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Kliniek vol
aandacht

Donkere wolken pakken zich sa-
men boven privé-klinieken, nu
ook zij dreigen te moeten bezui-
nigen. Directeur Niels Maijers
van Kliniek Sportstad in Hee-
renveen is sceptisch én hoopvol.
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E
ros Ramazotti klinkt zacht-
jes uit de luidsprekers in de
kleine wachtruimte bij de
receptie van Kliniek Sport-
stad in Heerenveen. De re-

ceptioniste haalt wat te drinken
voor het bezoek. Wie niet beter
weet, zou denken dat het een kan-
toor is, daar onder de tribunes van
SC Heerenveen. Maar achter de
deuren schuilen operatie- en be-
handelkamers en er lopen medici
rond in groene pakken.
Het is de klantgerichtheid die de
patiënten aanspreekt, zegt direc-
teur Niels Maijers. Aandacht doet
de patiënten goed. Herstel: klan-
ten. Maijers heeft het liever over
klanten. Het zijn mensen die ko-
men voor een liposuctie, botox-
behandeling, maar ook voor een
kijkoperatie in de knie of een lies-
breuk.
Zo kort na de overname van Kli-
niek Sportstad door Hanzekliniek
uit Groningen, is Maijers niet van
plan meteen veel te veranderen.
Wel wordt het vanaf volgende

maand mogelijk te overnachten in
de kliniek. Als patiënten nu de
nacht na de operatie nog hulp of
toezicht nodig hebben, verblijven
ze in hotel Tjaarda, met in de ka-
mer ernaast een waakzame ver-
pleegkundige. En op termijn vol-
gen esthetische, plastische en al-
gemene chirurgie, zoals onder an-
dere borstvergroting en
–verkleining, buikwandcorrecties,
liesbreuken en herniaoperaties.
Maijers was betrokken bij de op-
richting van de HanzeKliniek in
Groningen in 2003. Deze privé-kli-
niek is een volledig zelfstandige
dochteronderneming van het Uni-
versitair Medisch Ziekenhuis in
Groningen (UMCG). Dat wilde
commerciële, brilvervangende
oogheelkunde - zoals laserbehan-
delingen en lensimplantaties -
niet in het academisch ziekenhuis
uitvoeren. Bovendien kwam de
marktwerking in de zorg op gang
en daarmee ook de onderlinge
concurrentie. De HanzeKliniek
mocht haar gang gaan, los van het
UMCG.
Dat ging heel goed. Naast oogheel-
kunde begon de HanzeKliniek ook
met verzekerde zorg en orthope-
die, dus bijvoorbeeld knieopera-
ties. Nu moet de kliniek, die op het
terrein van het UMCG zit, langza-
merhand zelfs woekeren met de
ruimte en capaciteit.
Maijers: ,,Bijna de helft van de
klanten komt uit Friesland. Daar-
om zijn we een aantal jaren gele-
den een polikliniek voor oogheel-
kunde gestart in Heerenveen, on-
der de kliniek die we nu hebben
overgenomen. In de poli vinden
geen ingrepen plaats. Klanten ko-
men er alleen voor onderzoek en

controles.’’ Maijers verwacht dat
dit gaat veranderen als straks kli-
niek en poli één geheel zijn.

Concurrentie
Volgens de brancheorganisatie
Zelfstandige Klinieken Nederland
(ZKN) komen er dertig klinieken
per jaar bij in Nederland. Die zijn
volgens ZKN gemiddeld 15 tot 20
procent goedkoper dan ziekenhui-
zen. Maijers merkt dat ziekenhui-
zen de klinieken vooral zien als
concurrenten. Dat was ook de be-
doeling van de marktwerking, die
sinds het begin van deze eeuw
wordt gestimuleerd.
Toch wil minister Edith Schippers
van volksgezondheid in haar strijd
om de zorgkosten te drukken nu
ook de zelfstandige klinieken fi-
nancieel aanpakken. Ze wil paal en
perk stellen aan de verzekerde
zorg, net als bij de ziekenhuizen.
Dat doet ze door budgetten in te
voeren, gebaseerd op de omzetten
in 2009.
Die opzet valt slecht bij de klinie-
ken. Zij stonden in 2009 in de kin-
derschoenen en willen nu kunnen
doorgroeien om te kunnen blijven
bestaan en winst te maken. Nog
een kleine vijftig klinieken staan

in de startblokken, maar kunnen
niet eens beginnen als hun behan-
delingen niet worden vergoed.
,,Het is een onzekere tijd’’, beaamt
Maijers.
Bij de HanzeKliniek vormt de ver-
zekerde zorg nog geen derde van
alle inkomsten. De rest komt van
de private (niet verzekerde) ingre-
pen en behandelingen die Hanze-
Kliniek in samenwerking met an-
dere zorgaanbieders in Groningen
uitvoert.
Dit betekent dat de aangekondigde
budgettering bij de centra in Hee-
renveen en Groningen waarschijn-
lijk minder gevolgen zal hebben
dan bij klinieken die het vooral
moeten hebben van de verzekerde
zorg. Maijers: ,,Maar we willen
juist wel meer gaan doen in die
zorg.’’
Hij begrijpt niets meer van de hui-
dige ontwikkelingen in de zorg.
,,Klinieken moesten concurreren
met de ziekenhuizen, mede om de
prijzen te drukken. Dat werkt. On-
ze zorg is door de veel kleinere
overhead goedkoper en door de
opgebouwde ervaring ook net zo
deskundig en in bepaalde gevallen
zelfs beter. En nu dreigen we net zo
behandeld te worden als zieken-
huizen. Op het moment dat we on-
ze rol uitvoeren, haalt de minister
de lijn aan. Dat klopt niet.’’
Net als de ZKN verwacht Maijers
een kaalslag als de bezuinigings-
maatregel doorgaat. ,,De markt-
werking wordt dan gewoon weer
ongedaan gemaakt.’’

Service
Volgens de directeur hebben zelf-
standige behandelcentra hun nut

bewezen, náást ziekenhuizen.
,,Onze klanten komen bij ons van-
wege de kwaliteit, de aandacht, de
korte wachttijden, de service, dus
de goede dienstverlening. Zieken-
huizen denken nog vaak te veel in
geld en macht, maar de focus in de
zorg moet liggen op de dienstver-
lening. Dat vereist een andere atti-
tude.’’ Op Europees niveau zoeken
klinieken elkaar inmiddels op. Ze
formuleren hoe de zorg het beste
kan worden verleend. Dat zou in
Nederland, samen met de zieken-
huizen ook kunnen, vindt Maijers.
,,De ziekenhuizen hebben hier te
lang hun neus opgehaald voor pri-
vé-klinieken. Ze zien de toegevoeg-
de waarde niet. Het zou mooi zijn
als ziekenhuizen over hun eigen
schaduw heen kunnen stappen en
kijken hoe de menselijke maat op
medisch, sociaal en psychisch ni-
veau te vinden is in kleinere be-
handelcentra. Ik daag ziekenhui-
zen uit om het net zo te doen. Ster-
ker nog, we willen het ze graag le-
ren. En wij kunnen nog van
ziekenhuizen leren.’’
Zoals er in Groningen UMCG-art-
sen werken in de HanzeKliniek, zo
zou Maijers in Heerenveen naast
huisartsen ook graag artsen van
Friese ziekenhuizen bij de kliniek
betrekken.
Het werken in een kliniek geeft
medisch specialisten niet de status
en de zekerheid van het werken in
een ziekenhuis. ,,Dat is ook lastig.
Ziekenhuizen bieden medici mas-
sa en volume, ziekenhuizen kun-
nen klappen als bezuinigingen
veel gemakkelijker opvangen dan
wij. De kunst is om specialisten het
beste van beide werelden te bie-
den.’’

Zonder brilZonder bril
Laseren of lenzen? Anke Oosterbaan uit
Arum wilde een brilloos bestaan. Omdat er
geen medische gronden voor de ingreep
waren, moest ze zelf betalen voor de opera-
tie. Ze informeerde bij verschillende privé-
klinieken. Bij een kreeg ze te horen dat
laseren best kon, terwijl haar dat bij de
HanzeKliniek in Groningen juist werd afge-
raden. Laseren zou te risicovol zijn. Ze kon
maar beter nieuwe lenzen laten implante-
ren.
,,Gelukkig maar. Ik draag geen bril meer en
ben superblij.’’ Mond-tot-mondreclame
bracht haar bij de kliniek in Groningen.
,,Dat die verbonden is aan een ziekenhuis
vond ik ook een pluspunt.’’ Ze stapt - als
het moet - zo weer naar een privé-kliniek,
ook al is ze na die ene twijfelachtige advise-
ring wel kritisch geworden. ,,Dat laseren
wel kon volgens een andere kliniek, geeft
te denken.’’

’Ziekenhuis moet
over eigen
schaduw durven
springen’

aandacht

Chirurg Willem van erp (rechts) en operatie-assistent Natasja Jansen (links) tijdens een liesbreukoperatie.

Niels Maijers: ,,De ziekenhuizen hebben te
lang hun neus opgehaald voor privé-klinie-
ken.’’


