln lager

Kosten staan relatief los van productie, verlaging kostenbasis is (tijds)intensief 
✓

✓

✓

✓

✓

Implementatie patiëntgelijkwaardig werken

Pioniersrol in verspreiding van Zinnige Zorg gedachtegoed binnen 

alliantieteam en landelijk

✓

✓

✓

Nieuwe organisatie in 4 zorgmodellen ingevoerd

Capaciteitsbepaling Medisch Specialisten ingevoerd met maandelijkse sturing

Voorstel nieuw bekostigingsmodel gepresenteerd 

✓



Resultaten ook van Rivas; 

Beatrixziekenhuis



Rivas Zorggroep, de kracht van 

een ketenorganisatie

Ziekenhuiszorg (Beatrixziekenhuis)

Wijkverpleging

Langdurige zorg (17 huizen)

Paramedische zorg

Geriatrische revalidatiezorg

Eerstelijnsverblijf



‘Kwaliteit als Medicijn’ 2015 - 2019



20

Het Beatrixziekenhuis, onderdeel van Rivas 

Zorggroep is, als streekziekenhuis, de primaire 

zorgaanbieder voor omliggende gemeentes

Ziekenhuis Beatrixziekenhuis STZ-instelling (Opleidingsziekenhuis) Grootte van de bol geeft aantal 
medisch specialisten aan

20 km



21

Rivas Zorggroep heeft een nauwe samenwerking 

met HenZ (Huisarts en Zorg), die 45 praktijken uit 

de regio verenigt

Huisartsenpraktijken HenZ

Huisartsenpraktijk Beatrixziekenhuis

Gemeente
Aantal huisartsen-

praktijken HenZ

Gorinchem 12

Werkendam 7

Giessenlanden 5

Leerdam 5

Hardinxveld-Giessendam 4

Lingewaal 4

Woudrichem 4

Zederik 3

Molenwaard 1

Totaal 45



De filosofie van Kwaliteit als Medicijn (KAM):

Focus op kwaliteit als vliegwiel tot betere en 

goedkopere zorg



Het programma Kwaliteit als Medicijn heeft een 

grote impact op het zorgpad van patiënten in de 

regio Gorinchem

Huisarts

Polikliniek

OK

Verpleeg
afdeling

Radiodiagnostiek

>1.800 patiënten geen radiologisch 
onderzoek, door o.a. het voorkomen 

van onnodige diagnostiek en meer tijd 
voor besluitvorming 

35.000 minder 
herhaal-

bezoeken, door 
o.a. 

transmurale 
protocollen en 
samenwerking 
met huisartsen

>700 minder operaties, 
door o.a. meer aandacht 

te besteden aan de 
zorgvragen van de 
patiënt tijdens het 

beslisproces

Verpleegaf
deling

>3.300 directe verwijzingen naar 
het ziekenhuis voorkomen door 

telefonisch overleg tussen 
huisartsen en specialisten, betere 
samenwerkingsafspraken en meer 

tijd voor de patiënt

10% minder opnames 
op de 

verpleegafdelingen, 
door o.a. meer 

behandelingen in 
dagbehandeling of op 
de polikliniek te doen

>11.500 minder ligdagen , door o.a. 
het efficiënter en beter passend 

inrichten van zorgprocessen



In het monitoren van resultaten kijken we 

bij voorkeur naar de zorgkostenontwikkeling 

in de regio

Totale zorgkosten 
per inwoner

Ziekenhuiskosten 
per inwoner

Huisartskosten 
per inwoner

NL Regio Rivas

-8%

NL Regio Rivas

-10%

NL Regio Rivas

0%

Bron: Vektis 2018



Conclusies IQ Health en CPB



Nodig: Dappere dokters

• Het oude (productiegestuurd) werken loslaten, zorg 

verlenen op basis van patiëntwaarde.

• Een groei in (inmiddels intensieve) transmurale 

samenwerking tussen 1e en 2e lijn.

• Vertrouwen hebben in de samenwerking, ook al is de 

toekomst nog niet helemaal uitgestippeld.

• Ambassadeurschap: Elkaar inspireren, motiveren en 

helpen (ook als het even ‘tegenzit’).

• Korte en directe lijnen tussen de partijen, elkaar weten 

te vinden.

• Een dapper huisartsen- en  federatiebestuur: Steeds 

weer op de zeepkist staan, aanpassingen durven te doen 

(en soms pionieren) in traditionele verdien- en 

verdeelmodellen. 



Nodig: Een dapper organisatiebestuur

• Het maatschappelijke belang boven het (eigen) organisatiebelang: Kwaliteit belonen in plaats van 

productie en (onnodige) groei.

• Samenwerken op basis van vertrouwen: investeren in de beweging en daarmee toekomstige 

onzekerheden gezamenlijk adresseren.

• Alle bestuurlijke keuzes ‘ophangen’ aan een gezamenlijke, toekomstige visie voor zorgverlening.

• Gezamenlijk eigenaar zijn van de beweging en daarmee ook knelpunten en risico’s, zoals o.a. 

- Daling in productie brengt de PXQ systematiek uit evenwicht.

- Daling in productie kan voldoen aan volume-eisen in gevaar brengen.

- Bedrijfsvoering komt in de knel bij te lage productie (bijv. bedbezetting en 24/7 

dienstverlening) → het (gezamenlijk!) bepalen van de minimale omvang (basis)ziekenhuis.

- Kosten afbouw is een intensief (continu) proces, verdere afbouw is moeizaam door niveau 

vaste kosten en operationeel minimum.



Nodig: Een dappere verzekeraar 

Van... …Naar

Harde onderhandelingen… …Samenwerken

Prijs onderhandelingen… …In gesprek over inhoud

Opleggen… …Ophalen

Korte termijn afspraken… …Meerjarenafspraken

Wantrouwen… …Wederzijds vertrouwen

(complementaire en congruente) meerjarenafspraken op basis van vertrouwen 
zijn noodzakelijk in het borgen van een toekomstbestendige beweging



2015 – 2020: 
Programma KAM

2020 – 2025: naar 2030
- Doorzetten en borgen van beweging KAM 
- Doorontwikkeling ‘Kracht van het netwerk’

De doorontwikkeling van het programma KAM: 

‘De kracht van het Netwerk’



Integraal werken / zorgverlenen binnen de gehele zorgketen: alle facetten binnen de organisatie- en financieringsstructuur zouden 
hiertoe stimulans moeten geven.

Meer tijd voor de patiënt: echt ruimte kunnen maken voor het verlenen van goede zorg en daardoor zorg soms anders te organiseren in 
de zorgketen, eerlijk te zijn over onze bijdrage aan de gezondheid van de patiënt en de patiënt mee te laten beslissen over de keuze en 
wijze van behandeling.

Gelijkgerichtheid in de samenwerking in de zorgketen: een breed gedragen doelstelling door zorgverleners en zorgverzekeraar die 
bijdraagt aan mensgerichte, integrale kwaliteit van zorg.

‘Vast vertrouwen’ door meerjarencontracten in de gehele zorgketen (ziekenhuis én huisartsen) aan te gaan.

Ruimte (stimulans) voor zorgverleners om een bijdrage te leveren aan (zinnige) zorg op de juiste plaats en innovatie zonder onnodige 
(extra) registratie-/werklast. Gezamenlijk dragen we hiermee dus ook bij aan het voorkomen van onnodige zorg.

Betaalbaar houden van de zorg, nu en in de toekomst, door efficiënte en doelmatige zorg in de keten ook concreet te belonen. Werken 
met de zinnige zorg agenda en de bijbehorende uitdagingen moet beloond worden in tegenstelling tot het ‘klassieke productiedenken’. 

Het toekomstige bekostigingsmodel moet flexibel zijn en zich makkelijk kunnen aanpassen aan externe invloeden en variaties in de tijd. 
Daarnaast moet het model in essentie toepasbaar zijn voor alle verzekeraars.

Rivas, HenZ en VGZ werken samen, op basis van 

breed gedeelde uitgangspunten, aan 

toekomstbestendige zorgverlening in de regio

Aantrekkelijk zijn in de regio: Patiënten / verwijzers en de zorgverzekeraar worden gestimuleerd om gebruik te maken van de ketenbrede
samenwerking van Gorinchem en omstreken.

Gezamenlijk eigenaarschap: als zorgverleners, verzekeraar en verzekerden eigenaar zijn en samen verantwoordelijk zijn voor het leveren 
van zinnige en betaalbare zorg, dan zal dit veel opleveren.



Startpunt

Toekomst
Stip op de horizon

Toekomstvisie: Een succesvol ingezette 

beweging vraagt om een doorontwikkeling 

en verbreding over grenzen heen

Visie Strategie ontwikkeling 2030







CORONACRISIS





Coronacrisis

▪ Wat overkwam ons?

▪ Wat hebben we gedaan?

▪ Wat hebben we geleerd?

▪ Wat hebben we niet goed gedaan?

▪ Wat willen we behouden?



Covid-19

▪ 1 belang: Covid de baas.

▪ Er samen voor gaan.

▪ Schouders eronder.

▪ SAMEN, zichtbaar zijn, luisterend oor.

▪ Kader helder en duidelijk.

▪ Snelle besluitvorming.



SAMEN; netwerken

▪ Verpleegkundigen

▪ Medisch specialisten

▪ Hygiëne, schoonmaak, logistiek en ICT

▪ Ondersteuners (lab/radiol/functie) en paramedici, DA en secr.

▪ Huisartsen

▪ Ziekenhuizen: regio/ROAZ/LCPS, buddy

▪ RAV (ambu en helikopter)

▪ VVT

▪ Burgers en samenleving

▪ Verzekeraars

▪ VWS







Hoe?

▪ Crisis management.

▪ Team vanuit de lijn/managers.

▪ Directie stelt kaders.

▪ HULP durven vragen.

▪ VWS en ministers informeren.



Bij crisis; wat nodig?

▪ Middelen en materialen.

▪ Medisch specialisten.

▪ Verpleegkundigen.



Ombouwen van ziekenhuis

▪ Corona- en verdachte afdelingen.

▪ Verpleegkundigen taakgericht inzetten.

▪ Supervisie: longartsen en internisten.

▪ Andere medisch specialisten als ANIOS/zaalarts.

▪ Triagetent: medisch specialisten als ANIOS.

▪ Regie: medisch coördinator SEH (Zirop).

▪ Ondersteuners draaien overal mee.

▪ IC capaciteit opplussen.

▪ Poli: tel. consulten en beperkte spoedzorg.





Hoe?

▪ Snelle besluitvorming.

▪ (twee) dagelijks overleg met actie en 

besluiten (plotter).

▪ Dagelijkse mailing: up-to-date.

▪ Medische coördinatoren aanstellen.

- CRM vb Wings of Care (de)briefing

- Corona support team

- Nazorg psychologie, peer-support





▪ Voorspellend grafiek.

▪ Regeren is vooruitzien.

▪ Plan for the worse, Hope for the best.

▪ TO DO:

- ROAZ

- Bellen met noorden van het land

- Bellen met RAV in het noorden

- App naar Hugo de Jonge, minister VWS

Covid-19 crisis





Was het makkelijk?

Kunnen we nu alles aan?
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TOPVROUW Nederland

Grote verrassing voor me.

JURY:

Authentiek.

Handen uit de mouwen.

Geeft anderen vertrouwen en kracht.

Niet zichzelf op de voorgrond stellen.

Durft vragen te stellen.

Kennis binnen brengen.



LEIDERSCHAP



Medisch leiderschap

▪ Wat is leiderschap?

▪ Wat is een (goede) leider?

▪ Welke eigenschappen heb je nodig?

Medisch leiderschap

▪ Wat extra?



Leiders

▪ Noem eens een paar bijzondere/grote leiders.

▪ Waarom benoem je deze?

▪ Wat maakt hen bijzonder/groot?

▪ Slechte leiders? Wie en waarom?



Belangrijke eigenschappen 

als leider

▪ Verbinden.

▪ Luisteren.

▪ Duidelijke communicatie.

▪ Authentiek.

▪ Samen en niet boven anderen.

▪ Analytisch vermogen/voorspellen.

▪ Leren en verbeteren (feedback -> feed forward).

▪ Helikopterview.

▪ Scenario’s denken en flexibiliteit.

▪ Richting geven, coachen en kaders stellen.



(Vrouwelijk) leiderschap

▪ Authentiek blijven.

▪ Verbinden.

▪ Open en transparant.

▪ Ruimte geven (met kaders).

▪ Heldere visie geven.

▪ Helikopterview.

▪ Faciliteren, (door) vragen.

▪ Durven fouten te maken.

▪ Kwetsbaar zijn.

▪ Organisatie belang boven eigenbelang.



Feminiene en masculiene 

eigenschappen

▪ Ieder mens heeft zowel mannelijke als 

vrouwelijke eigenschappen.

▪ Daarom wordt een vrouw wel BITCH genoemd 

en een man een WATJE als ze andere sexe

eigenschappen op laten komen.

▪ Als vrouw niet de emotie maar vooral de ratio in 

je aanspreken als je wat wilt bereiken.

▪ Zet ze waar nodig in, maar blijf wel bij jezelf.



Strijden

Dit is niet hetzelfde als vechten!

▪ Strijden om er te mogen zijn als 

meisje/vrouw.

▪ Strijden voor de juiste opleiding/studie.

▪ Strijden met mannelijke collegae.

▪ Strijden als zwangere vrouw.

▪ Strijden om gelijkheid tussen een ieder.



Strijden om er te mogen zijn als 

meisje/vrouw



Strijden voor de juiste 

opleiding/studie



Strijden met mannelijke collegae



Strijden als zwangere vrouw



Strijden om gelijkheid tussen een ieder



Strijden om gelijkheid tussen een ieder



Leiderschap



Enkele zwerm principes

▪ Niet botsen, vaart houden.

▪ Voldoende afstand houden van de vogel naast 

je, voor je en achter je.

▪ Oude, jonge en zieke vogels worden in 

“het midden van de zwerm meegenomen”.

▪ Iedereen kan de koers bepalen, de

beweging maken.



Zwerm vogels

Op weg naar het doel, 

strijken zwermen vogels neer 

op het land: (na de crisis)

▪ Om te rusten.

▪ Weiland “leeg te vreten”.

▪ Boel “vol te schijten”.

▪ Om dan weer te gaan.





Compassievol leiderschap

Het leiderschap wat mijns inziens NU nodig is….

▪ Luisteren

▪ Echt voelen/invoelen (cognitief en emotioneel)

▪ Begrijpen

▪ Verplaatsen

▪ Helpen (serve/action)



Compassievol leiderschap

Wat hiervoor nodig is:

▪ Secure Base (“veilige haven”), jezelf kennen en 

waarden kennen

▪ Duidelijkheid in richting; visie/strategie

▪ Team dynamiek 

▪ Executiekracht; het voor elkaar krijgen



CHANGE; do it yourself



Take home message

▪ Blijf bij jezelf

▪ Geloof in jezelf

▪ Volg je eigen weg

▪ Zet door en toon lef

▪ Fouten maken hoort erbij

▪ Transparant

▪ Toon zelfcompassie










