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Voorwoord 
 

Toen ik in de loop van 2004 een universitair medisch centrum (UMC, voorheen 

academisch ziekenhuis) bezocht om informatie te verzamelen in het kader van mijn 

onderzoek, zag ik op de leestafel in het restaurant een groot aantal exemplaren liggen van 

een bijlage van de zaterdageditie van het NRC-Handelsblad. ‘Themanummer 

Gezondheidszorg’ stond er op. De rol van de zorgverzekeraars als regisseurs van de 

(toekomstige) ziekenhuiszorg werd daarin breed uitgemeten. Blijkbaar hechtte het 

ziekenhuis waar ik op bezoek was er belang aan haar bezoekers en medewerkers 

nadrukkelijk over deze ontwikkelingen te informeren. Toen ik het liftblok had gevonden, 

viel mijn oog op de affiches die naast de liftdeuren waren opgehangen. Deze riepen de 

lezer op zich vooral naar het DBC-café te spoeden, alwaar hij/zij zich over de belangrijke 

consequenties van diagnose-behandeling-combinaties (DBC’s) als nieuw typerings- en 

financieringsinstrument van de ziekenhuiszorg kon laten informeren. Op weg naar de 

vierde verdieping stapten twee mannen in doktersjassen de lift binnen. Ze waren druk in 

een discussie verwikkeld, waarbij de ene opmerkte: “Ja, dat zijn dure patiënten.” Ik was 

nog geen tien minuten binnen en realiseerde me dat deze aaneenschakeling van 

confrontaties met financiële perikelen geen toeval was. Het was inmiddels zo’n zes jaar 

geleden dat ik mijn betrekking bij het Martini Ziekenhuis had verruild voor een baan als 

universitair docent bij de faculteit Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Was 

ik vanuit mijn bedrijfseconomische functie wel gewend geweest veel met de financiële en 

bedrijfsmatige aspecten van de zorg geconfronteerd te worden, dit gedachtegoed bleek 

zich inmiddels veel nadrukkelijker in bredere kringen binnen ziekenhuisorganisaties te 

hebben gemanifesteerd. Het vervulde mij met dezelfde gemengde gevoelens die ik ook bij 

de diverse medewerkers, zowel managers als medisch professionals, van de verschillende 

UMC’s had beluisterd: worden ziekenhuizen steeds meer op geld gestuurde organisaties 

ten koste van zorginhoudelijke overwegingen? Hoe dient te worden omgegaan met het 

spanningsveld tussen de stijgende zorgvraag annex de toenemende, vaak kostbare 

technologische mogelijkheden om daarin te voorzien en de beperkte middelen van het 

ziekenhuis?  

 

Dit onderzoek is in belangrijke mate een weerslag van de wijze waarop met dit 

spanningsveld binnen UMC’s wordt geworsteld en de rol die budgetteringssystemen 

daarbij spelen. In het inleidende hoofdstuk van dit proefschrift wordt dat nader toegelicht. 

Op deze plaats wil ik vooral een woord van dank uitspreken. Alhoewel de totstandkoming 

van dit proefschrift mij de nodige zweetdruppels en hoofdbrekens heeft gekost, heb ik 

zoveel ondersteuning gehad van zoveel mensen dat ik veel redenen heb om bescheiden te 

zijn. 

 

Ik begin bij de mensen die in de (academische) ziekenhuiszorg werkzaam zijn. Bijzondere 

dank verdienen Ben Hanewinkel, directeur Planning & Control van het Universitair 

Medisch Centrum Groningen (UMCG) en John Savenije, tot 1 april 2004 financieel 

directeur bij het Martini Ziekenhuis in Groningen. Ben, dit onderzoek zou niet op de 

uitgevoerde wijze hebben kunnen plaatsvinden zonder jouw ondersteuning bij de 
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totstandkoming ervan en jouw begeleiding en deskundige advisering tijdens de uitvoering. 

John, als mijn direct ledinggevende gedurende zes jaar heb je mij in staat gesteld de 

financiële problematiek van de ziekenhuiszorg mij eigen te maken, waarbij ik veel heb 

geleerd van jouw grote bekwaamheid en creativiteit. Ben en John, ik beschouw jullie als 

mijn beide vakkundige leermeesters op het financieel-economische terrein van de 

ziekenhuiszorg. Met de financiën van de twee grote Groningse ziekenhuizen vele jaren 

lang in jullie deskundige en integere handen is voor beide ‘huizen’ een basis gelegd voor 

een solide financiële positie in een onzekere toekomst. Ik draag dit proefschrift, een 

professionele krachtsinspanning ons vakgebied betreffend, op aan jullie beiden als uiting 

van mijn dank en bewondering. 

De medewerkers van de acht UMC’s (academische ziekenhuizen) die aan dit onderzoek 

hebben bijgedragen, ben ik veel dank verschuldigd voor hun inspanningen. Zoals uit dit 

proefschrift blijkt, hebben zij op een openhartige wijze verslag gedaan van hun 

ervaringen. Het was voor mij tevens een prettige bevestiging van mijn eigen ervaringen 

opgedaan in mijn Martini-periode en die van de (ziekenhuis)zorg zo’n bijzonder werkveld 

maken: de samenwerking met gemotiveerde, op de behoeftige naaste medemens 

georiënteerde medewerkers. Naar twee UMC’s gaat mijn bijzondere dank uit. Veel 

medewerkers van het ziekenhuis van de gevalsstudie hebben hun tijd in het onderzoek 

gestoken. Hen wil ik bedanken voor hun tijd, kennis en vertrouwen. Daniëlle, Edwin en 

Kees (hun namen kan ik om reden van anonimisering niet nader duiden) verdienen 

specifieke vermelding: hun bijdragen vormen een belangrijke component binnen het 

onderzoek. Ook heb ik aan diverse medewerkers van het UMCG veel te danken. Op 

bestuurlijk niveau spannen onder andere Bert Bruggeman en Frans Jaspers zich 

persoonlijk in voor het versterken van de relaties tussen het UMCG en de faculteit 

Bedrijfskunde. Van deze inspirerende verstandhouding heeft ook dit onderzoek 

geprofiteerd. Ook Maria Hintzbergen, Erzo Hoekzema en Guus Janssen dank ik voor hun 

bijdragen.  

Heb ik mij de afgelopen jaren geconcentreerd op UMC’s, het Martini Ziekenhuis heb ik 

voor mijn gevoel nooit helemaal verlaten. Veel van mijn ex-collega’s, waaronder Ingrid 

Ruiter, Jan Harms, Jan Koning en Johan Dik, heb ik in mijn hart gesloten. Ook zij hebben 

mij tijdens de uitvoering van het promotieonderzoek met raad en daad bijgestaan. 

 

Zonder ondersteuning uit mijn huidige werkveld, de universitaire wereld, was er van mijn 

zoektocht naar kennis weinig terecht gekomen. Veel dank ben ik verschuldigd aan de 

wetenschappelijke begeleiders van dit onderzoek, Jeltje van der Meer-Kooistra en Jan van 

Helden. Hun kritische en heldere adviezen hebben mij behoed voor uitglijders. Op 

momenten waar dat nodig was, hebben zij adequaat knopen doorgehakt. Jeltje en Jan, 

bedankt voor het vertrouwen, de hulp en de plezierige samenwerking. Ook de leden van 

de leescommissie, Henk ter Bogt, Ed Vosselman en Jacob Wijngaard dank ik voor hun 

adviezen en bijdragen aan de afronding van dit promotieonderzoek. 

Bij mijn overstap van het ziekenhuis naar de universiteit ruim zes jaar geleden heb ik 

mezelf schromelijk overschat. Ik ben er achter gekomen dat het verzorgen van goed 

onderwijs en het uitvoeren van gedegen onderzoek specialismen op zich zijn. Mijn 

huidige collega’s hebben er in belangrijke mate aan bijgedragen dat ik beide disciplines 
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enigszins onder de knie heb gekregen. Zonder mijn andere collega’s tekort te willen doen, 

hebben met name Marcel Bergervoet, Teye Marra, Albert Smeenge en vooral Pieter 

Jansen mij in de beginjaren uitgebreid van hun adviezen en ondersteuning voorzien. Al 

mijn collega’s dank ik voor hun steun en de prettige samenwerking. Het faculteitsbestuur 

verdient mijn dank voor haar geduld en werkgeversschap: zij heeft mij in staat gesteld dit 

proefschrift te realiseren. De ondersteuning van secretaresses kon ik niet missen, waarbij 

in het bijzonder Jessica Bakker vermelding verdient. De aanwezigheid van een ‘helpdesk’ 

in de personen van Martijn van der Steen en (verrassend genoeg) Pieter Kamminga was 

een bron van grote opluchting bij het overwinnen van technische problemen bij de finale 

vormgeving van het proefschrift. En is de invloed van ‘stille krachten’ op het functioneren 

van organisaties moeilijk te duiden, ik weet zeker dat ik veel te danken heb aan mijn (niet 

zo stille) collega Albèrt Kerkhof. 

 

Getrouw mijn onmacht familieleden en vrienden sluitpost te laten zijn, richt ik mij 

afsluitend tot hen. Moeders, broers, zusters en vrienden, betrokken als jullie waren hebben 

jullie mij vanaf de zijlijn hartverwarmend toegejuicht, waarvoor mijn grote dank. Ido 

(Keekstra) en Robert (van de Leur), wat kan mij overkomen met de rugdekking van zulke 

warme vrienden als paranimfen?! 

Mijn drie zonen en mijn vrouw verdienen begrijpelijkerwijs mijn meest speciale dank. 

Jentze, Wietse en Siemen, jullie dank ik voor het prikkelen van mijn relativerend 

vermogen op momenten dat ik dacht dat de rode draad van het bestaan uit de 

hoofdstuktitels van mijn proefschrift bestond. Het tijdelijk niet kunnen spelen van Arjen 

Robben bij Chelsea als gevolg van een blessure hield de gemoederen aan tafel gelukkig 

meer bezig dan de voortgang van mijn onderzoek. Mijn voetbalbijdrage aan dit schrijven 

moet ik beperken tot een enkele stelling. Astrid, alhoewel ik vrouwen nooit helemaal zal 

begrijpen, snap ik wel dat de proefschriftperiode voor jou zwaar is geweest. Dat had ook 

te maken met andere factoren, waarbij het verlies van onze beide vaders met name moet 

worden vermeld. Desondanks staan wij met onze drie jongens nog steeds fier overeind en 

jij als moeder en echtgenote vervult daarin een voortrekkersrol. Ik dank je voor al je 

zorgen en weet dat we samen nog vele liefdevolle jaren tegemoet gaan: onze proeve van 

bekwaamheid ligt reeds ver achter ons… 

 

Ben Crom 

Noordlaren, juni 2005
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1. Inleiding 

 1 

1. Inleiding 

In dit inleidende hoofdstuk zal uiteen worden gezet op welke probleemstelling het 

onderzoek, waar dit proefschrift het verslag van is, zich heeft gericht. Daartoe worden in 

paragraaf 1.1 achtereenvolgens het onderzoeksthema (1.1.1), het doel van het onderzoek 

(1.1.2), de centrale onderzoeksvraag (1.1.3), de deelvragen die daaruit voortkomen (1.1.4) 

en de opzet van het onderzoek (1.1.5) beschreven. Vervolgens wordt in paragraaf 1.2 een 

verantwoording gegeven van het object van deze probleemstelling. Dat object wordt 

afgebakend door een beschrijving te geven van het type organisatie waar het onderzoek 

plaatsvindt, namelijk academische ziekenhuizen1 (1.2.1). Binnen deze organisaties spitst 

het onderzoek zich toe op bepaald delen van het management (1.2.2), hetgeen tevens een 

nadere afbakening van de organisatiestructuur impliceert (1.2.3). Vervolgens zal een 

nadere specificatie worden gegeven van het budget dat in dit onderzoek centraal staat 

(1.2.4). Aan het slot van deze inleiding zal een verantwoording worden gegeven van de 

opbouw van het proefschrift (1.3). 

 

1.1. Probleemstelling  

1.1.1. Het onderzoeksthema 

Het centrale thema van dit onderzoek is de invloed van externe budgetparameters op de 

toepassing van interne budgetteringssystemen als instrument om te sturen en te beheersen 

(planning and control
2
) binnen de specifieke context van academische ziekenhuizen. 

Externe budgetparameters zijn parameters die de hoogte van het totale ziekenhuisbudget 

bepalen, zoals bijvoorbeeld opnamen en verpleegdagen. Deze parameters worden 

vastgesteld door de overheid. 

Academische ziekenhuizen nemen in de maatschappij een belangrijke positie in waar het 

gaat om zorgverlening, onderwijs en onderzoek. Bij het uitoefenen van deze kerntaken 

hebben ze te maken met de overheid die de taken van het academisch ziekenhuis wettelijk 

heeft verankerd en die ook de regelgeving bepaalt volgens welke deze taken worden 

bekostigd
3
. Voor wat betreft de zorgtaken worden die vergoed via het zogenaamde 

externe budget. In deze externe budgettering vinden per 1 januari 2005 ingrijpende 

veranderingen plaats met als oogmerk bepaalde overheidsdoelstellingen beter te 

realiseren. Diagnose-behandeling-combinaties (DBC’s) krijgen als nieuwe 

producttyperingen van ziekenhuiszorg vanaf dat moment invloed op het externe budget: 

via een stapsgewijze invoering zullen FB-parameters vervangen worden door DBC’s. De 

vraag is welke invloed deze veranderingen zullen hebben op de interne bedrijfsvoering 

van academische ziekenhuizen, met andere woorden: welke invloed zullen DBC’s hebben 

op de interne sturing en beheersing? Aangezien DBC’s betrekking hebben op budgettering 

en budgetteringssystemen belangrijke instrumenten zijn voor de uitoefening van sturing 

en beheersing, roept het de vraag op wat voor invloed DBC’s zullen hebben op de 
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toegepaste interne budgetteringssystemen binnen academische ziekenhuizen en de 

effecten ervan.  

In het licht van een veranderende externe financiering en de mogelijke consequenties 

daarvan voor de interne bedrijfsvoering, is enkele jaren geleden de vraag opgekomen wat 

de invloed van de huidige externe budgettering is op de interne bedrijfsvoering van 

academische ziekenhuizen. In hoeverre worden de paramaters op basis waarvan de 

overheid het huidige externe budget van academische ziekenhuizen bepaalt, door deze 

ziekenhuizen gebruikt om intern hun middelen te verdelen? De rol die externe 

budgetparameters (volume en prijs) spelen bij het bepalen van de hoogte van interne 

budgetten op verschillende organisatieniveaus (divisies, afdelingen) zal in het vervolg van 

het onderzoek worden aangeduid als de mate van koppeling (tussen het externe en interne 

budget). Aangezien de DBC’s bij de aanvang van het onderzoek betrekking hebben op de 

toekomstige bekostiging van de zorg, zal het onderzoek zich wat betreft de mate van 

koppeling toespitsen op de vigerende budgetparameters voor de vergoeding van de kosten 

van de zorg (dus exclusief opleiding en onderzoek).  

 

1.1.2. Doel van het onderzoek 

Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in de toepassing van interne 

budgetteringssystemen (en specifiek de mate van toepassing van externe 

budgetparameters in de interne budgettering) binnen academische ziekenhuizen. Daarvoor 

wordt onderzocht welke factoren (doelstellingen, contingente factoren) de keus voor de 

inrichting van deze systemen bepalen en hoe deze systemen door het management worden 

gebruikt. Tevens wordt onderzocht welke effecten het gebruik van budgetteringssystemen 

heeft op onder andere de kerntaken van het academisch ziekenhuis. 

 

In de eerste plaats wil dit onderzoek daarmee een wetenschappelijke bijdrage leveren door 

na te gaan of de in de wetenschappelijke literatuur veronderstelde verbanden tussen 

budgetteringssystemen, doelstellingen, contextuele variabelen en het gebruik van 

budgetten ook daadwerkelijk opgeld doen. Inzichten in mogelijk nieuwe variabelen en 

verbanden kunnen een uitkomst zijn van dit onderzoek. 

 

Naast een wetenschappelijke bijdrage is in de tweede plaats een belangrijk doel een 

bijdrage te leveren aan de besturing van academische ziekenhuizen in het bijzonder en 

ziekenhuizen meer in het algemeen. Inzichten van deze studie kunnen 

ziekenhuismanagers behulpzaam zijn bij de keus van toe te passen budgetteringssystemen 

(zoals de mate van koppeling) en het gebruik ervan. Vooral zijn die inzichten van belang 

met het oog op de invoering van een nieuwe bekostigingswijze van ziekenhuizen, 

namelijk de toepassing van DBC’s. Dit onderzoek streeft ernaar indicaties te geven van de 

betekenis van DBC’s voor de interne budgettering van academische ziekenhuizen. Tevens 

kunnen deze inzichten van nut zijn voor de ontwikkeling (verfijning) van de toekomstige 

DBC-systematiek.  
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1.1.3. Centrale onderzoeksvraag 

De vraag die in dit onderzoek centraal staat luidt als volgt:  

 

Welke factoren beïnvloeden de toepassing van externe budgetparameters in de 

interne budgettering van academische ziekenhuizen en welke effecten heeft het 

gebruik van interne budgetten? 

 

In de volgende paragraaf zal deze hoofdvraag worden uitgewerkt in specifieke deelvragen. 

 

1.1.4. Uitwerking in deelvragen 

De start van het onderzoek is gelegen in het vaststellen welke rol externe 

budgetparameters spelen in de interne budgettering van de academische ziekenhuizen. Dat 

leidt tot de volgende deelvraag: 

 

1. Welke systemen van interne budgettering worden toegepast (tot uitdrukking 

komend in het wel of niet toepassen van externe budgetparameters in de 

interne budgettering, i.c. de mate van koppeling)? 

 

 

Vanuit het perspectief dat een budgetteringssysteem een middel is om een bepaald doel te 

realiseren (zie o.a. Anthony and Govindarajan, 1995; Otley, 1995), zouden verschillen in 

de mate van koppeling beïnvloed kunnen worden door het nastreven van verschillende 

doelstellingen in het kader van sturing en beheersing. In het onderzoek zal aan die 

doelstellingen daarom uitvoerig aandacht worden besteed, tot uitdrukking komend in de 

volgende deelvraag: 

 

2. Wat is de invloed van de doelstellingen die het management wenst te 

realiseren met het interne budgetteringssysteem?  

 

 

Naast doelstellingen zijn volgens de literatuur (Chenhall, 2003) verschillen in 

budgetteringssystemen ook te herleiden op contextuele factoren: de condities waaronder 

een budgetteringssysteem moet functioneren, spelen een rol bij het vormgeven en 

gebruiken van dat systeem. Context wordt in dit verband breed gezien: zowel de interne 

organisatiecontext als de externe omgeving (institutionele factoren) kunnen invloed 

hebben. Factoren als toenemende zorgvraag, toenemende complexiteit ervan en knellende, 

door overheid en zorgverzekeraar vastgestelde externe budgetten verdragen zich slecht 

met elkaar. Niet alleen maakt dat het zorgproces binnen ziekenhuizen moeilijker 

financieel beheersbaar, het leidt ook tot spanningen tussen medisch-professionele en 

financieel-organisatorische belangen. Welke invloed oefenen die factoren uit op het 

interne budgetteringssysteem en met name op de mate van koppeling?  
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Wat betreft de relatie tussen context en systeem wijst Hofstede (1981, p.206 en verder) op 

het optreden van twee typen fouten: I. er wordt geen cybernetisch controlmodel toegepast 

in een situatie die zich daar wel voor leent en II. er wordt een cybernetisch controlmodel 

toegepast in een situatie die zich daar niet voor leent. Een cybernetisch controlmodel 

kenmerkt zich door de volgorde: het stellen van een doel, het meten van de realisatie, het 

vergelijken van realisatie en doel en het nemen van maatregelen (Encarta encyclopedie, 

1999). Hofstede stelt dat fouten van het type I veel voorkomen in not-for-profit 

organisaties. De oorzaak hiervan is dat de cultuur ontbreekt om op een dergelijke manier 

met elkaar om te gaan: kostenbewustheid en effectiviteit zijn niet sterk ingeburgerd, er is 

weerstand tegen dergelijke begrippen. Toch is er wel sprake van redelijke meetbaarheid 

van (pseudo-)output en zijn activiteiten repetitief. Ook Joner and Thompson (2000, p.213) 

wijzen op deze mogelijkheden, met name voor interne leveranciers binnen not-for-profit 

organisaties. Meer algemeen geldt: naarmate routine toeneemt in not-for-profit 

organisaties, des te sterker de kans op type I fouten. Ook fouten van het type II komen 

veel voor in not-for-profit organisaties: populaire cybernetische controlmodellen worden 

zonder meer getransponeerd naar situaties die juist om andere vormen van control vragen.  

Neemt Hofstede cybernetische controlmodellen in beschouwing, wij zullen ons in dit 

onderzoek toespitsen op interne budgetteringssystemen als instrumenten van management 

control. Net als voor controlmodellen kan ook voor interne budgetteringsystemen gelden 

dat ze niet aansluiten op de context waarbinnen ze worden toegepast. Naast eerder 

genoemde factoren kunnen met name ook specifieke kenmerken van de zorg zelf, aan te 

duiden met het nog te behandelen concept taakonzekerheid, invloed hebben op die 

toepasbaarheid. De aanstaande invoering van DBC’s bevestigt de behoefte van de 

overheid om ziekenhuizen sterker te budgetteren op basis van output. Deze wijze van 

budgetteren wordt dan mogelijk ook binnen de organisatie toegepast bij het budgetteren 

van organisatie-onderdelen, waarvan de context zich niet hoeft te lenen voor een dergelijk 

rekenkundig systeem. Een rekenkundig budgetteringssysteem definiëren we in dit verband 

als een systeem waarbij een budget wordt bepaald door een hoeveelheid middelen 

rekenkundig aan producten of activiteiten te koppelen. Anders gezegd: het is een 

budgetteringssysteem waarbij de P een vergoeding (tarief) per eenheid product of 

activiteit is en de hoogte van het budget (of een budgetmutatie) rekenkundig wordt 

bepaald op basis van P*Q, waarbij Q een aantal producten of activiteiten voorstelt. Een 

aandachtspunt binnen dit onderzoek is de mate waarin eerder genoemde ‘fouten’ worden 

gemaakt: wordt een rekenkundig budgetteringssysteem niet toegepast in een situatie die 

zich er wel voor leent (fout type I) of wordt een rekenkundig budgetteringssysteem 

toegepast in een situatie die zich er niet voor leent (fout type II)? Het identificeren van 

dergelijke fouten kan het management op het spoor zetten de interne budgettering binnen 

hun organisatie te verbeteren. In het kader van het onderzoek leidt dat tot de volgende 

deelvraag: 

 

3. Wat is de invloed van de context (zoals kenmerken van de productie) op het 

interne budgetteringssysteem? 

 

 



1. Inleiding 

 5 

Verder is een budgetteringssysteem niet een op zichzelf staande techniek, maar een 

gereedschap dat op verschillende manieren kan worden gebruikt. Gebruik is op 

verschillende wijze te belichten. In dit onderzoek zal het accent worden gelegd op de mate 

waarin het management vasthoudt aan de realisatie van het budget. Het in beschouwing 

nemen van gebruik is vanuit verschillende invalshoeken van belang. Reeds is hiervoor 

gewezen op de relatie tussen context en budgetteringssysteem. Een niet goed gekozen 

systeem waarvan de nadelen gecompenseerd worden in het gebruik is misschien ‘beter’ 

dan een systeem dat op zich bij de context past, maar dat ‘verkeerd’ wordt gebruikt. Dat 

‘beter’ komt dan tot uitdrukking in de effecten van het systeem, die dus niet los gezien 

kunnen worden van het gebruik. Verder zal de invloed van financiële prikkels op de 

ziekenhuisorganisatie toenemen als gevolg van veranderingen in de externe budgettering. 

Niet alleen kan dat consequenties hebben voor het toegepaste interne 

budgetteringssysteem, maar ook voor het gebruik van budgetten. Ten aanzien van gebruik 

kan de volgende deelvraag worden gesteld: 

 

4. Op welke wijze wordt het interne budgetteringssysteem gebruikt en waarom?  

 

 

In deze studie worden ook effecten van het toegepaste budgetteringssysteem in 

beschouwing genomen. Tenslotte zijn systemen middelen om bepaalde doelen te 

realiseren en het wel of niet bereiken van die doelen verklaart mede hun bestaan c.q. de 

wens om systemen te veranderen. Met name zullen de ziekenhuizen ook geïnteresseerd 

zijn in de effecten van verschillende budgetteringssystemen. Echter een gedegen 

effectenstudie zou een apart onderzoek vergen, gezien de vele soorten effecten die 

mogelijk zijn. Daarom wordt er in dit onderzoek voor gekozen alleen die effecten te 

belichten die aansluiten bij de centrale vraagstelling. Aandacht zal worden besteed aan de 

doelstellingen die met interne budgettering worden nagestreefd: worden die gerealiseerd? 

Nadrukkelijk zal in beschouwing worden genomen wat de invloed is van het interne 

budgetteringssysteem op de realisatie van de academische kerntaken. In het verlengde 

hiervan wordt geanalyseerd wat de invloed is op de realisatie van de doelstellingen die de 

overheid nastreeft met de externe budgettering. Andere punten van aandacht zijn de 

gevolgen van het budgetteringssysteem voor de positie van verschillende partijen 

(verschillende managementlagen, medische professionals) in de organisatie. Het gaat 

hierbij met name om de invloed op beslissingen die partijen kunnen nemen ten aanzien 

van de te leveren productie met betrekking tot de verschillende kerntaken. Verder zal 

aandacht worden besteed aan de invloed van het systeem op de waarden die verschillende 

partijen koesteren: in hoeverre leiden verschillende budgetteringssystemen en hun gebruik 

tot verschillende betekenissen die worden toegekend aan financiële versus niet-financiële 

prestaties? Op deze specifieke elementen zal de focus liggen bij de wat meer algemeen 

gestelde deelvraag: 

 

5. Wat zijn de effecten van het interne budgetteringssysteem en haar gebruik in 

de specifieke context? 
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Naast het toepassen van budgetteringssystemen zullen ook andere, niet-financiële vormen 

van management control in de ziekenhuisorganisatie worden toegepast. Voorbeelden 

daarvan zijn het uitoefenen van toezicht (behavior control) en het beïnvloeden van normen 

en waarden (cultural control). Om een volledig beeld van de keus en het gebruik van een 

budgetteringssysteem te krijgen, is het noodzakelijk de toepassing van dat systeem te 

bestuderen in relatie tot andere vormen van management control (Otley, 1980 en 1995). 

Het betrekken van andere controlvormen is ook van belang vanwege de relatie met het 

eerder genoemde concept taakonzekerheid waarmee bepaalde kenmerken van de 

zorgproductie worden geïdentificeerd. Bij een geringe mate van taakonzekerheid zou het 

gebruik van interne budgettering geschikt zijn voor sturing en beheersing, terwijl de 

verwachting is dat bij een hoge mate van taakonzekerheid juist andere vormen van control 

een sterkere rol spelen (Abernethy  and Brownell, 1997). De samenhang tussen interne 

budgettering als instrument van management control en andere vormen van management 

control komt tot uitdrukking in de volgende deelvraag: 

 

6. Wat is de invloed van andere vormen van management control op de keus en 

het gebruik van het interne budgetteringssysteem als instrument van 

management control?  

 

 

Tenslotte komen we terug bij het vertrekpunt van ons onderzoek: wat zal de invloed zijn 

van DBC’s op de interne bedrijfsvoering van academische ziekenhuizen? Op het moment 

van afronden van het onderzoek is bij de academische ziekenhuizen nog weinig concrete 

ervaring opgedaan met de toepassing van DBC’s, simpelweg omdat het fenomeen de 

afgelopen jaren nog landelijk in ontwikkeling was. Dat neemt niet weg dat DBC’s 

waarschijnlijk hun schaduw vooruit werpen en de gemoederen binnen de academische 

ziekenhuizen bezig houden. Dat maakt de volgende deelvraag opportuun en interessant, 

ook met het oog op toekomstig onderzoek: 

 

7. Wat zijn de opvattingen over de invloed van DBC’s op de vormgeving van 

het interne budgetteringssysteem (mate van koppeling) en het gebruik ervan 

en welke effecten worden daarvan verwacht? 

 

Aan de invloed van DBC’s op andere vormen van control wordt in het onderzoek beperkt 

aandacht besteed. Voor een verantwoording hiervan wordt verwezen naar de inleidende 

teksten van hoofdstuk 10.  

 

1.1.5. De opzet van het onderzoek 

In een eerste onderzoeksfase zal een totaalinventarisatie van de acht academische 

ziekenhuizen plaatsvinden (voor een overzicht, zie bijlage VI), waarbij een vergelijking 

zal worden gemaakt van de mate van koppeling die de Raad van Bestuur (RvB) toepast bij 

de budgettering van divisies. Vervolgens wordt uit de acht ziekenhuizen één ziekenhuis 

geselecteerd waar een sterke mate van koppeling plaatsvindt. Bij dat ziekenhuis wordt in 
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een tweede onderzoeksfase een organisatieniveau lager onderzocht in hoeverre divisies 

verschillende keuzes maken in de mate van koppeling waar het de budgettering van 

afdelingen betreft. Ook zal in die onderzoeksfase meer uitgebreid dan in de eerste 

onderzoeksfase de budgettering van divisies door de RvB voor dat betreffende ziekenhuis 

worden belicht. Voor meer specifieke accenten in beide onderzoeksfasen wordt verwezen 

naar paragraaf 4.2. 

 

1.2. Het object van onderzoek 

1.2.1. Academische ziekenhuizen 

Het onderzoek wordt uitgevoerd bij academische ziekenhuizen en wel om de volgende 

redenen: 

� Het gaat om een overzichtelijk aantal ziekenhuizen (acht in totaal) dat een volledige 

inventarisatie van budgetteringssystemen in de eerste onderzoeksfase mogelijk maakt. 

� De indruk bestaat dat academische ziekenhuizen ten opzichte van algemene 

ziekenhuizen een relatief sterk ontwikkeld accountinginstrumentarium hebben (zie 

Groot et al., 1996). Het is met name interessant de ervaringen en keuzes te 

onderzoeken van die ziekenhuizen die veel energie steken in het ontwikkelen van 

management controlinstrumenten. 

� De externe budgetparameters zoals die sinds 1988 worden toegepast voor het bepalen 

van het externe budget van algemene ziekenhuizen, zijn pas sinds 1997 van 

toepassing op academische ziekenhuizen. Anders dan bij algemene ziekenhuizen zijn 

overwegingen betreffende het wel of niet gebruiken van externe budgetparameters 

voor interne budgettering actueel, evenals de daarmee opgedane ervaringen. Dat 

maakt deze ziekenhuizen hopelijk extra scherp in hun opvattingen over het al dan niet 

gaan gebruiken van DBC’s voor interne budgettering. Mogelijk hebben academische 

ziekenhuizen zich bij beslissingen over het gebruik van externe budgetparameters ten 

behoeve van interne budgettering zelfs laten leiden door de toekomstige invoering 

van DBC’s. 

� Academische ziekenhuizen maken, anders dan algemene ziekenhuizen, in relatief 

korte tijd twee (in plaats van één) fundamentele wijzigingen door in hun externe 

financiering. Dat maakt de interne budgettering van deze ziekenhuizen vanuit de 

optiek van bestudering van veranderingsprocessen interessant.  

� De ervaringen met de externe budgetteringssystematiek zoals die sinds 1997 geldt, 

zullen van relatief korte duur zijn geweest. Alhoewel dit onderzoek niet als primair 

doel heeft geschiedschrijving te plegen, zal het waar het de ontwikkeling van de 

bekostiging van academische ziekenhuizen betreft daaraan wel een bijdrage kunnen 

leveren. 

� De honorering van medisch specialisten is een complicerende factor bij de algemene 

ziekenhuizen. Weliswaar is via allerlei afspraken getracht de invloed van 

productieprikkels op de honorering te veranderen, de effecten daarvan zijn 



1. Inleiding 

 8 

onduidelijk. Aangezien medisch specialisten bij academische ziekenhuizen in 

loondienst zijn, kan deze complicerende factor buiten beschouwing worden gelaten. 

� Alhoewel elk academisch ziekenhuis ook specifieke accenten kent in de 

dienstverlening zijn deze ziekenhuizen wel vergelijkbaar, in de zin dat in hun profiel 

onderwijs en opleiding, onderzoek, reguliere, topklinische en topreferente zorg
4
 

voorkomen, waardoor verantwoord vergelijkingen kunnen worden gemaakt. 

� Academische ziekenhuizen hebben grote affiniteit met onderzoek, hetgeen bij kan 

dragen aan een positieve houding tegenover dit onderzoek. 

 

Er zijn echter ook risico’s verbonden aan het profiel van academische ziekenhuizen ten 

opzichte van algemene ziekenhuizen: 

� Academische ziekenhuizen hebben relatief veel traumatische (dus zware) zorg. 

Diagnostiek en behandeling zullen dan mogelijk ook minder goed voorspelbaar zijn, 

waardoor de toepasbaarheid van standaards zoals externe budgetparameters voor de 

interne budgettering ook afneemt. Dat betekent dat de koppeling tussen extern en 

intern budget problematischer wordt. Ook lijkt een strakke sturing op financiële 

grootheden (zoals budgetten) in dergelijke situaties minder geschikt.  

� Academische ziekenhuizen hebben de beschikking over middelen van het ministerie 

van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) ten behoeve van de uitoefening 

van de werkplaats- en ontwikkelfunctie (onderwijs en onderzoek). Alhoewel de 

diverse budgetten geoormerkt zijn, is het praktisch niet mogelijk voor alle 

bestedingen aan te geven uit welk budget die zouden moeten worden gefinancierd. 

Dat maakt het lastig het onderzoeksveld strikt af te bakenen tot de budgetten welke 

betrekking hebben op zorgverlening. Zoals verderop bij de bespreking van 

zorgbudgetten zal blijken, geldt dit bezwaar ook voor diverse deelbudgetten binnen 

het zorgbudget. 

Tegen het eerste bezwaar kan worden aangevoerd dat bij academische ziekenhuizen ook 

een groot deel van de zorgverlening betrekking heeft op reguliere zorg (hetgeen met name 

van belang is voor de opleidingsfunctie van artsen en een doelmatige exploitatie van 

middelen). Bovendien is het onderscheid tussen reguliere en traumatische zorg juist een 

specifiek aandachtspunt binnen dit onderzoek: heeft de aard van de zorg invloed op keuze, 

gebruik en effecten van budgetteringsinstrumenten? Of liggen aan keuzen en gebruik 

geheel andere factoren ten grondslag? 

Op het tweede bezwaar (strikte afbakening van zorgbudgetten) zal worden geanticipeerd 

door in het onderzoek de relatie met andere budgetten te betrekken: in hoeverre heeft het 

feit dat budgetten mogelijk communicerende vaten zijn invloed op de keus om wel of niet 

te koppelen, alsmede op het gebruik en de effecten van het budgetteringssysteem?  

 

1.2.2. Management
5
 

Deze studie richt zich op het gebruik van interne budgettering als middel om te sturen en 

beheersen door het ziekenhuismanagement van academische ziekenhuizen. Het is van 

belang duidelijk te maken welk management dit onderzoek op het oog heeft. Daartoe 

wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende niveaus: 
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a. topmanagement oftewel de RvB; 

Het betreft hier de directeuren/bestuurders van de Raad van Bestuur (RvB) van het 

ziekenhuis (eventueel aangevuld met adjunct-directeuren). Zij hebben meestal een 

verdeling gemaakt in portefeuilles, i.c. elk lid is primair verantwoordelijk voor één of 

meerdere divisies en de afdelingen daarbinnen. 

b. divisies
6
, zijnde organisatorische eenheden van bij elkaar behorende medisch-

specialistische afdelingen (zie ook het volgende punt); 

Het divisiemanagement is vaak driehoofdig: 

� de voorzitter
7
 (een professor geneeskunde en tevens algemeen medisch hoofd 

van een afdeling; eerstverantwoordelijke van de divisie met als voornaamste 

aandachtsterrein het medisch beleid; het voorzitterschap rouleert meestal tussen 

de diverse medische hoofden van de verschillende afdelingen); 

� de manager bedrijfsvoering, ook wel aangeduid als beheerder of directeur 

bedrijfsvoering (met financiën en personeel in portefeuille); 

� de zorgmanager (verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken met 

betrekking tot de zorgverlening). 

c. afdelingen, zijnde medisch specialismen, met hun afdelingsmanagement;  

Het betreft hier organisatorische eenheden van het ziekenhuis. Het 

afdelingsmanagement is vaak driehoofdig: 

� het afdelingshoofd (een medisch specialist en tevens gezichtsbepalend 

hoogleraar; eerstverantwoordelijke van de afdeling, met als voornaamste 

aandachtsterrein het medisch-inhoudelijke beleid en het verwerven van externe 

middelen ten behoeve van onderzoek); 

� de manager bedrijfsvoering (met financiën en personeel in de portefeuille); 

� de zorgmanager (verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken met 

betrekking tot de zorgverlening). 

d. maatschappen;  

Ook al zijn alle medisch specialisten in loondienst van het academisch ziekenhuis 

(CTG, 2000b, p.43 en CTG, 2001e) en werken ze in het organisatorische verband van 

de afdeling, ze zijn meestal ook professioneel verbonden in een maatschap. 

e. sub-afdelingen of zorgeenheden
8
;  

Het betreft nadere onderverdelingen van afdelingen of zorgeenheden die dienstbaar 

zijn aan afdelingen, soms georganiseerd naar sub-specialismen, soms naar functies 

(verpleging, polikliniek), terwijl ook combinaties van beide kunnen voorkomen. Het 

hoofd wordt meestal aangeduid als unitmanager of hoofd zorgeenheid. 

 

Het accent in dit onderzoek ligt op de budgettering van divisies en afdelingen in de 

ziekenhuisorganisatie. Het richt zich dus op de relatie tussen topmanagement (RvB) en 

divisiemanagement, alsmede op de relatie tussen divisiemanagement en 

afdelingsmanagement. Uitgangspunt is daarbij het medisch specialisme als afdeling (dus 

als organisatorische eenheid van de formele organisatiestructuur, niet de maatschap). Om 

het onderzoek te beperken, zal slechts zijdelings worden stilgestaan bij de budgettering 

van sub-afdelingen. 
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Waar het gaat om keuze en gebruik van het budgetteringssysteem zijn voor dit onderzoek 

diverse functionarissen van belang. Een verantwoording is opgenomen in paragraaf 4.3. 

Wel wordt op deze plaats stilgestaan bij de rol van de medisch specialist. Richt het 

onderzoek zich op het management, de medisch specialist drukt als geen ander zijn 

stempel op het primaire proces van het ziekenhuis. Daarom beperkt dit onderzoek zich 

niet alleen tot de relaties tussen verschillende bestuurslagen in de organisatie, maar wordt 

ook de verhouding tussen management en medische professionals in het onderzoek 

betrokken. 

 

1.2.3. Divisies, afdelingen en sub-afdelingen 

Academische ziekenhuizen maken wat betreft hun divisies onderscheid naar divisies met 

zogenaamde poortspecialismen, medisch ondersteunende divisies (waar bijvoorbeeld de 

apotheek deel vanuit maakt) en bedrijfsmatig ondersteunende divisies, vaak diensten 

genaamd (zoals Personeelszaken). Poortspecialismen zijn specialismen waar de patiënt als 

eerste mee in aanraking komt na verwijzing door de huisarts. In de tweede onderzoeksfase 

zullen alleen divisies met deze specialismen in beschouwing worden genomen, omdat 

daarop de productieparameters van toepassing zijn. Waar over medisch specialismen 

wordt gesproken, worden in dit onderzoek poortspecialismen bedoeld, tenzij uitdrukkelijk 

anders wordt vermeld. Van deze poortdivisies zullen er bij een ziekenhuis dat een sterke 

koppeling toepast twee divisies in beschouwing worden genomen en wel twee die wat 

betreft het gebruik van externe budgetparameters (mate van koppeling) bij het budgetteren 

van hun afdelingen het meest uiteenlopen. 

 

Bedacht dient te worden dat de afdeling als organisatorisch niveau voor dit onderzoek 

belangrijk is waar het de relatie tussen doelstellingen (inhoudelijk beleid) en middelen 

(budgetteringssysteem) betreft. Inhoudelijk beleid heeft vaak betrekking op een bepaald 

specialisme en daarmee op een bepaalde afdeling. Divisies zijn in dat opzicht meer amorf. 

Inhoudelijk beleid zal uiteindelijk op afdelingsniveau vorm krijgen en geëffectueerd 

worden, daarbij ondersteund door interne budgetteringssystemen. Het verkrijgen van 

informatie van afdelingen heeft in het kader van het onderzoek vooral betrekking op de 

wijze waarop afdelingen door het divisiemanagement worden gebudgetteerd.  

 

1.2.4. Zorgbudgetten 

Zoals eerder is aangegeven, wordt de context van dit onderzoek bepaald door het 

spanningsveld van toenemende zorgvraag en knellende, door de overheid vastgestelde 

externe budgetten. Kortom, het accent van dit onderzoek ligt op zorgverlening en 

daarvoor beschikbaar gestelde middelen. Dat betekent dat het onderzoek naar het gebruik 

van budgetten zich toe zou moeten spitsen op budgetten betrekking hebbend op het 

verlenen van reguliere, topklinische en topreferente zorg. Waar het gaat om de 

totstandkoming van budgetten zal daar het accent op worden gelegd. Echter is aan de 

opbrengstenkant dat onderscheid goed te maken, anders ligt dat aan de kostenkant 
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vanwege de verwevenheid van de diverse academische kerntaken. In hoofdstuk 2 zal daar 

uitgebreid bij stil worden gestaan. Gezien de daaruit voortkomende complicaties voor wat 

betreft een vergelijking van de realisatie met het budget, vormt het totale budget van 

divisies en afdelingen onderwerp van dit onderzoek.9 Wat deze verwevenheid in de 

praktijk betekent voor het tot stand komen van interne budgetten en de bewaking van de 

uitvoering vormt een expliciet onderdeel van dit onderzoek. Overigens zullen 

investeringsbudgetten c.q. vergoedingen voor rente en afschrijving buiten beschouwing 

worden gelaten. 

 

Het budgetteringsjaar 2001 is als uitgangspunt gekozen voor de eerste onderzoeksfase
10

. 

Weliswaar was op het moment van uitvoering van de eerste onderzoeksfase (januari 2002) 

het budget voor het jaar 2002 opgesteld, maar de effecten van realisatie van dat budget 

was op dat moment nog niet bekend. Wel is aandacht besteed aan eventuele wijzigingen 

in de budgetteringssystematiek voor het begrotingsjaar 2002.  

De uitvoering van de tweede onderzoeksfase heeft met name plaatsgevonden gedurende 

de tweede helft van het jaar 2003 en de eerste helft van 2004. Daarom is ervoor gekozen 

het budget voor het jaar 2003 als uitgangspunt te nemen voor deze onderzoeksfase. Zowel 

aan de totstandkoming van het budget 2003 als aan de realisatie ervan (als effect) is in de 

tweede onderzoeksfase aandacht besteed. Daarnaast zijn ook de ontwikkelingen in de 

interne budgettering in de afgelopen jaren (2002 en eerder) en de voornemens voor 

komende jaren (2004 en verder) met het oog op de invoering van DBC’s in beschouwing 

genomen. Wat betreft dat laatste is 2003 een interessant jaar: de functiegerichte 

budgettering als bekostigingssystematiek is nog volop van kracht, maar in 2004 heeft de 

overheid beoogd schaduw te draaien met de toepassing van DBC’s.  

 

1.3. Opbouw van het proefschrift 

Dit proefschrift valt, afgezien van de bijlagen en andere bijgevoegde onderdelen, op 

hoofdlijnen in drie delen uiteen.  

In het eerste deel (de hoofdstukken 1 t/m 4) wordt een verantwoording gegeven van de 

opzet van het onderzoek. Na een beschrijving van het onderzoeksveld (hoofdstuk 2) wordt 

het theoretisch raamwerk gepresenteerd (hoofdstuk 3) dat heeft gediend voor de bepaling 

van de inhoudelijke koers van het onderzoek. Vervolgens worden de methodologische 

gedragscodes die in acht zijn genomen,  verantwoord (hoofdstuk 4). 

In het tweede deel (de hoofdstukken 5 t/m 10) worden de onderzoeksbevindingen 

gepresenteerd. Eerst wordt ingegaan op de resultaten van het veldonderzoek betreffende 

de toepassing van externe budgetparameters door de RvB bij de budgettering van divisies 

in alle acht academische ziekenhuizen (hoofdstuk 5). De volgende vier hoofdstukken zijn 

gewijd aan de gevalsstudie. Eerst wordt de ‘control’-omgeving beschreven waarin het 

interne budgetteringssysteem van het ziekenhuis functioneert (hoofdstuk 6). Dat is vereist 

om de betekenis van dit systeem als instrument van management control te doorgronden. 

Om keuzes van divisiebesturen ten aanzien van de toepassing van externe 

budgetparameters bij de interne budgettering van hun afdelingen te kunnen begrijpen, is 
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het noodzakelijk inzicht te krijgen in de budgettering van de divisies door de RvB 

(hoofdstuk 7). Vervolgens worden voor de beide in beschouwing genomen divisies 

afzonderlijk de onderzoeksbevindingen gepresenteerd (hoofdstukken 8 en 9). De 

(verwachte) gevolgen van DBC’s voor de mate van koppeling tussen het externe en 

interne budget zijn voor het veldonderzoek en de gevalsstudie gebundeld in een apart 

hoofdstuk (hoofdstuk 10).  

Het derde deel van het proefschrift bevat een analyse van de onderzoeksresultaten en een 

reflectie daarop (hoofdstuk 11). Op grond hiervan wordt het theoretisch raamwerk 

aangepast en worden aanbevelingen gedaan waar het de toepassing van DBC’s in de 

interne budgettering betreft (hoofdstuk 12). Dit slothoofdstuk bevat tevens een 

beschouwing over de relevantie van het onderzoek voor de praktijk en indicaties voor 

toekomstig onderzoek. 

In het nawoord wordt afsluitend gereflecteerd op de aanpak van het onderzoek. 

                                                           
1
 In de inleidende tekst van paragraaf 2.2 zal worden ingegaan op het onderscheid academisch 

ziekenhuis – universitair medisch centrum en op de in deze studie gehanteerde terminologie. 
2 ‘Sturing en beheersing’, ‘planning en beheersing’ en ‘planning and control’ zullen in dit onderzoek 

als synoniemen worden gebruikt. 
3 Er is een onderscheid tussen bekostiging (de middelen waarop het ziekenhuis recht heeft) en 

financiering (de daadwerkelijke ontvangst van middelen). In hoofdstuk 2 (eindnoot 6) wordt dit 

onderscheid nader toegelicht. We zullen in dit onderzoek financiering gebruiken als synoniem voor 

bekostiging, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven. 
4 Een uitgebreide verhandeling over het onderscheid tussen deze zorgvormen is opgenomen in 

paragraaf 2.1. Hier wordt volstaan met de opmerking dat het onderscheid wordt bepaald door onder 

andere de mate van complexiteit en de voorzieningen welke de betreffende zorg(verlening) vereist. 
5 Omwille van taalkundige eenvoud en anonimisering zal in dit onderzoek een manager, maar ook 

andere functionarissen, worden aangeduid als een manspersoon, dus ‘hij’. Voor ‘hij’ kan 

desgewenst ‘zij’ worden gelezen.  
6 In de praktijk hanteren academische ziekenhuizen verschillende benamingen zoals centra en 

zorgeenheden. In de tekst zullen de specifieke benamingen worden gebruikt indien het belang dat 

vereist, anders zal in zijn algemeenheid de naamgeving ‘divisies’ worden gehanteerd. 
7 De voorzitter van een divisie is meestal ook afdelingshoofd binnen zijn eigen divisie en speelt 

vooral de rol van primus inter paris. Ten aanzien van financiële sturing en beheersing is de manager 

bedrijfsvoering van de divisie de deskundige en ook degene met veel bevoegdheden. 
8 De mate waarin sub-afdelingen als organisatorische eenheden voorkomen, kan verschillen per 

afdeling. Onder andere is dat afhankelijk van de grootte van afdelingen. 
9 Een complicatie is dat ziekenhuizen op verschillende wijzen budgetten gedecentraliseerd kunnen 

hebben (zoals de honorariumkosten van medisch specialisten, afschrijvingskosten), alsook kunnen 

er verschillen zijn in de mate van interne verrekening (zoals van intern geleverde diensten als 

laboratoriumbepalingen). Dat maakt onderlinge vergelijkingen tussen ziekenhuizen lastiger. 

Uitgangspunt blijft het aan de divisie/afdeling toegewezen budget.  
10 Voor één ziekenhuis bleek het budgetteringsjaar 2002 meer representatief en is dat jaar als 

uitgangspunt genomen. 
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2. De externe budgettering van academische kerntaken 

In welke mate en waarom academische ziekenhuizen externe budgetteringsparameters 

toepassen in hun interne budgettering (mate van koppeling) kan pas goed worden 

begrepen als duidelijk inzicht bestaat in de werking van de externe budgettering. Getracht 

wordt dat inzicht in dit hoofdstuk te verschaffen. Externe budgettering is geen op zichzelf 

staand fenomeen, maar kent haar vertrekpunt in de bekostiging van de taken van het 

academisch ziekenhuis. Deze zullen daarom als eerste worden beschreven in paragraaf 

2.1. Vervolgens zal in paragraaf 2.2 inzicht worden gegeven in de wijze waarop die taken 

worden bekostigd. Een belangrijk onderdeel daarvan vormt de functiegerichte 

budgettering, welk bekostigingssysteem de parameters bevat waarmee de mate van 

koppeling in dit onderzoek zal worden geoperationaliseerd. De doelstellingen van dit 

systeem krijgen in paragraaf 2.3 nadrukkelijk aandacht, omdat ze een belangrijke rol 

zullen spelen bij het vaststellen van de doelstellingen van interne budgettering in sub-

paragraaf 3.2.2. De veranderende context en de spanningsvelden die daardoor ontstaan 

voor de functiegerichte budgettering zullen worden geschetst in paragraaf 2.4, waarna in 

paragraaf 2.5 de wijzigingen in het stelsel die daaruit voortkomen zullen worden 

besproken. Om de relatie te kunnen leggen met een typologie van interne 

budgetteringssystemen in sub-paragraaf 3.3.4 zal tenslotte in paragraaf 2.6 een vertaling 

van de parameters van het externe budget plaatsvinden naar een begrippenkader dat 

daarop aansluit.  

 

2.1. De kerntaken van het academisch ziekenhuis
1
 

Ziekenhuizen ontstonden eeuwen geleden als gasthuizen waarbij de nadruk lag op 

verpleging en verzorging (care). In de 18
e
 eeuw ontstonden de eerste academische 

gasthuizen die als doel hadden een methodische denk- en werkwijze in de geneeskunst te 

ontwikkelen. Het academisch gasthuis was ook in eerste aanleg niet bestemd voor 

algemene patiëntenzorg, zoals blijkt uit een wet van die tijd. Alleen patiënten wier 

gezondheidstoestand van belang was voor het onderwijs werden opgenomen. Pas aan het 

eind van de 19
e
 eeuw kwam daarin verandering en werden academische gasthuizen 

opgenomen in het systeem van de gezondheidszorg (Fraanje en Kooiman, 1998, p.19).  

 

Lag tot aan de tweede wereldoorlog het accent van de gasthuizen op care en onderwijs 

(academisch), sindsdien is de helende (curatieve) functie van het ziekenhuis in opmars 

gekomen, uitmondend in wat heden onder de taak van het academisch ziekenhuis wordt 

verstaan:  

‘Tot de taak van het academisch ziekenhuis behoort de patiëntenzorg en het verzorgen 

van de opleiding tot medisch specialist. De patiëntenzorg, waarin tevens topklinische 

functies en de topreferente functie zijn begrepen, staat mede ten dienste van het 

wetenschappelijk geneeskundig onderwijs en onderzoek van de universiteit waaraan het 

academisch ziekenhuis is verbonden.’ (wet van het wetenschappelijk onderwijs, art.150 a).  
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Hierna zal kort worden ingegaan op deze functies. We hanteren daarbij de driedeling 

patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek.  

 

a. Het verlenen van patientenzorg (zorgfunctie) 
 

Drie soorten zorg kunnen worden onderscheiden: 

1. Reguliere zorg.  

Reguliere zorg heeft betrekking op routinematige, ‘normale’ zorg welke ook door 

algemene ziekenhuizen wordt geleverd. Deze zorg wordt ook wel aangeduid als 

basiszorg. 

2. Topklinische zorg.  

Topklinische zorg is zorg welke vanwege haar bijzonder specialistische karakter 

bijzondere voorzieningen (personeel, materieel) vereist. Het gaat om 

hooggespecialiseerde, veelal dure zorg die bestemd is voor een beperkte 

patiëntenpopulatie en daardoor een bovenregionaal verzorgingsbereik heeft (VWS, 

2000a, p.20). Elk academische ziekenhuis levert een breed pallet aan topklinische 

zorg, waarbij overigens wel specialisaties per ziekenhuis kunnen optreden (zoals 

moge blijken uit NZi, 1998 II, bijlage I). Overigens kan met dergelijke zorg op den 

duur zodanige ervaring zijn opgedaan dat het een routinematig karakter krijgt en kan 

worden afgestoten naar algemene ziekenhuizen. Zo verlenen een twintigtal algemene 

ziekenhuizen topklinische zorg, waarvan een aantal in de Stichting Topklinische 

Ziekenhuizen (STZ) is verenigd. Voor het verlenen van topklinische zorg heeft zowel 

een academisch als algemeen ziekenhuis toestemming nodig op grond van artikel 18 

van de Wet Ziekenhuis Voorzieningen (VAZ, 2000, p.4) en de Wet Bijzondere 

Medische Verrichtingen (WBMV, zie CTG, 2000a, paragraaf 3 en VWS, 1998, 

paragraaf 4). Topklinische zorg wordt in het spraakgebruik ook wel aangeduid als 

WBMV-zorg (met verwijzing naar de artikelen 2 en 8), een term die we in het 

onderzoek ook veelvuldig zullen hanteren. 

3. Topreferente zorg.  

Topreferente zorg heeft betrekking op de beschikbaarheidsfunctie van de ‘last resort’: 

patiënten die vanwege complicatie of zeldzaamheid van aandoeningen niet terecht 

kunnen in een algemeen ziekenhuis vallen voor diagnostiek en behandeling terug op 

het academisch ziekenhuis. Als gevolg van complexe pathologie vereist het verlenen 

van topreferente zorg het met elkaar samenwerken van diverse specialismen. De 

toprefente zorg is ‘supergespecialiseerde’ zorg en wordt dan ook door het ministerie 

van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) beschouwd als uitsluitend behorend 

tot het domein van de academische ziekenhuizen (VWS, 2000a, p.23). Een 

belangrijke overweging daarbij is het doelmatig exploiteren van de dure 

voorzieningen welke dergelijke zorg vereist (VWS, 1998, p.16). Het gaat dus om 

‘bijzondere gevallen’ waarvoor het academisch ziekenhuis eindpunt van verwijzing 

is. De topreferente functie komt tot uitdrukking in voorzieningen als specialistische 

en geavanceerde laboratoria, gespecialiseerde verpleegkundigen, uitgebreide 

bibliotheken, aangepaste en extra operatiekamer- en intensive-care-faciliteiten, 

uitgebreide technische en instrumentele ondersteuning (VAZ, 1993, paragraaf 3.3). 
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b. Het verzorgen van onderwijs en opleidingen (werkplaatsfunctie)  
 

Het academisch ziekenhuis heeft een belangrijke functie als ‘werkplaats’ voor de 

medische faculteiten van universiteiten. Het is primair de aangewezen plaats voor 

studenten om geneeskunde te studeren in een praktische omgeving (onderwijs). Een 

andere, maar hieraan verwante belangrijke onderwijstaak is het opleiden van arts-

assistenten tot medisch specialisten (opleiding)
 2
. Het ziekenhuis functioneert, met 

andere woorden, als een werkplaats voor de medische faculteit van de universiteit 

waarmee het ziekenhuis verbonden is. Daarvoor stelt het ziekenhuis ruimte, mensen en 

apparatuur beschikbaar. Om de kostbare infrastructuur die dit vereist in stand te houden, 

worden door het ministerie van OCW middelen ter beschikking gesteld door tussenkomst 

van de universiteiten. Het gaat dus om de ‘meerkosten’ voor de patiëntenzorg ten gevolge 

van de onderwijs- en onderzoekstaak (VAZ, 2000, p.6). Overigens vindt een steeds groter 

deel van het onderwijs en de opleiding plaats in algemene ziekenhuizen. Zoals een 

divisiemanager van een ziekenhuis stelt: “Je zult een verschuiving zien naar de periferie, 

ook omdat je in de academische ziekenhuizen soms het hele pallet niet meer ziet. Als je 

Kindergeneeskunde hier ziet en je zou alleen hier je opleiding doen, dan zou je denken dat 

ieder kind in Nederland te vroeg geboren is.” 

 

c. Het uitvoeren van onderzoek (ontwikkelingsfunctie) 
 

Het academisch ziekenhuis is bij uitstek ook de plaats waar via wetenschappelijk 

onderzoek en literatuurstudie vernieuwingen in de geneeskunde worden ontwikkeld en 

toegepast. Dit wordt aangeduid als de ontwikkelingsfunctie3. Zoals reeds eerder gesteld, 

worden uitontwikkelde zorgvernieuwingen vaak overgenomen door algemene 

ziekenhuizen. 

 

De bovengenoemde functies vertonen een sterke onderlinge verwevenheid. Zonder 

uitputtend te zijn worden enkele voorbeelden genoemd. Routinematige zorg is, behoudens 

een doelmatige exploitatie van dure voorzieningen, met name van belang om in het kader 

van onderwijs studenten de mogelijkheid te bieden zich te bekwamen in het verlenen van 

reguliere patiëntenzorg. Zoals uit het aangehaalde wetsartikel mag blijken, staan de 

topklinische en topreferente functies mede ten dienste van het wetenschappelijk 

geneeskundig onderwijs en onderzoek. Verder is illustratief dat in VWS (1998, p.3) wordt 

gesteld dat de uitoefening van de topreferentiefunctie voortvloeit uit de Wet op het Hoger 

onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). VAZ (2000, p.3) formuleert het 

treffend als volgt: “aan het bed van de patiënt  in het academisch ziekenhuis ontmoeten 

patiëntenzorg, opleiding en wetenschap elkaar.” 

 

In totaliteit zijn op grond van bovenstaande zes soorten aandachtsgebieden te 

onderscheiden, te weten reguliere zorg, topklinische zorg, topreferente zorg, opleiding, 

onderwijs en onderzoek. In de praktijk vindt groepering van die aandachtsgebieden plaats, 

uitmondend in een definiëring van kerntaken. Meerdere definities worden daarbij 

gebezigd, hetgeen resulteert in drie, vier of vijf verschillende kerntaken, afhankelijk van 



2. De externe budgettering van academische kerntaken 

 16 

de groepering die men kiest. Aangezien het onderscheid in verschillende zorgvormen voor 

dit onderzoek van belang is, zullen wij uitgaan van een gangbare indeling in vijf 

kerntaken, aan te duiden als: 

1. reguliere zorg, 

2. topklinische zorg, 

3. topreferente zorg,  

4. onderwijs (waarmee ook opleiding wordt bedoeld) en  

5. onderzoek. 

 

2.2. Het budget van het universitair medisch centrum 

De financiering (in de zin van bekostiging) van academische ziekenhuizen heeft sterke 

overeenkomsten met die van algemene ziekenhuizen, maar onderscheidt zich daar op een 

aantal punten ook wezenlijk van. Met name betreft dit aanvullende regels voor 

financiering met betrekking tot de onderzoeksfuncties en onderwijs. Dat neemt niet weg 

dat de financiering van de academische ziekenhuizen van de afgelopen tien jaar is 

toegegroeid naar het financieringsmodel dat geldt voor de algemene ziekenhuizen waar 

het de reguliere en topklinische zorg betreft (NZi, 1998 II, p.13). Een andere ontwikkeling 

is de integratie van academisch ziekenhuis en faculteit tot een universitair medisch 

centrum (UMC). Deze paragraaf neemt daarom het UMC als uitgangspunt voor het 

budget. Desalniettemin zal vaak worden gesproken over het academisch ziekenhuis, 

doordat die onderdelen dan betrekking hebben op de functies en/of de financiering zoals 

die specifiek het ziekenhuis betreffen. Meer algemeen zal omwille van taalkundige 

eenvoud in deze studie vaak worden gesproken van het academisch ziekenhuis. 

 

Zoals blijkt uit de jaarrekeningen van universitaire medische centra, bestaat het totale 

budget waar een UMC jaarlijks over kan beschikken uit een aantal hoofdcomponenten: 

1. Externe budget  

(formeel genoemd als Wettelijk budget aanvaardbare kosten, ook wel aangeduid als 

Toegekend wettelijk budget, CTG-budget of WTG-budget)
4
 

2. Rijksbijdrage (werkplaatsfunctie en faculteit) 

3. 2
e
, 3

e
 en 4

e
 geldstroom  

4. Overige opbrengsten  

In deze componenten zijn de eerder besproken functies van het academisch ziekenhuis 

terug te vinden. Zoals hierna zal worden toegelicht, is voor elk van deze functies een 

zogenaamd toewijzingsmodel ontwikkeld op basis waarvan het budget wordt bepaald. In 

bijlage V is een gedetailleerde specificatie opgenomen. Een samenvattend overzicht is 

gepresenteerd in tabel 2.1. 
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Tabel 2.1   Totale Budget Universitair Medisch Centrum

Parameters

werk- ontwik-

regu- topkli- topre- plaats keling

lier nisch ferent (onderwijs) (onderzoek)

Budgetcomponenten (1) (2) (3) (4) (5)

1. Externe budget

Locatiegebonden kosten X X X erkende bedden en m2

Beschikbaarheidskosten X X X gemiddelde  adherentie

Capaciteitsgebonden kosten X X X erkende bedden en

    WBMV-capaciteiten

Functiegebonden kosten X X X gewogen specialisteenh.

Productiegebonden kosten:

Opnamen X X X opnamen

Verpleegdagen X X X verpleegdagen

1e Polikliniekbez'n X X X 1e polikliniekbezoeken

Dagbehandelingen X X X dagverplegingen

Diverse verrichtingen X X heup, knie, cataract

WBMV-verrichtingen X WBMV-verrichtingen

Academisch budget:

Topreferente zorg X demografische groei

Ontwikkeling, innovatie X vast

Opleiding X vast

Artskosten honoraria X X X genormeerd

Kapitaalslasten X X X nacalculatie, erkenningen

    en rentenormering

Diverse kosten X X X X X divers

2. Rijksbijdrage middelen

Werkplaatsfunctie X X divers

Faculteit X X divers

3. 2e, 3e en 4e geldstromen X o.b.v. projectvoorstellen

4. Overige opbrengsten divers

zorg

Academische functies

 



2. De externe budgettering van academische kerntaken 

 18 

Het externe budget bestaat uit een aantal componenten. Conform de indeling zoals 

genoemd in een convenant gesloten tussen VAZ (Vereniging van Academische 

Ziekenhuizen
5
) en ZN (Zorgverzekeraars Nederland) in 2000 (VAZ, 2001b), alsook in 

CTG (2000b, p.4) en CTG (2001b, p.2), worden de belangrijkste hierna genoemd. Voor 

het overige wordt verwezen naar bijlage V. 

 

De reguliere patiëntenzorg, waartoe VWS in de aangehaalde literatuur ook de topklinische 

zorg rekent, is voor het academisch ziekenhuis essentieel om haar werkplaatsfunctie uit te 

kunnen oefenen (VWS, 1998, p.16). De bekostiging van de reguliere en topklinische zorg 

kent een historie met diverse breekpunten (zie Groot en Van Helden, 2003, p.272). Met 

ingang van 1939 kennen alle ziekenhuizen een stelsel van tarieffinanciering, waarbij de 

kosten van het ziekenhuis worden vergoed op basis van tarieven voor verpleegdagen en 

specifieke verrichtingen. Voor de academische ziekenhuizen werden de tarieven 

vastgesteld door de minister van het huidige OCW. Met de inwerkingtreding van de Wet 

Tarieven Gezondheidszorg (WTG) in februari 1982 viel de financiering van de 

academische patiëntenzorg voortaan toe aan de minister van VWS. In 1983 werd de 

budgetfinanciering ingevoerd, hetgeen het einde inluidde van de open-eind financiering, 

zoals die werd gekend onder de tarieffinanciering. De budgetfinanciering hield in dat de 

ziekenhuizen een jaarlijks budget kregen (gebaseerd op een historisch kostenniveau, 

vandaar ook wel historische budgettering genoemd) waaruit de te verlenen zorg moest 

worden gefinancierd. De automatische vergoeding van activiteiten werd dus afgeschaft
6
, 

met dien verstande dat over groei in de topklinische productie en de consequenties 

daarvan voor het ziekenhuisbudget met de zorgverzekeraar wel afspraken konden worden 

gemaakt. Kostenstijgingen konden door deze vorm van externe budgettering door de 

overheid worden beheerst, terwijl eenvoudig bezuinigingsmaatregelen konden worden 

opgelegd. Onder andere om het budget beter aan te laten sluiten bij de kostenstructuur van 

het ziekenhuis werd via een tussenstap (Brederosysteem) de functiegerichte budgettering 

(FB-systematiek) voor de algemene ziekenhuizen in 1988 en voor de academische 

ziekenhuizen in 1997 ingevoerd. Deze vertraagde invoering bij academische ziekenhuizen 

had onder andere te maken met de problematiek van het niet aansluiten van deze 

bekostigingswijze op de specifieke academische zorgtaken. Onderkend werd dat het 

budget van het ziekenhuis beter overeen moest stemmen met de kostenstructuur van het 

ziekenhuis. Daartoe werden de kosten van het ziekenhuis onderverdeeld naar een aantal 

categorieën. In dit verband wordt verwezen naar bijlage V (onderdeel 1. Externe budget, 

inleidende tekst) waarin op de verschillende betekenissen van het begrip functiegerichte 

budgettering wordt ingegaan. De volgende kostencomponenten worden onderkend: 

• Locatiegebonden kosten. Dit zijn kosten die specifiek samenhangen met een 

individuele instelling, zoals kapitaalslasten, energiekosten en onderhoud van 

gebouwen, installaties en terreinen.  

• Beschikbaarheidskosten. Dit zijn de kosten die vast
7
 zijn en die worden gemaakt in 

verband met het in stand houden van basale functies van het ziekenhuis. Voorbeelden 

hiervan zijn huisvestingskosten.  

• Capaciteitsgebonden kosten. Dit zijn semi-vaste kosten, i.c. kosten die op korte 

termijn vast zijn, maar op langere termijn variëren in verband met wijzigingen in de 
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capaciteit van het ziekenhuis. Het gaat om kosten die samenhangen met de 

hotelfunctie (voeding van patiënten, schoonmaak). 

• Functiegebonden kosten. Net als de capaciteitsgebonden kosten zijn dit semi-vaste 

kosten. Ze hangen samen met de functie-uitoefening door de medisch specialist. Deze 

genereert namelijk kosten voor het ziekenhuis in de sfeer van behandeling, onderzoek 

en verzorging. 

• Productiegebonden kosten. Deze kosten variëren met de omvang van de productie en 

zijn dus variabel. Hierbij moet gedacht worden aan personeelskosten zoals 

verpleging, gebruik van geneesmiddelen, verbandmaterialen en andere 

patiëntgebonden kosten. 

Het budget op basis van deze FB-systematiek kwam voor de academische ziekenhuizen 

lager uit dan het oorspronkelijke budget. Het verschil, de zogenaamde ‘kijkdoos’
8
, welke 

hierna zal worden toegelicht, is via compenserende regelgeving aan het budget 

toegevoegd (NZi, 1998 II, p.13; VAZ, 2001a)
9
. Omdat daarmee het gat tussen FB-budget 

en historisch budget per academisch ziekenhuis is gedicht met als uitgangspunt de 

aanvangssituatie 1997, kan men stellen dat vanaf dat moment de FB-systematiek vooral 

van invloed is geweest op de mutaties in het budget met ingang van 1997 en niet zozeer 

de absolute hoogte per 1 januari 1997. De invloed van deze parameters is in de loop der 

tijd toegenomen. Aangezien onderhandelingen met de zorgverzekeraar over de omvang 

van de reguliere en topklinische zorg invloed hebben op de hoogte van het budget, zijn de 

academische ziekenhuizen vanaf dat moment in staat via de component reguliere zorg de 

hoogte van hun budget te beïnvloeden (voor de topklinische zorg bestond die mogelijk 

reeds, zie hiervoor). Productiegroei die tot aan 1997 niet werd gehonoreerd (hetgeen 

vooral de reguliere productie betrof) leidde dus vanaf dat moment tot extra opbrengsten.  

Vanwege de systematiek van budgetfinanciering (het afgesproken budget en niet de 

werkelijke productie bepaalt de opbrengsten) zijn tot en met 2000 de risico’s van het niet 

realiseren van de productie voor het lopende jaar nihil. Daarin is met de invoering van de 

nacalculatie (het zogenaamde boter-bij-de-vis principe) in 2001 op het productiegebonden 

deel van het ziekenhuisbudget drastisch verandering gekomen. De functiegerichte 

budgettering krijgt dan weer een open-eind karakter, of, zoals een academisch ziekenhuis 

het in een intern document formuleert: “het tijdperk van het werken met een vast budget 

voor de patiëntenzorg is voorbij.” Vanaf dat moment wordt alleen gerealiseerde productie 

vergoed (CTG, 2001c, p.6). Bovendien worden de tarieven voor de productieparameters 

verhoogd. De reden voor deze maatregelen is dat de overheid tracht productie te 

stimuleren (lees: wachtlijsten weg te werken). Daarmee is de invloed van de FB-

parameters sterk toegenomen, omdat ook de lopende exploitatie c.q. die van het vorige 

jaar (afrekening) wordt beïnvloed. Zowel de kansen als de bedreigingen zijn in financieel 

opzicht toegenomen.  

De reguliere productie wordt uitgedrukt in de parameters gewogen opnamen, 

verpleegdagen, dagverplegingen, gewogen 1e polikliniekbezoeken en enkele specifieke 

verrichtingen die tot de reguliere zorg worden gerekend. De topklinische zorg wordt 

uitgedrukt in specifieke verrichtingen. Deze parameters en verrichtingen worden 

vermeningvuldigd met landelijk vastgestelde parameterwaarden. Voor de reguliere 

productieparameters zijn die waarden gepresenteerd in tabel V.3 aan het slot van  
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bijlage V. De tarieven voor opnamen en 1
e
 polikliniekbezoeken worden vermenigvuldigd 

met een wegingsfactor per specialisme. Een specificatie daarvan is opgenomen in tabel 

V.2 van bijlage V. Met die wegingsfactor wordt getracht tegemoet te komen aan 

kostenverschillen tussen specialismen. Aangezien de hoogte van die wegingsfactor sterk 

uiteenloopt per specialisme leidt dat tot grote verschillen in vergoedingen voor opnamen 

en 1
e
 polikliniekbezoeken. 

 

De ‘kijkdoos’ is beter bekend als de zogenaamde academische component of het 

academisch budget. Deze middelen zijn bestemd voor “alle extra kosten die een 

ziekenhuis moet maken voor het uitvoeren van zijn taken op het terrein van de 

gezondheidszorg. Deze taken zijn de behandeling van topreferente patiënten, de 

ontwikkel- en innovatiefunctie van nieuwe vormen van diagnostiek en behandeling, 

alsmede de opleidingskosten” (CTG, 2004d). Het academisch budget is daartoe in 2004 

eenmalig onderverdeeld in deze drie componenten. Hierna zal nog blijken dat voor de 

ontwikkelings- en werkplaatsfunctie ook andere financieringsbronnen beschikbaar zijn.  

Bedacht dient te worden dat de specifieke vergoedingen voor topklinische en topreferente 

zorg betrekking hebben op de financiering van extra-kosten van de betreffende zorg, 

aangezien beide categorieën ook mutaties (en daarmee vergoedingen) genereren in de 

reguliere productieparameters. Ook met de andere componenten van het FB-budget 

worden ziekenhuisvoorzieningen gefinancierd die mede ten behoeve van topklinische en 

topreferente zorg worden aangewend. 

 

Verder zijn nog enkele specifieke componenten in het externe budget te onderkennen. Zo 

worden apart de honorariumkosten van medisch specialisten onderscheiden. Ook is er een 

lokale component, de zogenaamde lokale productiegebonden toeslag. De overheid tracht 

namelijk zorgvernieuwing te stimuleren door met ingang van 2000 de zorgverzekeraar en 

het ziekenhuis toe te staan afspraken te maken over zorgvernieuwingsinitiatieven, 

waarvan met ingang van 2001 de kosten maximaal 2% (in specifieke gevallen 5%) mogen 

bedragen van het productiegerelateerde budget (CTG, 2001c, p.7). Hieruit kunnen 

zorgvernieuwingsprojecten worden bekostigd die niet uit de andere budgetcomponenten 

kunnen worden gefinancierd, bijvoorbeeld doordat het om typisch lokale problematiek 

gaat.  

 

De Rijksbijdrage bestaat uit twee componenten, die met de fusering van het academisch 

ziekenhuis en de faculteit tot UMC ineen zijn geschoven. De eerste component betreft de 

middelen die het ministerie van OCW beschikbaar stelt voor de faculteit Medische 

Wetenschappen (Geneeskunde). De tweede betreft een bijdrage van het ministerie van 

OCW aan het academisch ziekenhuis voor het uitoefenen van de werkplaatsfunctie voor 

onderwijs en onderzoek, zoals beschreven in paragraaf 2.1. De financiering vindt plaats 

op basis van het Rijksbijdragemodel (RBM). Tot 1997 hadden universiteiten nauwelijks 

invloed op de besteding van die middelen. Zij hadden het gevoel slechts als doorgeefluik 

te fungeren, terwijl die besteding van grote invloed is op het medisch onderwijs en 

onderzoek. Ook het ministerie van OCW vond dit een onwenselijke situatie, mede in het 

kader van de verantwoording. Uit de jaarrekeningen van academische ziekenhuizen was 
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nauwelijks te achterhalen hoe deze OCW-gelden werden besteed. Deze bezwaren hebben 

ertoe geleid dat in de jaren 90 een evaluatie en herijking van het financieringsmodel heeft 

plaatsgevonden. Per 1 januari 1997 is een nieuw model ingevoerd (Besluit WHW 1996), 

waarbij de criteria voor onderwijs en onderzoek zijn aangescherpt. Op basis van die 

criteria moeten ziekenhuis en universiteit een plan maken waarin de samenwerking meer 

wordt geëxpliciteerd. Het doel van dit plandocument is afspraken te maken tussen 

universiteit en academisch ziekenhuis over de taken en inspanningen van het ziekenhuis, 

alsmede de bekostiging daarvan. Dat heeft ertoe geleid dat voor de bekostiging van 

universiteiten en academische ziekenhuizen gedeeltelijk gebruik wordt gemaakt van 

dezelfde parameters met betrekking tot onderwijs en onderzoek. Het streven is 

veranderingen in het model van de universiteiten ook van toepassing te laten zijn op 

academische ziekenhuizen (VWS, 1998, p.15). Volgens de opvatting van VAZ (2001a) 

komt de huidige situatie toch nog vooral neer op het rechtstreeks doorsluizen van 

middelen zonder dat universiteiten hier een grote rol in spelen en heeft de financiering 

vooral een ‘lumpsum’-karakter. 

 

De 2
e
, 3

e
 en 4

e
 geldstroom hebben betrekking op onderzoeksmiddelen die niet via directe 

financiering door de ministeries van VWS en OCW worden verkregen (zogenaamde 1
e
 

geldstromen). De 2
e
 geldstromen hebben betrekking op voorwaardelijke geldstromen van 

het ministerie van OCW voor de realisatie van bepaalde ontwikkelprojecten (waarvoor de 

middelen beschikbaar worden gesteld via het NWO, de Nederlandse Organisatie voor 

Wetenschappelijk Onderzoek). De 3
e
 geldstromen betreffen bijdragen uit niet-

commerciële (collectebus)fondsen (zoals de Hartstichting). De 4
e
 geldstroom tenslotte 

heeft betrekking op middelen verkregen van commerciële instellingen. Het onderscheid 

tussen 3
e
 en 4

e
 geldstroom wordt in de praktijk niet consequent gehanteerd, i.c. beide 

worden dan aangeduid als 3
e
 geldstroom (AZG, 2001). 

 

Zogenaamde overige opbrengsten hebben meer een administratief dan beleidsmatig 

karakter. Tot de overige opbrengsten kunnen worden gerekend geldstromen uit hoofde 

van verrichtingen verleend ten behoeve van derden (zoals huisartsen, zogenaamde WDS-

inkomsten), andere dienstverlening ten behoeve van derden (zoals vertrekken van 

maaltijden, administratieve diensten) en WAO- en ziektegelden.  

 

Zijn bovenstaand diverse budgetcomponenten onderscheiden, het is in de praktijk moeilijk 

vast te stellen of ze ook daadwerkelijk worden besteed aan het doel waarvoor ze zijn 

verstrekt. De grenzen tussen de genoemde kerntaken van een academisch ziekenhuis zijn 

niet scherp af te bakenen vanwege de sterke onderlinge verwevenheid zoals in de vorige 

paragraaf is geschetst. Een arts in een ziekenhuis merkt dan ook op: “De verschillende 

geldstromen zijn voor een deel communicerende vaten.” Deze verwevenheid maakt het 

erg lastig de financiering adequaat op de diverse functies af te stemmen. Zoals reeds 

gesteld in paragraaf 1.2.4 nemen we daarom het totale budget van divisies en afdelingen 

in beschouwing als onderwerp van onderzoek. Daarbij concentreren we ons wel op die 

componenten die betrekking hebben op de zorgverlening, aangezien we koppeling vooral 

willen beschouwen in het licht van veranderingen in de financiering van de zorg (DBC’s). 
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In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk zullen we ons daarom beperken tot de 

functiegerichte budgettering. Mutaties in het externe budget waar het de zorgverlening 

betreft worden vooral bepaald door de variabele grootheden, te weten de variabele 

productieparameters (zie vetgedrukte regels in tabel 2.1). De overige zorgparameters 

hebben een meer vast karakter en muteren nauwelijks. De mate van koppeling wordt 

daarom in deze studie geoperationaliseerd aan de hand van deze 
productieparameters. Alhoewel strikt gesproken niet helemaal juist, zullen we de 

parameters opnamen, verpleegdagen, 1e polikliniekbezoeken en dagverplegingen 

aanduiden als reguliere productieparameters en de diverse topklinische en overige niet-

topklinische verrichtingen waar aparte bekostigingsafspraken voor gelden zoals knieën, 

heupen en cataractoperaties
10

, scharen onder de term topklinische verrichtingen of 

WBMV-verrichtingen.  

 

2.3. De doelstellingen van de functiegerichte budgettering 

De FB-systematiek is een instrument dat door de overheid wordt toegepast om het budget 

van ziekenhuizen te bepalen. De volgende doelstellingen kunnen daarbij worden 

onderscheiden: 

1. Macro kostenbeheersing is een belangrijke doelstelling. Voorkomen moet worden 

dat een open-eind financiering ontstaat. Dit tracht de overheid te bereiken door 

macrokaders te stellen aan de toegestane kostengroei. Ziekenhuizen en 

zorgverzekeraars moeten ervoor zorgen dat hun afspraken binnen die kaders passen. 

2. Door invoering van de FB-systematiek wordt de ziekenhuisfinanciering relatief 
eenvoudiger, waardoor de uitvoering ervan minder overheadkosten meebrengt (NZi, 

1998 II, p.23; Fraanje en Kooiman, 1998).   

3. Op individueel instellingsniveau moet het financieringssysteem flexibiliteit bieden 

om in te springen op lokale omstandigheden. Dit tracht de overheid tot uitdrukking te 

brengen door een deel van het budget te variabiliseren met behulp van 

productieparameters, over de hoogte waarvan zorgverzekeraar en ziekenhuis 

afspraken kunnen maken (NZi, 1998 II, p.7 en 23). Inspringen op lokale 

omstandigheden betekent met name dat wordt getracht aan te sluiten bij lokale 

behoeften, dus lokaal beleidsmatig wenselijke zorg. 

4. De budgettering moet leiden tot een reële vergoeding voor gemaakte kosten. De 

overheid tracht dit te bereiken door aan te sluiten bij de specifieke ziekenhuisfuncties 

en hiervoor adequate financieringsparameters te selecteren (NZi, 1998 II, p.7 en 23). 

Mutaties in de kosten van het ziekenhuis kunnen dan ook een adequatere vertaling 

krijgen in de financiering. 

5. Het systeem moet doelmatigheid bevorderen door ondoelmatigheid niet te belonen. 

Ondoelmatige productie (in de zin van verrichtingen) moet worden voorkomen door 

standaardvergoedingen af te spreken op het niveau van productieparameters (zoals 

opnamen).  

6. Het systeem moet doelmatige productie stimuleren door middel van nacalculatie.  
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De FB-systematiek is met ingang van 1997 ingevoerd bij de academische ziekenhuizen. 

Alhoewel men zich bewust is van de beperkingen van die systematiek heeft de overheid 

de voordelen zwaarder laten wegen (NZi, 1998 II, p.14). Getracht wordt de hiervoor 

beschreven doelstellingen van de FB-systematiek te realiseren, zoals het budget 

(financiering) beter op de kosten van het ziekenhuis te laten aansluiten (NZi, 1998 II, p.7 

en 23). Daarnaast spelen ook andere doelstellingen een rol. Door de academische 

ziekenhuizen beter vergelijkbaar te maken met algemene ziekenhuizen, wordt getracht 

concurrentie en daarmee doelmatigheid te bevorderen (NZi, 1998 II, p.7 en 23; VWS, 

1998, paragraaf 5; VAZ, 1993, paragraaf 3.2). Verder moet de toepassing van de FB-

systematiek de overstap van de academische ziekenhuizen naar de toekomstige DBC-
systematiek faciliteren.  

 

In meer algemene termen gesproken tracht de overheid de academische ziekenhuizen 

beter ‘accountable’ te maken (inzicht geven in de kosten van producten, de daarvoor 

verkregen middelen en afrekenen op de werkelijk geleverde productie). Niet alleen de 

overheid en zorgverzekeraars hebben belang bij dergelijk inzicht. Ook de academische 

ziekenhuizen hebben behoefte aan duidelijkheid. Zo stelt VAZ (2000), dat 

“ongespecificeerde budgetten ongespecificeerde besnoeiingen op het budget kunnen 

uitlokken”. Met name wordt gevreesd dat in de bezuinigingsdrift de topreferente functie 

wordt gemarginaliseerd, hetgeen men wenst te voorkomen door deze component expliciet 

zichtbaar te maken. Ook wordt gevreesd voor een oneerlijke concurrentiepositie ten 

opzichte van de algemene ziekenhuizen als gevolg van de dure topreferente functie. 

Daarom moet bij de toepassing van de FB-systematiek rekening worden gehouden met de 

oorzaken van de hogere kosten van academische ziekenhuizen, zijnde de grotere 

complexiteit van patiënten, de multidisciplinariteit in het academisch ziekenhuis, de 

opleidings-, onderzoeks- en onderwijstaak van de medisch specialist en de grotere 

technische mogelijkheden (NZi, 1998 II, p.21). 

 

Aan de eerder genoemde opsomming van doelstellingen wordt daarom toegevoegd: 

 

7. Het toepassen van de FB-systematiek bij academische ziekenhuizen moet een 

overstap van deze ziekenhuizen naar de DBC-systematiek bevorderen.  

 

Verder wordt doelstelling 6 enigszins aangepast, te weten (zie cursivering): 

 

6. Het systeem moet doelmatige productie stimuleren  

(bijvoorbeeld door middel van nacalculatie en vergelijking / concurrentie) 

 

Zoals in hoofdstuk 3 nog nader wordt verantwoord, zal worden nagegaan in hoeverre 

academische ziekenhuizen zich door deze doelstellingen hebben laten leiden bij het 

toepassen van externe budgetparameters in hun interne budgettering.  
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2.4. De functiegerichte budgettering achterhaald door een 

veranderende omgeving 

Er zijn diverse ontwikkelingen te onderkennen die het stelsel van functiegerichte 

budgettering onder druk hebben gezet. Zonder volledig te willen zijn, spelen de volgende 

een rol: 

• De technologische ontwikkeling (zowel waar het gaat om medische techniek als 

geneesmiddelen) maakt het mogelijk steeds meer ziektebeelden te bestrijden, c.q. de 

gevolgen van ziektebeelden te verlichten en fatale gevolgen uit te stellen. Niet alleen 

leidt dat tot vergrijzing en meer zorgconsumptie (zie het volgende punt), maar nieuwe 

technologie is in de meeste gevallen ook kostbaar. Ontwikkelingskosten moeten 

worden terugverdiend. Slechts in een beperkt aantal gevallen is sprake van substitutie 

van bestaande dure zorg voor goedkopere nieuwe. 

• De samenleving vergrijst. Mensen worden, mede dankzij technologische 

ontwikkeling, ouder. Niet alleen neemt daardoor het aantal ouderen toe, ook de 

zorgconsumptie neemt daardoor meer dan evenredig toe. Naarmate men ouder wordt, 

consumeert men per levensjaar meer zorg als gevolg van toenemende risico’s van 

ziektes, die vaak ook nog worden gekenmerkt door comorbiditeit (meerdere 

aandoeningen) en/of een chronische aard
11

.  

• De samenleving eist meer zorg op. Patiënten worden mondiger, zijn steeds beter 

geïnformeerd via patiëntenverenigingen of internet en eisen die mogelijkheden op, 

desnoods (en succesvol) via de rechter.  

• Deskundig personeel is duur, zeker als het schaars is. Algehele krapte op de 

arbeidsmarkt heeft consequenties voor de lonen in de zorg. Maar ook verdergaande 

technologische ontwikkeling stelt nieuwe eisen aan personeel dat daardoor duurder 

wordt vanwege opleidingskosten en hogere loonschalen. 

De gevolgen van deze ontwikkelingen zijn evident. De vraag naar zorg stijgt, terwijl de 

voorzieningen en de beschikbaarstelling van middelen daarmee geen gelijke tred houden. 

Dat heeft mede geleid tot het ontstaan van wachtlijsten, hetgeen in een welzijnsstaat als 

Nederland als onaanvaardbaar wordt beschouwd. Om dit politiek gevoelige probleem op 

te lossen, zijn aan het begin van deze eeuw veel extra middelen aan de zorg toegekend, 

welke vervolgens door het verslechterende economische klimaat in 2003 en 2004 zijn 

gevolgd door kortingen op de ziekenhuisbudgetten (CTG, 2003a). Gelijktijdig is de 

beeldvorming sterker geworden dat ziekenhuizen en medisch specialisten ondoelmatig 

functioneren. Door de stijgende kosten van de zorg neemt de maatschappelijke roep om 

verantwoording over de mate waarin middelen doelmatig zijn besteed toe. De druk op de 

ziekenhuizen is steeds meer opgevoerd om hun efficiency te vergroten. De 

terughoudendheid van de overheid om de financiële kaders te verruimen of sterker nog, 

het opleggen van bezuinigingen door de overheid, wordt door de voorzitter van de RvB 

van een academisch ziekenhuis als volgt verklaard naar aanleiding van de Miljoenennota 

2004: “Er wordt vanuit gegaan dat de (bezuinigings)maatregelen worden opgevangen 

door efficiencyvergroting en marktwerking.” Om dat laatste mogelijk te maken zal de 

externe budgettering sterk moeten worden gewijzigd, doordat de huidige FB-systematiek 

weinig transparant is en ‘geen inzicht geeft in de realisering van beleidsuitgangspunten 
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van de zorg, zoals kwaliteit, doelmatigheid en toegankelijkheid’ (VWS, 2001, p.2). Dat 

frustreert bovendien goede onderhandelingen tussen zorgverzekeraar en ziekenhuis over 

prijs en kwaliteit (VWS, 2000a, p.25; VWS, 2001, p.2). 

 

Afgezien van het feit dat geen enkele financieringssystematiek waarschijnlijk in staat zou 

zijn geweest de kosten van de groeiende vraag naar zorg binnen de gestelde macrokaders 

te beteugelen, bestaat de indruk dat de FB-systematiek niet tijdig en adequaat is aangepast 

aan veranderende omstandigheden. Zoals een financieel directeur stelt: “Rekenregels 

passen zich wat traag aan.” Uit een onderzoek van de Rekenkamer blijken diverse 

beperkingen, waaraan hierna zal worden gerefereerd (ZorgVisie, 2000). De FB-

systematiek stimuleert doelmatigheid en zorgverbetering niet, maar frustreert ze zelfs. In 

dit verband is één van de belangrijkste beperkingen dat ze te sterk is gericht op het 

vergoeden van klinische activiteiten in plaats van het vergoeden van de genezing van de 

patiënt, los van de wijze of locatie van behandeling (De Groot en Van Lisdonck, 2000, 

p.18). Dit probleem is in de loop der tijd steeds pregnanter geworden door ontwikkelingen 

in de zorg (zorgvernieuwing), met name als gevolg van technologische ontwikkeling. 

Daardoor is het mogelijk klinische zorg (opnamen en verpleegdagen) te substitueren voor 

dagverpleging (ééndagsopnamen) en poliklinische zorg (De Groot en Van Lisdonck, 

2000, p.5). Het ziekenhuis wil aan dergelijke ontwikkelingen graag meewerken, omdat het 

vooruitgang in de zorg betekent en door patiënten wordt gewaardeerd. Echter het 

ziekenhuis werd lange tijd op twee manieren financieel ontmoedigd om deze 

ontwikkelingen te volgen. Ze moet investeren in nieuwe (en vaak additionele) 

technologie, hetgeen vaak tot hogere kosten leidt. Bovendien lopen de opbrengsten terug, 

omdat de vergoeding voor een dagverpleging (dagverpleging-1) of een poliklinische 

behandeling veel lager is dan voor een klinische opname (zie tabel V.3 van bijlage V). De 

problemen worden nog versterkt doordat de vergoedingen (de hoogte van de 

parameterwaarden) achterhaald zijn, omdat ze niet zijn aangepast aan nieuwe technieken 

en er generieke verlagingen in het kader van bezuinigingen op zijn toegepast (De Groot en 

Van Lisdonck, 2000, p.18). Met de invoering van de parameter zware dagverpleging 

(dagverpleging-2) in het jaar 2003 wordt enigszins aan de geconstateerde 

onevenwichtigheden tegemoet gekomen.  

Niet alleen de reguliere productieparameters sluiten niet goed aan op de realiteit. Ten 

aanzien van de topklinische parameterisering kan worden gesteld dat er geen consistente 

lijn lijkt te zitten in het benoemen welke zorg wel of niet als topklinisch moet worden 

aangemerkt, laat staan dat de financiering hierop aansluit. Tenslotte gaat het hier vaak om 

dure zorg. Ook voor de erkenningen geldt dat deze zich richten op de instandhouding van 

(klinische) capaciteiten en dat ook deze parameters (met name de erkende bedden) door 

de tijd zijn achterhaald. Een extra bezwaar dat aan de erkenningen kleeft is dat deze op 

historie zijn gebaseerd. De vraag is of dat een reëel uitgangspunt is voor vergoedingen 

(NZi, 1998 II, p.8 en 14). 

 

Hebben alle ziekenhuizen met deze tekortkomingen te maken, de academische 

ziekenhuizen hebben ook nog met andere ontwikkelingen te maken die hun financiële 

mogelijkheden onder druk zetten. Eén daarvan is een direct gevolg van het niet adequaat 
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vergoeden van de kosten van zorg. Dat leidt ertoe dat algemene ziekenhuizen dure zorg op 

academische ziekenhuizen afwentelen. Een arts uit een academisch ziekenhuis heeft 

eerder in een groot algemeen ziekenhuis gewerkt. Hij schetst zijn ervaringen: “In ons 

specialisme hebben wij al heel lang tariefdalingen. Dat zie je ook heel duidelijk, want 

alles moet efficiënter. Wij zijn er al vanaf 1989 mee geconfronteerd. Ik kreeg 

overproductie en dan kreeg je tariefskorting, want het moest binnen het volumebudget. 

(…) Al die artsen kregen niet dezelfde mate van hypotheekdaling. Dus wilden die aan hun 

verplichtingen voldoen, dan nog maar meer volume gaan draaien. Wil je dat 

tuchtrechtelijk nog enigszins veilig kunnen doen, dan betekent dat dat daarmee de jacht op 

de minst arbeidsintensieve en minst risicovolle patiënt werd geopend om aan je 

budgetparameters te voldoen met zo kort mogelijke tijd en zo weinig mogelijk financiële 

inspanning. Wat ik wel eens polariserend noem: de jacht op patiënt X (de arts noemt een 

financieel gunstige patiënt, BC) werd daar mee geopend. Want zou je bijvoorbeeld 

iemand binnenlaten als een patiënt Y (de arts noemt een dure OK-patiënt, BC), waarbij je 

dus een diagnostisch voortraject hebt dat meer eist dan patiënt X, een behandeltraject dat 

meer eist dan patiënt X, een postoperatief traject dat meer eist dan patiënt X, al is het 

alleen maar het aantal brieven dat je daarover moet schrijven, dan ben je een dief van je 

eigen portemonnee als perifere dokter om niet te zeggen: die stuur ik naar een academisch 

centrum. (…) Je kunt wel zeggen (als academisch ziekenhuis, BC): ik wil die kostbare 

ontstekingen niet hebben, want één patiënt eet 1% van mijn apotheekbudget op, dus 100 

van die patiënten en ik ben mijn hele apotheekbudget kwijt, maar de periferie stuurt ze 

naar hier.” Dit beeld wordt bevestigd door een manager bedrijfsvoering uit een ander 

ziekenhuis, die wijst op praktijken waarbij artsen in algemene ziekenhuizen geen diagnose 

stellen bij patiënten waarvan ze het vermoeden hebben dat die diagnose wel eens tot een 

duur behandeltraject zou kunnen leiden. Onder het motto dat ze geen raad weten met de 

patiënt wordt hij dan doorgestuurd naar een academisch ziekenhuis. Kortom, krapte als 

gevolg van inadequate financiering kan leiden tot risicoselectie en kostenafwenteling op 

academische ziekenhuizen. Of het hier gaat om incidenten of om een significante 

problematiek is niet bekend. In dit verband hoeft het in ieder geval geen verwondering te 

wekken dat veel academische ziekenhuizen de hoop koesteren dat DBC’s de kosten van 

zowel algemene als academische ziekenhuiszorg beter zullen vergoeden. 

Een andere ontwikkeling heeft te maken met de beschikbare middelen voor onderzoek. 

Niet alleen ziekenhuizen hebben te maken met het stringente begrotingsbeleid van de 

overheid, ook de pharmaceutische industrie voelt die hete adem in de nek. De toenemende 

druk op vergoedingen voor geneesmiddelen leidt ertoe dat de industrie minder middelen 

aan academische ziekenhuizen beschikbaar kan stellen voor onderzoek. Voorts leidt het 

minder gunstige economische klimaat tot geringere opbrengsten van collectebusfondsen, 

waardoor deze stichtingen ook minder middelen voor onderzoek beschikbaar kunnen 

stellen. Door deze ontwikkelingen neemt de druk op 3
e
 en 4

e
 geldstromen toe.  

 

Concluderend kan worden gesteld dat de huidige FB-systematiek door ontwikkelingen in 

de zorgverlening zelf is achterhaald en dat de noodzaak tot verandering steeds groter is 

geworden. De overheid, i.c. het ministerie van VWS, is van deze noodzaak doordrongen 

en heeft diverse plannen voor verbetering van de financiering en organisatie van de zorg 
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laten ontwikkelen. Op de beoogde veranderingen wordt in de volgende paragraaf 

ingegaan. 

 

2.5. Het nieuwe gezicht van de ziekenhuisfinanciering: DBC’s 

Zowel de academische als algemene ziekenhuizen staan op de drempel van een nieuw 

tijdperk waar het de bekostiging van de ziekenhuiszorg betreft. Jarenlang is door diverse 

partijen gewerkt aan de ontwikkeling van zogenaamde diagnose-behandeling-combinaties 

(DBC’s). Een DBC is het geheel van prestaties van zorginstelling en medisch specialist, 

voortvloeiend uit de zorgvraag waarvoor de patiënt de medisch specialist in de 

zorginstelling consulteert (CTG, 2004a). Een DBC omvat alle activiteiten, van het eerste 

consult of onderzoek tot en met de laatste (poliklinische) controle, van zowel medisch 

specialist als het ziekenhuispersoneel, van zowel diagnostische als behandelactiviteiten. 

DBC’s wijken onder andere af van zogenaamde DRG’s (Diagnosis Related Groups) 

doordat die laatste slechts klinische activiteiten in beschouwing nemen. Aan een DBC is 

een vergoeding voor de specialist (het honorarium) en voor het ziekenhuis gekoppeld. De 

bekostiging van ziekenhuis- en medisch-specialistische zorg geschiedt dan niet langer op 

basis van aanbodgerelateerde parameters, maar op basis van vraaggerelateerde, integrale 

productprijzen  (VWS, 2001, p.3). 

De doelstellingen die de overheid met de toekomstige invoering van DBC’s beoogt komen 

in belangrijke mate overeen met de doelstellingen van de invoering van de FB-

systematiek, zij het dat DBC’s als een beter middel worden beschouwd om die 

doelstellingen te realiseren. Samengevat worden bij de bespreking van DBC’s vaak de 

volgende doelstellingen genoemd: 

� Het verstrekken van een adequate vergoeding voor geleverde zorg, zowel voor het 

ziekenhuis als de medisch specialist. 

De invoering van DBC’s is primair gericht op de bekostiging van ziekenhuizen en de 

honorering van medisch specialisten. De voorzitter van de Orde van Medisch 

Specialisten benoemt in dit verband het herstel van de relatie tussen inkomen en 

werklast bij medisch specialisten (loon naar werken). De minister van VWS 

benadrukt het oplossen van onverklaarbare inkomensverschillen tussen specialisten 

en specialismen, i.c. inkomensharmonisatie (zie DBC, 2000b). 

� Het stimuleren van (doelmatige) productie. 

Door de vergoedingen voor het ziekenhuis en de medisch specialist te koppelen aan 

daadwerkelijk geleverde productie stimuleert het stelsel productievergroting (het 

wegwerken van wachtlijsten).  

� Het beter op elkaar afstemmen van zorgvraag en zorgmiddelen. 

 Belangrijk is dat DBC’s de zorgverzekeraar inzicht geven in het zorgproces en hem 

daarmee een instrument geven producten en prijzen met elkaar te vergelijken (VWS, 

2001, p.3; DBC, 2000b). Het maakt het de zorgverzekeraar mogelijk zorgvraag en 

zorgaanbod beter op elkaar af te stemmen en daardoor zijn wettelijk zorgplicht te 

effectuëren.  
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� Stimuleren van doelmatigheid en kwaliteitsverbetering bij de zorgaanbieders. 

 Vergelijking en benchmarking (zowel door zorgverzekeraars als zorgaanbieders) 

leidt tot discussies over de meest adequate wijze van zorgverlening en daarmee tot 

hogere kwaliteit en doelmatigheid. Daarmee kan tevens een bijdrage worden geleverd 

aan de ontwikkeling van protocollering (VWS, 2001, p.3; DBC, 2000a en b).  

� Verbeteren van capaciteitsplanning en middelenallocatie (budgettering). 

Inzicht in beslag op capaciteiten kan vertaald worden naar een beslag op (financiële) 

middelen, waarmee een relatie is gelegd met de interne budgettering (Headline 2003, 

p.18). 

Als deze doelstellingen worden vergeleken met die welke worden nagestreefd met de FB-

systematiek, dan zijn er in feite geen wezenlijke verschillen (zie paragraaf 2.3). Het 

verstrekken van een adequate vergoeding is reeds vermeld als doelstelling 4 en het 

stimuleren van (doelmatige) productie in doelstelling 6. Het beter op elkaar afstemmen 

van zorgvraag en zorgmiddelen impliceert het voorkomen van ondoelmatigheid 

(doelstelling 5) en het bevorderen van doelgerichtheid en doelmatigheid (doelstelling 3 

respectievelijk 6). Stimuleren van doelmatigheid en kwaliteitsverbetering bij de 

zorgaanbieders zitten ook besloten in de doelstellingen 3, 5 en 6. Het verbeteren van 

capaciteitsplanning en middelenallocatie (budgettering) is in feite het toekennen van een 

reële vergoeding voor gemaakte kosten (doelstelling 4). 

 

Om deze doelstellingen te realiseren is in 1994 een landelijke Stuurgroep Producttypering 

Ziekenhuiszorg ingesteld die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van 

productdefinities (DBC’s). Door middel van een doorstart in 2000 is het project in een 

stroomversnelling gekomen. De huidige stand van zaken is dat op 1 januari 2005 voor 

10% van de DBC’s de zorgaanbieders en verzekeraars onderhandelen over prijs, kwaliteit 

en volume ervan. Daarbij gaan de prijsonderhandelingen over het deel dat de vergoeding 

van de ziekenhuiskosten betreft, niet het honorariumdeel van de medisch specialist. Dat 

deel is genormeerd op een tijdsbesteding en een uurtarief die landelijk zijn vastgesteld. 

Prijsconcurrentie op de medische specialistische zorg wordt onwenselijk geacht vanwege 

het tekort aan specialisten, hetgeen zou kunnen leiden tot prijsstijgingen (VWS, 2004a, 

p.5). Deze 10% DBC-zorg is het zogenaamde B-segment, waarin niet-spoedeisende hulp 

is opgenomen zoals heup- en knieoperaties, cataractoperaties en liesbreuken. De 

budgettering van de ziekenhuisopbrengsten (en het medisch-specialistische honorarium) 

komt voor dit deel te vervallen. Voor de overige 90% van de zorg (het A-segment) blijft 

de functiegerichte budgettering in tact
12

, maar op termijn wordt (een deel van) deze zorg 

aan het krachtenspel van vrije onderhandelingen op basis van DBC’s overgelaten (CTG, 

2004b; VWS, 2004b).  

 

Voor de academische ziekenhuizen geldt dat met name de invoering van DBC’s en 

daaraan gekoppeld een veranderde ziekenhuisbekostiging een belangrijke ontwikkeling is 

in hun externe omgeving. Een omwenteling van aanbod- naar vraaggestuurde zorg en het 

oogmerk van meer concurrentie tussen zorgaanbieders leidt er toe dat zowel de financiële 

risico’s als kansen toenemen. Verwacht mag worden dat dat ook gevolgen zal hebben 

voor de besturing van ziekenhuizen (zie Schaepkens, 2002, p.21 en verder voor een 
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overzicht en Crom, 2000 voor ontwikkelingen bij ziekenhuizen in landen waar 

soortgelijke financieringsstelsels zijn ingevoerd). Verwacht mag worden dat DBC’s 

gevolgen zullen hebben voor de interne budgettering, hetgeen één van de thema’s van het 

onderzoek is. 

 

2.6. Externe budgetparameters in termen van activiteiten en 

producten 

In de voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk zijn we ingegaan op de kerntaken van het 

UMC en de wijze waarop die worden bekostigd. Waar het de zorg betreft is de externe 

budgettering uitvoerig behandeld. De productieparameters van de reguliere en 

topklinische zorg worden in het kader van het onderzoek naar de mate van koppeling in 

beschouwing genomen. Het sluitstuk van dit hoofdstuk wordt daarom gevormd door een 

nadere beschouwing van deze bekostigingsparameters voor hun betekenis in termen van 

activiteiten en producten. Deze vertaalslag is noodzakelijk doordat de typering van interne 

budgetteringssystemen in hoofdstuk 3 aan deze grootheden is gerelateerd.  

 

Eerst zal een begrippenkader worden geïntroduceerd, aan de hand waarvan de reguliere en 

topklinische productieparameters worden gedefinieerd. De mogelijkheden om bepaalde 

budgetteringssystemen toe te passen, worden met name bepaald door het kunnen 

onderkennen van input (productiemiddelen), activiteiten, output (producten) en de relaties 

daartussen (zie paragraaf 3.3). Het is dan ook van belang met name de begrippen output 

(producten) en activiteiten te definiëren en af te bakenen: 

� Output is in zijn algemeenheid aan te duiden als het resultaat van een fase van het 

productieproces. Dat kan de laatste fase zijn (het eindproduct, i.c. het product dat 

aan de consument (patiënt) wordt geleverd, zie Heezen, 2002, p.19) of een eerdere 

fase (waarbij de output een deelproduct is). Outcome is te definiëren als het effect 

van output, i.c. het effect van de zorgverlening op de gezondheid van de patiënt.  

� Een activiteit is een werkzaamheid, i.c. het uitvoeren van een handeling. Een 

verzameling activiteiten vormt een taak (Perrow, 1970), waaraan kan worden 

toegevoegd dat die activiteiten gelijksoortig of gelijkgericht zijn (Keuning en Eppink, 

1993, p.108) en moeten worden uitgevoerd om een functie te vervullen (Keuning en 

Eppink, 1993, p.536). Een functie is een gemeenschappelijke doelstelling van een 

aantal samenhangende taken (Keuning en Eppink, 1993 p.530).  

Bij dienstverlening, ook die welke in het ziekenhuis plaatsvindt, is vaak geen sprake van 

een scheiding van het productieproces en het moment van leveren en/of consumeren: 

productie, levering en consumptie vallen in veel situaties samen doordat de patiënt 

“vereist” is op het moment van produceren of leveren. De vraag is wat in dit verband als 

eindproduct moet worden beschouwd: de mate waarin een patiënt daadwerkelijk resultaat 

ervaart van het totale zorgproces dat hij heeft ondergaan (outcome), het totale proces van 

dienstverlening, de laatste fase daarin? Dat laatste zou geen recht doen aan alle 

voorgaande inspanningen. Alhoewel uit een interview met de financieel directeur van het 

ziekenhuis van de gevalsstudie blijkt dat de zorgverzekeraar steeds meer toe wil naar het 
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verstrekken van budget op basis van geslaagde operaties, is ‘outcome’ voor de meeste 

zorg lastig te omschrijven en te meten. Ze biedt daarom weinig aanknopingspunten waar 

het budgetteringssystemen betreft. Vanuit dat vertrekpunt kan als eis aan het eindproduct 

worden gesteld dat de totale kosten van het zorgproces er aan toe kunnen worden 

gerekend, i.c. dat het eindproduct een kostendrager is. Dat brengt ons bij de definitie van 

een eindproduct als het geheel van zorgactiviteiten welke een patiënt binnen het 

academisch ziekenhuis ondergaat in het kader van een bepaalde zorgvraag.  

Hetgeen bij het eindproduct is gesteld, geldt ook voor het deelproduct. Een deelproduct is 

in het kader van de door ons in beschouwing genomen productie dan ook te definiëren als 

een deelverzameling van zorgactiviteiten welke een patiënt binnen het academisch 

ziekenhuis ondergaat in het kader van een bepaalde zorgvraag. Voorbeelden van 

deelproducten zijn in dit verband röntgen- of laboratoriumverrichtingen, maar ook 

specifieke verpleegkundige handelingen. Verder kan de zorg die verleend is door een 

specifiek specialisme als onderdeel van een totaalpakket aan zorg dat een patiënt 

ontvangt, als deelproduct worden beschouwd. Weer een andere dwarsdoorsnede is het 

onderscheid naar een diagnostische fase en een behandelingsfase in het zorgproces. 

Aangezien het alle deelverzamelingen van activiteiten betreffen, zullen we niet langer 

spreken van deelproducten maar van activiteiten.  

 

De vraag is of de bekostigingsparameters die we in het kader van dit onderzoek in 

beschouwing nemen (zie het slot van paragraaf 2.2) zijn te identificeren als activiteiten of 

als eindproducten.  

Om met de DBC’s te beginnen: DBC’s worden in het zorgveld als het werkelijke 

eindproduct gezien doordat ze representatief zijn voor een integraal zorgproces. 

Bovendien dient de vergoeding voor de DBC alle kosten van de verleende zorg te dekken. 

DBC’s zullen daarom als outputparameters worden beschouwd.  

Topklinische verrichtingen hebben betrekking op verrichtingen die eveneens als een soort 

eindproduct zijn aan te merken, zoals een levertransplantatie. Ook de betreffende 

vergoedingen zijn gebaseerd op integrale kostencalculatie, welke vaak zijn opgesteld door 

de academische ziekenhuizen zelf. Topklinische verrichtingen moeten nadrukkelijk 

worden onderscheiden van bijvoorbeeld laboratorium- of röntgenverrichtingen. Dat zijn 

specifieke activiteiten waarvan er meerdere kunnen plaatsvinden per patiënt. Ook kunnen 

gelijksoortige verrichtingen voor veel uiteenlopende patiëntencategorieën worden 

uitgevoerd. 

De reguliere productieparameters opname en dagverpleging verwijzen naar de aard van de 

ziekenhuisopname en daarmee naar het proces van zorgverlening (zie ook de definities in 

bijlage I). Dagverplegingen en opnamen representeren een bepaald middelenbeslag van 

het ziekenhuis als gevolg van het uitvoeren van diverse activiteiten, zonder dat duidelijk 

aanwijsbaar is welke activiteiten dat betreft. De wegingsfactoren van de opnamen 

proberen daarbij tegemoet te komen aan kostenverschillen tussen opnamen onderling (zie 

tabellen V.2 en V.3 van bijlage V). Daarbij moet bedacht worden dat bijvoorbeeld de 

kosten van verpleegactiviteiten door de vergoeding per verpleegdag moeten worden 

gedekt. Verder worden allerlei kosten via andere budgetcomponenten gefinancierd. Een 

en ander leidt tot de conclusie dat de parameters opname en dagverpleging constructies 
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zijn ten behoeve van de ziekenhuisfinanciering (in de zin van bekostiging) die moeilijk te 

vertalen zijn in aanwijsbare activiteiten of kosten van productiemiddelen. Ondanks dat ze 

weinig specifiek zijn, verwijzen ze wel naar het zorgverleningsproces en de daaraan 

verbonden activiteiten. Binnen het begrippenkader verwijzen ze daarom het meest naar 

activiteiten en niet zozeer naar producten. Wat ook voor deze opvatting pleit is dat voor 

verschillende soorten zorgverlening binnen eenzelfde specialisme hetzelfde opname- en 

dagverplegingstarief geldt. Ze zijn met andere woorden binnen een specialisme niet 

onderscheidend naar patiënten met verschillende diagnoses en behandelingen. Verder is 

reeds opgemerkt dat DBC’s in het zorgveld als het werkelijke eindproduct worden gezien, 

hetgeen de parameters opnamen en dagverplegingen ‘degradeert’ naar een lager niveau.  

Hetgeen gesteld is ten aanzien van opnamen en dagverplegingen geldt ook voor de 1
e
 

polikliniekbezoeken. Daaraan kan nog worden toegevoegd dat het niet vergoeden van 

herhalingsbezoeken een extra bevestiging is dat het hier gaat om een 

budgetteringsinstrument dat ver af staat van de vergoeding van werkelijke activiteiten en 

kosten. 

Verpleegdagen verwijzen naar de aard van een deel van het productieproces, namelijk 

verpleegactiviteiten. Deze parameters zijn daarom ook te beschouwen als representanten 

van verpleegkundige activiteiten. Zoals reeds aangestipt, zouden de kosten van 

verpleegactiviteiten door de vergoeding per verpleegdag moeten worden gedekt. Het is 

sterk de vraag of dat het geval is vanwege het ontbreken van ook maar enige differentiatie 

in de parametervergoeding. Die differentiatie zou gerechtvaardigd zijn gezien de 

verschillen in zorgzwaarte tussen specialismen, binnen specialismen en binnen één totale 

ziekenhuisopname.  

 

Concluderend worden DBC’s en topklinische verrichtingen als eindproducten (output) 

beschouwd, terwijl de overige reguliere productieparameters en ook andere verrichtingen 

als (groeperingen van) activiteiten worden aangemerkt. Het gebrek aan tariefdifferentiatie 

binnen de reguliere parameters zelf wijst op een onduidelijke relatie van parameters met 

specifieke activiteiten, alsook van activiteiten met specifieke kosten.

                                                           
1 Bij de totstandkoming van deze paragraaf is in sterke mate gebruik gemaakt van VAZ (2000). 
2 Opleiding heeft betrekking op de opleiding van medisch specialisten, terwijl met onderwijs de 

opleiding tot basisarts wordt bedoeld. De opleiding tot basisarts bestaat uit 3 jaar pre-klinische 

opleiding, 2 jaar doctoraalfase en 1 jaar algemeen arts. Na deze 6 jaar is specialisatie mogelijk tot 

huisarts, medisch specialist, jeugdarts of anderszins. Daarnaast verricht het ziekenhuis ook opleiding 

van andere medische professionals, zoals medewerkers van de operatiekamers en de anesthesie. 
3
 Het onderscheid tussen de begrippen werkplaatsfunctie (onderwijs en opleiding) en 

ontwikkelingsfunctie (onderzoek) wordt in de praktijk niet strak gehanteerd. Meestal wordt met de 

aanduiding werkplaatsfunctie ook de ontwikkelingsfunctie bedoeld. Ook wordt wel het onderscheid 

opleidingsfunctie enerzijds - werkplaatsfunctie voor onderwijs en onderzoek anderzijds gehanteerd 

(NZi 1998 II, p.7). 
4 CTG staat voor College Tarieven Gezondheidszorg en is het instituut dat de tarieven in de 

gezondheidszorg vaststelt. WTG staat voor Wet Tarieven Gezondheidszorg en is de wet via welke 

de tarieven in de gezondheidszorg worden gereguleerd. 
5 Gezien de ontwikkeling dat academische ziekenhuizen zijn samengegaan met de aan hen 

verbonden faculteiten Geneeskunde c.q. Medische Wetenschappen is de Vereniging van 
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Academische Ziekenhuizen per 1 september 2004 getransformeerd in de NFU, de Nederlandse 

Federatie van Universitaire Medische Centra (http://www.nfu.nl). 
6 Met het invoeren van de budgettering ontstaat een verschil tussen de middelen waar het ziekenhuis 

recht op heeft volgens het externe budget en de middelen die het ziekenhuis van de zorgverzekeraar 

daadwerkelijk ontvangt via het indienen van nota’s. Het eerste is aan te duiden als bekostiging, het 

tweede als financiering. Vindt de bekostiging onder de functiegerichte budgettering (zie het vervolg 

van de betreffende paragraaf) plaats op basis van onder andere productieparameters als opnamen, 

verpleegdagen etc. (zie tabel 2.1 en bijlage V), de financiering vindt plaats op basis van het 

declareren van verrichtingen en verpleegdagen (het tarief van een verpleegdag dat wordt gebruikt 

om te declareren, is dus een geheel ander tarief dan de budgetparameter verpleegdag!). Als het totaal 

aan gedeclareerde verrichtingen en verpleegdagen in een bepaald jaar onder of boven het externe 

budget uitkomt, wordt dat verschil verrekend in het verpleegtarief dat een volgend jaar in rekening 

worden gebracht. Aan de financiering in de betekenis van de daadwerkelijke effectuering van 

geldstromen besteden we in dit onderzoek geen aandacht, doordat het een technische 

aangelegenheid is. Doorslaggevend is op welke middelen (de bekostiging volgens het externe 

budget) het ziekenhuis recht heeft, de financiering is volgend. Zoals reeds gesteld in hoofdstuk 1 

zullen we in dit onderzoek financiering gebruiken als synoniem voor bekostiging, tenzij 

nadrukkelijk anders aangegeven. 
7 Over de vraag of kosten vast of semi-vast zijn verschillen de meningen, zoals in de specificatie van 

het ziekenhuisbudget in bijlage V wordt geïllustreerd. Een en ander is ook een kwestie van 

definiëring en de vraag of het accent wordt gelegd op het kostenkarakter of op de aard van de 

vergoeding (welke niet per definitie op elkaar aan hoeven te sluiten). 
8 Een financieel directeur van een academisch ziekenhuis licht het ontstaan van deze term toe. In 

1997 werd bij een bespreking van de toenmalige VAZ, COTG en ZN over de invoering van de FB-

systematiek bij de academische ziekenhuizen bij elk ziekenhuis een gunstig saldo vastgesteld tussen 

het oorspronkelijke ziekenhuisbudget en het zorgbudget op basis van FB-parameters. Weliswaar 

was duidelijk dat dit verschil werd veroorzaakt door de academische functies van het ziekenhuis, 

toch werd vanwege het gebrek aan specifiek inzicht in het hoe en waarom dat verschil bestempeld 

als een black box, i.c. een ‘zwarte doos’. De wens om te weten ‘wat er in die doos zit’, dus om 

transparant te maken welke zorgkwantiteit en -kwaliteit voor de betreffende middelen werd 

geleverd, werd vertaald in de behoefte om van die zwarte doos een ‘kijkdoos’ te maken. De 

kijkdoos is inmiddels vervangen door de academische zorgcomponent. De omvang van deze 

kijkdoos is aanleiding geweest voor VWS om het toenmalige NZi (nu Prismant) opdracht te geven 

het rapport ‘Bekostiging bepaald’ (1998) op te stellen met als doel voorstellen voor verbeterde 

externe budgettering te realiseren (Fraanje et al., 1998). 
9 Voor een overzicht van de herallocatie-effecten per ziekenhuis op basis van de door het NZi 

ontwikkelde bekostigingssystematiek zie NZi (1998 II) par 5.4. Het rekenmodel van de VAZ/ZN 

geeft een indruk van het werkelijke en het genormeerde academische zorgbudget per ziekenhuis 

(VAZ, 2001b, p.23, tabel 17). Tussen de academische ziekenhuizen zijn afspraken gemaakt over 

reallocatie-effecten voortkomend uit de FB-systematiek (VAZ, 2001b, p.2, 3 en 22) 
10 Wat kortweg als knieën en heupen zal worden aangeduid, betreft het uitvoeren van operaties 

waarbij (delen van) gewrichten worden vervangen door implantaten. Het inbrengen van een 

kunstheup (heupprothese) is daar een voorbeeld van. Cataractoperaties (kortweg aangeduid als 

cataracten) zijn oogoperaties waarbij de vertroebeling van de ooglens (grijze staar oftewel cataract) 

wordt verholpen. 
11 Men spreekt wel van het effect van een driedubbele vergrijzing waar het de kostenstijging in de 

zorg als gevolg van toenemende ouderdom betreft: 1. doordat men ouder wordt doet men langer een 
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beroep op zorgvoorzieningen, 2. de zorgbehoefte is in latere levensjaren groter dan in eerdere 

levensjaren en 3. naarmate men ouder wordt stijgt de zorgbehoefte niet lineair, maar exponentieel. 
12 Wel zijn voor de DBC’s uit het A-segment reeds vaste prijzen berekend welke zullen worden 

gebruikt in de declaratiesfeer. De financiering (niet de bekostiging, zie eindnoot 6 van dit 

hoofdstuk) van het integrale ziekenhuisbudget vindt dan niet langer plaats op basis van 

verrichtingen en ligdagen zoals tot dusver het geval was, maar op basis van DBC’s (CTG, 2004a). 

Zoals reeds gesteld, besteden we in dit onderzoek geen aandacht aan de financiering in de betekenis 

van de daadwerkelijke effectuering van geldstromen. 

 



 

 34 

 



3. Theoretisch raamwerk 

 35 

3. Theoretisch raamwerk 

In dit hoofdstuk vindt de verantwoording plaats van het theoretisch raamwerk dat als 

uitgangspunt heeft gediend voor de verklaring van de toegepaste interne 

budgetteringssystemen binnen academische ziekenhuizen. Allereerst is het daarvoor 

noodzakelijk diverse aan de literatuur ontleende begrippen te introduceren die van belang 

zijn voor de bestudering van budgetteringssystemen. Deze introductie zal plaatsvinden in 

paragraaf 3.1. Vervolgens zullen in de volgende paragrafen de theoretische concepten 

worden besproken die in deze studie worden gehanteerd. Vanuit de visie dat 

budgetteringssystemen middelen zijn om doelen te realiseren, zal in paragraaf 3.2 een 

overzicht worden gegeven van mogelijke functies van budgetten en de doelstellingen die 

met budgettering kunnen worden nagestreefd. Vervolgens worden in paragraaf 3.3 

verschillende budgetteringssystemen getypeerd, aan de hand waarvan verschillende 

gradaties in koppeling tussen externe en interne budgetparameters worden besproken. De 

typering van budgetteringssystemen kan niet los worden gezien van de 

productietechnologie. Deze kan een belangrijke voorwaarde vormen om een bepaald 

systeem wel of niet toe te passen. Daarom zal deze in samenhang met de typering van 

budgetteringssystemen worden besproken. Naast doelstellingen en productietechnologie 

zijn andere factoren mogelijk van invloed op de vormgeving van het 

budgetteringssysteem. Binnen het raamwerk van de contingentietheorie wordt daarover in 

paragraaf 3.4 een beschouwing gegeven. Vanuit de optiek dat een bepaald ‘instrument’ in 

handen van verschillende managers op verschillende manieren kan worden gebruikt, 

wordt de wijze van gebruik gedefinieerd in paragraaf 3.5. In paragraaf 3.6 wordt 

stilgestaan bij de effecten van budgettering die in het kader van deze studie in 

beschouwing worden genomen. Verder kan de toepassing van budgetteringssystemen niet 

los worden gezien van andere onderdelen van het management controlsysteem. Daarom 

zal in paragraaf 3.7 ook aandacht worden besteed aan andere vormen van management 

control. Het hoofdstuk wordt afgesloten in paragraaf 3.8 met een samenvattende schets 

van het besproken theoretisch raamwerk.  

 

3.1. Interne budgettering in het spectrum van management control 

Interne budgettering is een instrument dat deel uitmaakt van het bredere spectrum van 

management accounting and control. De klassieke indeling van Anthony (1965) 

onderscheidt in dit verband drie niveaus van control: 

1. Strategic planning. Het betreft het nemen van besluiten over a. de doelstellingen van 

de organisatie, b. de wijze waarop die moeten worden gerealiseerd (keus van de 

middelen) en c. het instrumentarium (de procedures) dat benodigd is om die middelen 

te verkrijgen en te verdelen. 

2. Management control. Dit zijn de activiteiten die leiden tot het daadwerkelijk 

verwerven van voldoende middelen en het efficiënt en effectief gebruiken ervan om 

de organisatiedoelen te realiseren. Formele controlsystemen worden hierbij gebruikt 
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zoals budgetteringssystemen en systemen van prestatiemeting. Deze zijn te 

beschouwen als management controlsystemen. 

3. Operational control. Dit zijn de activiteiten die er voor zorgen dat de uitvoering van 

werkzaamheden efficiënt en effectief gebeurt. 

 

Deze niveaus verschillen van elkaar wat betreft hiërarchie in de organisatie en de 

tijdsdimensie van de controlactiviteiten. Dit onderzoek kent echter een wat bredere 

invalshoek die meer aansluit bij de definitie van Merchant en Van der Stede (2001, p.2): 

“(management) controls include all the devices managers use to ensure that the behaviors 

and decisions of people in the organization are consistent with the organizations 

objectives and strategies.” Management control kan dan worden gedefinieerd als het 

door managers toepassen van instrumenten en middelen met als doel het gedrag en de 

besluitvorming van medewerkers zodanig te beïnvloeden, dat die zo goed mogelijk de 

doelstellingen en strategieën van de organisatie proberen te realiseren. De toegepaste 

instrumenten en middelen zullen we aanduiden als het management controlsysteem. 

Sterker dan bij Anthony wordt in deze definitie het accent gelegd op gedragsbeïnvloeding. 

Bovendien laat deze definitie ook meer ruimte voor de toepassing van management 

control op diverse hiërarchische niveaus in de organisatie. De RvB bijvoorbeeld zal zowel 

strategic planning in de betekenis van Anthony toepassen, als management control 

conform de definitie van dit onderzoek bij de aansturing van de bestuurslaag direct onder 

haar. Verder biedt deze defnitie ruimte aan het toepassen van diverse controlinstrumenten 

door het management, zowel proactief (dat wil zeggen gedragsbeïnvloeding gericht op het 

voorkomen van problemen) als reactief. Verschillende vormen van management control 

zullen worden besproken in paragraaf 3.7.  

 

Een belangrijk instrument bij de uitoefening van management control is het interne 

budgetteringssysteem (Otley, 1995; Anthony and Govindarajan, 1995). Otley voegt 

daaraan toe dat de meeste prestatie-indicatoren accountinggegevens zijn en dat budgetten 

daarbij de norm vormen waar het management op stuurt. Hij onderstreept in dit verband 

dat management control de functies heeft van planning, coördinatie, monitoring, feedback 

en het nemen van corrigerende actie. Verder spelen management controlsystemen een 

belangrijke rol waar het gaat om informatie-uitwisseling tussen verschillende 

organisatieniveaus. Otley (1999) stelt in dit verband dat budgettering het centrale en vaak 

ook enige coördinatiemechanisme is binnen organisaties. 

 

De door Otley benoemde functies zullen wij samenvoegen tot de functies planning en 

beheersing (ten aanzien van terminologie, zie ook begin paragraaf 1.1.1 en eindnoot 2 

aldaar). Planning, zijnde de activiteiten leidend tot een plan, dient helderheid te 

verschaffen over de doelstellingen van de organisatie en de voorgenomen wijze van 

realisatie ervan (zie ook Flamholtz 1983, p.154 en verder). We gaan er daarbij vanuit dat 

coördinatie (het afstemmen van verschillende plannen) in dat planningsproces tot 

uitdrukking komt. De realisatie van het plan en de besteding van middelen die hieruit 

volgt vormen het uitvoeringsproces. Planning en uitvoering zijn sterk verbonden: op basis 

van de uitvoering wordt geconstateerd of de plannen tot het gestelde doel leiden. In dit 
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verband definiëren we beheersing als de activiteiten die ervoor zorgen dat de 

inspanningen van de organisatie gericht blijven op het realiseren van de plannen, c.q. het 

planningsproces activeert als blijkt dat de vigerende plannen niet tot de gestelde doelen 

leiden1,2 (Groot en Van Helden, 2003, p.36). Beheersing vereist dus monitoring, feedback 

en het nemen van corrigerende actie. 

Bedacht dient te worden dat planning en beheersing belangrijke activiteiten zijn voor het 

uitoefenen van management control (onder andere in de context van budgettering), maar 

dat in onze brede definitie niet alle vormen van management control deze elementen 

hebben. Reeds is gewezen op proactieve vormen van control.  

 

We bakenen ons begrippenkader nog verder af. Onder management accounting zullen 

wij verstaan het verzamelen, bewerken, ordenen, presenteren en gebruiken van financiële 

(in combinatie met niet-financiële) gegevens die van belang zijn voor het nemen van 

beslissingen door het management in een organisatie
3
. De informatie die dit oplevert 

vormt belangrijke (maar niet de enige) input voor het management controlsysteem. 

Management accounting systemen worden daarbij gedefinieerd als die onderdelen van 

het management controlsysteem die gebruik maken van onder andere financiële gegevens, 

waarvan budgetteringssystemen en systemen ten behoeve van kostprijsberekenening 

belangrijke voorbeelden zijn (Chenhall, 2003, p.129)
4
.  

Heeft plaatsbepaling van interne budgettering plaatsgevonden, dit begrip is daarmee nog 

niet gedefinieerd. Door Groot en Van Helden (2003, p.121) wordt budgettering 

gedefinieerd als een interactief proces waarbij de activiteiten en de daarmee 

samenhangende middelen voor een specifieke periode in kwantitatieve, meest financiële 

grootheden worden vastgesteld. Het budget is in dit verband een bepaalde combinatie van 

hoeveelheid middelen en de daarmee uit te voeren activiteiten. Twee opmerkingen kunnen 

bij deze definitie worden gemaakt. In de eerste plaats verdient het begrip interactief een 

nadere uitleg. Waarschijnlijk wordt hier onder verstaan dat het budget tot stand komt in 

overleg tussen degene die het budget beschikbaar stelt (de budgetgever) en degene die het 

budget ontvangt (de budgethouder). De vraag dringt zich op in hoeverre van budgettering 

kan worden gesproken indien het budget (zo men daar dan van kan spreken) niet 

interactief tot stand komt, maar als een dictaat wordt opgelegd. Zoals Groot en Van 

Helden (2003, p.53) aangeven bij de behandeling van het concept interactieve planning en 

zoals de praktijk ook leert, kan participatie verschillende gradaties aannemen. Interactief 

wordt in bovengenoemde definitie daarom opgevat als een variabele die ook de waarde 

’nul’ aan kan nemen, i.c. dat in het extreme geval geen interactie plaatsvindt. In de tweede 

plaats zijn er veel situaties denkbaar, waarbij niet zozeer specifieke activiteiten, maar te 

realiseren doelen (in termen van output of effect) worden gekoppeld aan de 

beschikbaarstelling van middelen. Outputbudgettering is hiervan een voorbeeld. Mol 

(1997, p.16 en 17) stelt dat in bepaalde gevallen niet eens van nadrukkelijke activiteiten of 

output kan worden gesproken (met als consequentie een keus voor inputbudgettering) en 

dat daarom het object van budgettering beter abstract is te stellen als de uitvoering van een 

plan. Wij sluiten ons aan bij deze kritiek en passen de definitie van Groot en Van Helden 

(2003) als volgt aan (zie cursivering): 
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Budgettering is een interactief proces waarbij een uit te voeren plan en de 

daarmee samenhangende middelen voor een specifieke periode in kwantitatieve, 

meest financiële grootheden worden vastgesteld
5
. Het budget is in dit verband 

een geautoriseerde combinatie van middelen en het daarmee uit te voeren plan. 

 

Interne budgettering onderscheidt zich daarbij van externe budgettering (Groot en Van 

Helden, 2003, p.127). Bij externe budgettering ontvangt een instelling van buiten de 

eigen organisatie een budgetbedrag voor de gehele organisatie. Interne budgettering 

betreft de vaststelling van budgetbedragen voor de onderscheiden organisatie-eenheden 

binnen de (extern gebudgetteerde) instelling. Het management van de organisatie 

verandert dus van rol bij de overgang van externe naar interne budgettering: van degene 

die het externe budget ontvangt, wordt zij verstrekker (gever) van interne budgetten. 

Managers of uitvoerenden van lagere organisatieniveaus krijgen dan de rol van 

budgetontvanger. Degene die het budget verstrekt, zullen wij in navolging van Groot en 

Van Helden (2003) aanduiden als budgetgever
6
 en degene die het ontvangt, als 

budgethouder. De definitie van budgettering op interne budgettering toespitsend, kan 

tenslotte worden vastgesteld dat interne budgettering betrekking heeft op de planningsfase 

van het management control proces. 

  

3.2. Functies van budgetten en daaraan gerelateerde doelstellingen 

In de literatuur worden functies van budgetten en doelen (doelstellingen) van budgettering 

genoemd. De begrippen functie en doel worden evenwel niet scherp afgebakend. Een doel 

is een bepaalde wenselijk geachte toestand, terwijl een functie in algemene zin de bijdrage 

is aan het realiseren van bepaalde doeleinden (zie Keuning en Eppink, 1993). Een budget 

is een middel waarmee een bepaalde functie kan worden uitgeoefend ten einde een 

bepaald doel te bereiken. In het voorliggend onderzoek wordt gekozen voor een 

bespreking langs twee lijnen. De eerste lijn gaat in op algemene, aan de literatuur 

ontleende functies van budgettering (sub-paragraaf 3.2.1). De tweede lijn omvat meer 

specifieke doelen die met behulp van budgettering door de academische ziekenhuizen 

kunnen worden nagestreefd (sub-paragraaf 3.2.2). Het is echter niet de bedoeling een 

kunstmatig onderscheid te forceren tussen beide. Meer algemeen zal daarom ook vaak 

worden gesproken over de betekenis van budgetten.  

 

3.2.1. Functies van budgetten  

Uit paragraaf 3.1 valt op te maken dat een belangrijk kenmerk van een budget is dat het de 

relatie tussen twee partijen definieert: degene die het budget verstrekt (budgetgever) en 

degene die het ontvangt (budgethouder). Met de overdracht van het budget worden 

bevoegdheden om een plan uit te voeren en middelen te besteden gedelegeerd van de 

budgetgever naar de budgethouder. Als we spreken over de relatie tussen verschillende 

partijen binnen een organisatie dan hebben we het over de organisatiestructuur. De 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden van functionarissen zijn met behulp van de 
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organisatiestructuur vastgelegd (zie Keuning en Eppink, 1993, p.451). Op basis daarvan 

kunnen budgetten worden gedelegeerd. Budgettering dient de organisatiestructuur dus te 

volgen. Tegelijkertijd wordt dankzij de budgettering de met de organisatiestructuur 

beoogde verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden mede geëffectueerd en 

bovendien gekwantificeerd.
7
  

 

De definitie van budgettering die in de vorige paragraaf is gegeven, onderkent planning 

(uitmondend in middelenallocatie) als de hoofdfunctie van budgettering. Reeds is 

geconstateerd dat de realisatie van het budget, i.c. de besteding van middelen, strikt 

gesproken niet tot het budgetteringsproces moet worden gerekend. Dat neemt niet weg dat 

budgetten in het beheersingsproces een belangrijke functie hebben: ze zijn immers de 

norm waaraan de realisatie wordt getoetst. Bovendien kan het beheersingsproces het 

planningsproces activeren, zoals eerder reeds gesteld. De functie van budgetten strekt zich 

dan ook uit over de hele planning & control cyclus. Binnen deze twee hoofdfuncties 

kunnen verschillende specifieke betekenissen worden onderscheiden. Ter illustratie 

daarvan wordt onderscheid gemaakt in drie opeenvolgende periodes: 

� Budgetvoorbereiding en -totstandkoming (t-1) 

� Budgetuitvoering (t) 

� Budgetevaluatie (t+1) 

De periode t is de periode waarop het budget betrekking heeft: de periode waarin de 

middelen worden besteed en het plan dient te worden uitgevoerd. Voorafgaand aan die 

periode wordt het budget opgesteld. Na afloop van de periode kunnen realisatie en budget 

over de gehele periode worden beoordeeld. Daarbij dient te worden bedacht dat tijdens de 

uitvoering ook reeds evaluatie plaatsvindt van deelperiodes, met mogelijke consequenties 

voor resterende deelperiodes. Bij de hierna volgende beschrijving is onder andere gebruik 

gemaakt van Anthony (1965), Anthony and Govindarajan (1995, p.372 en verder), Groot 

en Van Helden (2003). 

 

In de periode van budgetvoorbereiding (t-1) kan budgettering worden gebruikt als 

instrument voor het bepalen van organisatiedoelstellingen en beleidsvorming. Idealiter 

vormt het budget een afgeleide van een beleidsplan. In de praktijk blijkt de kwaliteit van 

beleidsplannen vaak wisselend te zijn, zo ze al bestaan. Het gevolg is dat discussies over 

de hoogte van budgetten vaak de aanleiding vormen tot discussies over de doelstellingen 

van de organisatie en het gevoerde en te voeren beleid (zie Keuning en Eppink, 1993, 

p.448-449; Bunce and Woodcock, 1995). Als er wel beleidsplannen zijn, dan is er meestal 

al enige tijd verlopen tussen het opstellen ervan en het vaststellen van budgetten. Op basis 

van de nieuwste informatie kunnen zaken worden geactualiseerd en aangescherpt. 

Anthony and Govindarajan (1995) spreken in dit geval van het gebruik van het budget 

voor de fine tuning van het strategische plan. Budgetten fungeren in beide situaties als 

communicatiemiddel, leidend tot (aanscherping van de) doelstellingen van de organisatie 

en besluitvorming over de uit te voeren activiteiten en de daarvoor benodigde middelen. 

In het vaststellen van de middelenverdeling en de systemen om dat te realiseren ligt de 

allocatiefunctie van budgettering besloten: hiermee krijgt de vertaling van 

organisatiedoelstellingen en -strategie concreet gestalte in taken, middelen, 
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verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Overigens kan die allocatie ook betrekking 

hebben op externe risico’s, die via het budgetteringssysteem worden verdeeld. De in 

totaliteit gealloceerde middelen zijn op te vatten als een prognose van de middelen 

(financiële voorspelling) die de organisatie in periode t denkt te besteden. Door 

verschillende budgetten op elkaar af te stemmen leidt budgettering verder tot coördinatie 

van verschillende activiteiten. Om sturing te effectueren, is het van belang dat het budget 

door de budgethouder als haalbaar wordt ingeschat. Ook kunnen bepaalde prikkels in het 

budgetteringssysteem worden ingebouwd die bepaald gedrag stimuleren. Het budget heeft 

dan een motiverende functie. Tenslotte heeft het budget een autoriserende functie: de 

budgethouder is gemachtigd binnen de kaders van het budget te handelen. Dit kan ook 

worden gezien als een committerende functie: budgetgever en budgethouder hebben zich 

tot elkaar verplicht. 

 

In de periode (t) wordt het budget daadwerkelijk benut. De beheersingsfunctie van 

budgetten staat dan centraal: het budget is het kader waarbinnen de budgethouder bevoegd 

is handelingen te verrichten. De budgetgever kan de uitvoering toetsen aan het budget, 

waardoor hij kan evalueren in hoeverre het plan conform afspraak is gerealiseerd. Die 

evaluatie leidt tot verantwoording: de budgetgever vraagt om verantwoording, de 

budgethouder legt die verantwoording af. Die confrontatie van budget en realisatie leidt 

tot een besluit en actie waarmee uiting wordt gegeven aan de beheersingsfunctie. Zo kan 

worden besloten niets te doen, de condities om de uitvoering van het plan te realiseren 

kunnen worden bijgesteld of het budget (middelen en/of plan) kan worden aangepast 

(activeren planningsproces). Die keus zal afhankelijk zijn van de analyse van het verschil 

tussen budget en realisatie. Als bij die analyse zowel de budgetgever als de budgethouder 

intensief betrokken zijn, is de kans groot dat budgetten bijdragen aan het verkrijgen van 

beter inzicht in het verband tussen middelen, activiteiten en doelen 

(communicatiemiddel). Dat kan de toekomstige wijze van planning en beheersing 

verbeteren. Budgettering stimuleert derhalve het leerproces. Analyse van de oorzaken 

tussen verschil in budget en realisatie geeft ook aanknopingspunten om het gedrag van de 

budgethouder te beoordelen. In dat geval wordt het budget gebruikt als middel voor 

prestatiebeoordeling. Een beloningsfunctie kan daaraan worden gekoppeld. Als die 

‘beloning’ (in de vorm van sancties) als bedreigend wordt ervaren, fungeert het budget als 

pressiemiddel.  

 

Na afloop van de budgetperiode kan in (t+1) definitief worden vastgesteld of de realisatie 

volgens plan (budget) is verlopen. Ook nu kan de analyse van verschillen worden gebruikt 

voor leren (verbetering van de toekomstige wijzen van planning en beheersing) en 

prestatiebeoordeling (met als consequentie belonen c.q. sanctioneren). Op basis van de 

analyse en evaluatie wordt de budgethouder tevens decharge verleend.  

 

Uit bovenstaande bespreking komt naar voren dat bepaalde functies niet aan één periode 

van het budgetteringsproces zijn gekoppeld: leren vindt op basis van verschillenanalyse 

zowel gedurende als na afloop van de budgetperiode plaats. Verder is het ervaren van 

bepaalde functies (stimulans of pressie) aan subjectieve overwegingen onderhevig. Ook 
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kunnen veel functies moeilijk los van elkaar worden beschouwd. Vosselman (1992) vraagt 

zich bijvoorbeeld af, of het mogelijk is te motiveren en te evalueren zonder te 

communiceren? Evenzo zal de allocatiefunctie altijd worden uitgeoefend en zal ze niet los 

kunnen worden gezien van de autorisatiefunctie. In dit verband kan worden gesteld dat 

budgetteringssystemen zich niet zozeer van elkaar onderscheiden door het feit of ze 

bepaalde functies uitoefenen, maar vooral in de mate waarin en de wijze waarop ze die 

uitoefenen. Verschillende budgetteringssystemen leiden tot verschil in de  allocatie van 

middelen en verschil in toebedeelde bevoegdheden. De kernvraag is dan welk systeem in 

de optiek van de gebruikers de meest gewenste uitkomsten oplevert. Anders gezegd: 

welke doelstellingen worden het beste gerealiseerd met welk budgetteringssysteem? 

Budgetteringsdoelstellingen zijn het onderwerp van de volgende paragraaf. 

 

3.2.2. Doelstellingen van budgettering 

Organisaties kunnen onderling sterk van elkaar verschillen waar het gaat om het leggen 

van accenten op bepaalde functies. Welke functies worden benut, wordt vooral bepaald 

door de doelstellingen die een organisatie tracht te bereiken met behulp van interne 

budgettering. Zoals reeds opgemerkt in de vorige paragraaf, is het onderscheid tussen 

doelen en functies van budgettering niet altijd scherp te maken. Dat heeft waarschijnlijk te 

maken met het feit dat doelstellingen op verschillende niveaus in beschouwing kunnen 

worden genomen. Hoofddoelstellingen kunnen worden onderverdeeld in subdoelstellingen 

die op hun beurt ook weer verder kunnen worden opgedeeld. Door diverse 

wetenschappers (zie ondermeer Anthony and Govindarajan, 1995 p.372 en verder) 

worden bijvoorbeeld de volgende doelstellingen van budgettering benoemd: 1. fine 

tuning van het strategische plan, 2. coördinatie, 3. toewijzen van 
verantwoordelijkheden en 4. prestatie-evaluatie. Het onderscheid van deze doelen met 

de eerder genoemde functies is minimaal. Ook zijn ze van een andere orde dan de 

doelstelling het beslissingsgedrag van managers te beïnvloeden, welke door Vosselman 

(1992) als het traditionele doel van budgettering binnen ondernemingen naar voren wordt 

gebracht. Vosselman spreekt in dit verband zijn twijfel uit of deze doelstelling wel zo 

sterk op de voorgrond staat als vaak wordt verondersteld. Hij vraagt zich bijvoorbeeld af 

of concerncontrollers in plaats van beïnvloeding van managers vooral het voorspellen, 

bewaken en verantwoorden van financiële grootheden op een hoog aggregatieniveau 
als doelstelling hebben. Op een ander abstractieniveau zou als doelstelling van 

budgettering ook kunnen worden aangemerkt het realiseren van de doelstellingen van 

de organisatie. Een dergelijk hoog abstractienivau geeft weinig handvaten voor 

bestudering van het gebruik van budgetteringssystemen. 

In het verlengde van de kritische kanttekeningen van Vosselman kan als een mogelijk 

doel van budgettering worden genoemd het realiseren van een voor alle partijen 

aanvaardbare middelenverdeling. De middelenverdeling wordt dan gezien als een 

noodzaak om de organisatie te laten functioneren, waarbij voorkomen dient te worden dat 

veel discussies ontstaan over die verdeling. Het doel is dan een stabiele situatie te creëren 

die voor alle partijen aanvaardbaar is
8
. Het voorkomen van onrust staat dan voorop. 

Voorbeelden uit de praktijk bevestigen dat dergelijke doelstellingen niet denkbeeldig zijn. 
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Collier (2001, p.475) beschrijft discussies bij de politie in Engeland over de verdeling van 

middelen waarbij vooral de nadruk wordt gelegd op de verdeelsleutels (het systeem), in 

plaats van dat wordt gecommuniceerd over de hoogte van budgetten van de verschillende 

partijen. Inhoudelijke discussies wenst men te vermijden, omdat winst voor de één verlies 

voor de ander kan betekenen. In een onderzoek van Edwards et al. (1996, p.19) blijkt bij 

de verdeling van middelen over scholen de angst voor verlies van middelen per school 

ook de reden te zijn discussies uit de weg te gaan. Men besluit tot een zodanig 

verdeelmechanisme te komen dat een bevestiging ontstaat van de historisch gegroeide 

budgetverdeling. 

 

Zoals de reactie van Vosselman ook duidelijk maakt, zijn er diverse belangengroepen in 

een organisatie die verschillende doelstellingen met behulp van interne budgettering na 

kunnen streven. Voor zover al duidelijk is wat de organisatie in totaal uitdraagt, is dat 

vaak een compromis van doelstellingen van diverse belangengroepen. Hoe dat compromis 

uitvalt, is afhankelijk van de relatieve macht van deze groepen. In dit onderzoek staat het 

gebruik van budgetteringssystemen door het management centraal vanuit de invalshoek 

dat zij als hoofdgebruiker primair verantwoordelijk is voor de inrichting en het gebruik 

van het budgetteringsinstrumentarium. Dat neemt niet weg dat het management zich 

daarbij zal openstellen voor diverse belangengroepen in de ziekenhuisorganisatie. In de 

eerste plaats kan daarbij worden gedacht aan de invloed van de financiële staf, die bij 

uitstek deskundig mag worden verondersteld op het terrein van interne budgettering. In de 

tweede plaats zal het management zich laten leiden door de belangen van de medische 

professionals die vaak een machtige groepering vormen binnen het ziekenhuis. Met name 

in de tweede onderzoeksfase (zie paragraaf 4.2) zal de rol van diverse belangengroepen 

nadrukkelijk in beschouwing worden genomen. Om het gebruik en de effecten van 

budgetteringssystemen te doorgronden, zal daarom ook de verhouding tussen management 

en medische professionals in het onderzoek worden betrokken.  

 

Op grond van het voorgaande kan het volgende worden geconcludeerd:  

� Doelstellingen van budgettering kunnen op verschillende abstractieniveaus in 

beschouwing worden genomen. Meest gangbaar wordt in de accountingliteratuur als 

doelstelling het beïnvloeden van het beslissingsgedrag van managers naar voren 

gebracht. 

� In de accountingliteratuur worden doelstellingen van budgettering vaak vereenzelvigd 

met functies. 

� Bij het in beschouwing nemen van doelstellingen moet rekening worden gehouden 

met het verschil in opvattingen tussen belangengroepen binnen organisaties. 

 

Is een eenduidige conceptualisatie niet voorhanden in de accountingliteratuur, op 

pragmatische gronden zullen daarom de doelstellingen van de overheid met betrekking tot 

de externe budgettering als uitgangspunt worden genomen voor het bepalen van mogelijke 

doelstellingen van interne budgettering van het ziekenhuismanagement. Dat maakt het 

tevens mogelijk een conclusie te trekken in hoeverre de doelstellingen van het 

management in het verlengde liggen van die van de overheid en invloed hebben op de rol 
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van externe budgetparameters in de interne budgettering. Meer concreet gesteld: als de 

doelstellingen van het ziekenhuis sterk in het verlengde liggen van die van de overheid, 

wordt dan ook een sterke mate van koppeling toegepast? Mogelijk hebben de FB-

parameters een betere functionaliteit dan vaak wordt verondersteld (zie paragrafen 2.3 en 

2.4). Als veronderstelling (b)
9
 wordt daarom geformuleerd dat een sterkere mate van 

koppeling zal worden toegepast als de doelstellingen van het ziekenhuis sterk in het 

verlengde liggen van die van de overheid (voor een samenvattend overzicht van de 

veronderstellingen die in deze studie worden gebezigd, wordt verwezen naar paragraaf 

3.8). 

 

Op grond van de inventarisatie van doelstellingen die de overheid nastreeft met de FB-

systematiek (zie paragraaf 2.3) heeft de hierna volgende vertaling naar doelstellingen die 

het ziekenhuismanagement na zou kunnen streven met de interne budgettering 

plaatsgevonden. De nummering sluit aan op de nummering van doelstellingen in paragraaf 

2.3. De volgende doelstellingen zijn te onderkennen: 

1. Het beheersen van de totale kosten van het ziekenhuis.  

2. Het verlagen van de overheadkosten door vereenvoudiging van het interne 

budgetteringssysteem. 

3. Het vergroten van de flexibiliteit van de interne middelentoewijzing, waarmee met 

name wordt beoogd beleidsmatig wenselijke productie te realiseren. 

4. Het verstrekken van een reële vergoeding voor gemaakte kosten. 

5. Het voorkomen van ondoelmatige productie.  

6. Het stimuleren van doelmatige productie.  

7. De weg plaveien voor het toekomstige gebruik van DBC’s in de interne budgettering. 

8. Het realiseren van een middelenverdeling waarbij discussies over het te voeren beleid 

worden voorkomen. 

9. Het stimuleren van beleidsmatig (en/of) financieel interessante productie. 

 

Doelstelling 7, het voorbereiden van ziekenhuizen op het toepassen van de DBC-

systematiek, onderscheidt zich van de andere doelstellingen. Bij het nastreven van deze 

doelstelling is dan impliciet besloten met DBC’s een bepaalde mate van koppeling toe te 

passen op grond van de reeds aangehaalde doelstellingen. Derhalve hebben we bij het 

nastreven van deze doelstelling te maken met een heel specifieke situatie. Het gaat om een 

doelstelling gekoppeld aan een specifiek systeem (namelijk koppeling onder de FB-

systematiek) en een tijdelijke doelstelling (ervaring opdoen) die losstaat van meer 

geëigende budgetteringsdoelstellingen. 

Doelstellingen 8 en 9 zijn toegevoegd ten opzichte van de opsomming in hoofdstuk 2. 

Doelstelling 8 is toegevoegd vanuit het eerder beschreven perspectief dat het binnen het 

ziekenhuis moeilijk kan zijn tot goede dialogen te komen. Daarom wordt er teruggegrepen 

op een ‘neutrale en objectieve’ set van rekenregels bij de toepassing waarvan alle partijen 

bereid zijn zich neer te leggen. In plaats van discussies aan te moedigen, wordt getracht 

bij de toewijzing van budgetten discussies te vermijden. Indien deze doelstelling hoog 

scoort, zou een hoge mate van koppeling de realisatie ervan mogelijk kunnen maken. 

Deze verwachting is opgenomen als onderdeel van veronderstelling (b). Doelstelling 9 is 



3. Theoretisch raamwerk 

 44 

opgenomen vanuit het perspectief van sturing: ziekenhuizen kunnen met hun interne 

budgettering ook beleidsmatige ontwikkelingen proberen te sturen door bijvoorbeeld 

bepaalde zorgvormen te stimuleren c.q. af te remmen. Een specifieke vorm daarvan is het 

realiseren van financieel beleid dat gericht is op het versterken van de financiële positie 

van het ziekenhuis. Afhankelijk van de verhouding tussen de kosten van zorg en de intern 

gehanteerde vergoedingen, zal koppeling de beleidsuitvoering ondersteunen of frustreren. 

 

Reeds in paragraaf 2.5 is geconstateerd dat de doelstellingen die worden nagestreefd met 

DBC’s in feite overeenstemmen met die van de FB-systematiek. De vraag is met name of 

ziekenhuizen net als de overheid DBC’s als een beter middel dan FB-parameters 

beschouwen om de doelstellingen van interne budgettering te realiseren. Als dat het geval 

is en als ziekenhuizen doelstellingen nastreven die in het verlengde van het beleid van de 

overheid liggen, zou verwacht mogen worden dat de invoering van DBC’s leidt tot een 

sterkere mate van koppeling. Of dat inderdaad het geval zal zijn, zal eveneens worden 

onderzocht aan de hand van veronderstelling (b) (zie paragraaf 3.8). 

 

3.3. Budgetteringssystemen in relatie tot technologische condities 

In deze paragraaf zal een in de theorie gangbare typering van budgetteringssystemen 

worden besproken. Deze kan niet los worden gezien van productietechnologie. Die vormt 

een belangrijke voorwaarde om een bepaald systeem wel of niet toe te kunnen passen. In 

sub-paragraaf 3.3.1 wordt daarom eerst ingegaan op de relaties die bestaan tussen input, 

throughput, output en outcome. Vervolgens wordt in sub-paragraaf 3.3.2 aansluiting 

gezocht met begrippen uit de theorie waar het de aard van die relaties betreft. Deze 

verkenningen vormen het vertrekpunt voor de bespreking van verschillende systemen van 

budgettering in sub-paragraaf 3.3.3, i.c. welke kenmerken zou het budgetteringssysteem 

moeten hebben om haar te doen aansluiten bij de productietechnologie. Tenslotte wordt in 

sub-paragraaf 3.3.4 een typologie gegeven van de mate van koppeling tussen het externe 

en interne budget. Daarbij zal worden aangegeven welke kenmerken van de besproken 

budgetteringssystemen op die typologie van toepassing zijn. 

 

3.3.1. De relaties tussen input, throughput, output en outcome 

Met behulp van budgetten worden middelen beschikbaar gesteld om bepaalde doelen te 

realiseren. Vanuit het oogpunt van management control is een belangrijke vraag of 

standaards zijn te ontwikkelen op basis waarvan middelen zijn toe te wijzen en kosten zijn 

te beheersen door die standaards te vergelijken met de realisatie (zie ook Hartmann, 

2000). Het antwoord op deze vraag hangt af van de mate waarin input (middelen) is te 

relateren aan output (producten en effecten). We zullen daartoe de keten in beschouwing 

nemen zoals weergegeven in figuur 3.1. 



3. Theoretisch raamwerk 

 45 

 

Figuur 3.1   Van input naar outcome 

 

 

 

 

 

 

 

 
ad. a. productiemiddelen: 
� Zijn productiemiddelen duidelijk identificeerbaar? 

� Zijn de kosten (uitgaven) ervan te bepalen (teneinde het budget te kunnen bepalen)? 

 

ad. b. productiemiddelen ���� activiteiten: 
� Is bekend welke activiteiten hoeveel van welke productiemiddelen vergen? 

� Is die relatie (gemiddeld) tussen productiemiddelen en activiteiten stabiel? 

(kost eenzelfde activiteit de ene keer dezelfde inspanning/middelen als een andere 

keer; speelt bijvoorbeeld verschil in deskundigheid in de uitvoering van een 

specifieke activiteit een rol?) 

 

ad. c. activiteiten (incl. prestaties productiemiddelen): 
� Zijn activiteiten identificeerbaar? 

� Zijn ze meetbaar? 

� Is hun aantal zodanig beperkt dat het haalbaar is ze een rol te laten spelen in het 

traceren van kosten? 

 
ad. d. activiteiten ���� producten: 
� Is bekend welke activiteiten ten behoeve van welke producten worden uitgevoerd? 

� Is die relatie (gemiddeld) tussen activiteiten en producten stabiel (is de relatie 

(gemiddeld) tussen activiteiten en producten stabiel, i.c. wisselt de aard van de 

activiteiten niet voor een bepaald product en wisselt het aantal activiteiten voor een 

bepaald product niet; speelt deskundigheid ook hier geen grote rol bij de keus van de 

soort activiteiten en/of hun aantal; is er een eensluidende mening over welke 

activiteiten het beste kunnen worden uitgevoerd) 

 

ad. e. producten: 
� De vragen gesteld ten aanzien van activiteiten gelden ook voor producten. 

 

ad. f, g. effecten en de relatie met het product: 
Als effect kan worden beschouwd de invloed van het product op de gezondheid van de 

patiënt / zijn kwaliteit van leven. Deze relatie wordt in het onderzoek buiten beschouwing 

gelaten. Ze is namelijk minder belangrijk zolang kosten en opbrengsten niet door effecten 

worden beïnvloed. Pas wanneer er bijvoorbeeld een hogere vergoeding wordt verstrekt als 

(b) (f) (d) 
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patiënten gemiddeld gezonder zijn als gevolg van behandeling en indien patiënten als 

gevolg van minder goede behandeling terugkomen in het ziekenhuis en kosten 

veroorzaken die niet additioneel worden vergoed, is het van belang de relatie tussen 

outcome en budget in beschouwing te nemen. Alhoewel niet is uit te sluiten dat outcome 

in de toekomst een rol gaat spelen, moet bedacht worden dat de consequentie ervan zal 

zijn dat het product zal worden verbeterd. De gevolgen komen daardoor tot uitdrukking in 

het product en in de voorgaande stappen die tot dat product leiden.  

 

Bovenstaande opsomming van vragen is opgenomen om te illustreren dat aan veel 

condities moet zijn voldaan om bepaalde budgetteringssystemen toe te kunnen passen. In 

de literatuur worden die condities vaak niet even expliciet onderkend zoals nog zal blijken 

bij de bespreking van budgetteringssystemen. Bij koppeling tussen extern en intern budget 

is het de vraag of er een rekenkundige relatie kan worden gelegd tussen de opbrengsten uit 

hoofde van het externe budget (aantal producten * vergoeding) en de kosten van 

organisatie-onderdelen. De bespreking van budgetteringssystemen en hun condities in 

sub-paragraaf 3.3.3 spitst zich toe op de feitelijke relatie tussen productiemiddelen (input), 

activiteiten en output (producten). Dat neemt niet weg dat de invloed van andere factoren, 

zoals doelstellingen en contingente factoren, op het budgetteringssysteem een expliciet 

onderdeel vormt van het onderzoek.  

 

3.3.2. Technologie en de relaties tussen input, throughput en output 

Met de mate waarin relaties tussen input en output zijn te onderkennen, begeven we ons 

op het terrein van de invloed van technologie. Chenhall (2003) geeft een beschouwing 

over de contingentietheorie, waarbij hij onder andere aandacht besteedt aan de contingente 

factor technologie. Hij onderstreept het belang van onzekerheid bij de vormgeving van 

een management controlsysteem en de invloed van technologie op de mate van 

taakonzekerheid. Op grond van een inventarisatie van de organisatieliteratuur beschrijft 

Chenhall (2003) drie typeringen van technologie die invloed hebben op de inrichting van 

management controlsystemen: afhankelijkheid (interdependenties), complexiteit en 

taakonzekerheid. Interdependenties kunnen worden onderscheiden naar pooled, sequential 

en reciprocal (Thompson, 1967). Naarmate producten in sterke mate gespecialiseerd, niet-

standaard en gedifferentieerd zijn, is vaak complexere technologie vereist en wordt met 

kleinere series gewerkt. Het productieproces is dan minder analyseerbaar en er zijn vele 

uitzonderingen. Maatwerk betekent veel wederzijdse interactie tussen klanten en 

leveranciers. In een dergelijke situatie zijn sterk op standaards gerichte traditionele 

management controlsystemen niet erg geschikt voor sturing en beheersing. Chenhall trekt 

helaas geen duidelijke conclusies over welke invloed technologie op het management 

controlsysteem heeft. Daarom staan we wat nader stil bij verschillende typologieën met 

betrekking tot technologie en de wijze waarop ze worden geconceptualiseerd. 

 

Aantal uitzonderingen oftewel repetitiviteit in taken, ook wel genoemd als de mate 

waarin taken variëren (Perrow, 1970; Daft and MacIntosh, 1978). Engelstalige begrippen: 

task variety of task variability, number of exceptions, repetitive and familiar. 
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Onderscheidend kenmerk is of veel gelijksoortige of juist verschillende (mogelijk nieuwe) 

taken worden uitgevoerd. We hebben het hier over punt (c) van figuur 3.1. Het gaat er dus 

om in hoeverre activiteiten een repetitief karakter hebben. Belangrijk zijn: uitzonderingen, 

herhaling / repetitie, gelijksoortigheid.  

Analyseerbaarheid. Engelstalige begrippen: task analyzability. Als synoniem wordt ook 

de term task difficulty gebruikt (Van de Ven and Delbecq, 1974 via Brownell and Dunk, 

1991; Brownell and Hirst, 1986; Hirst, 1983 en Brownell and Dunk, 1991)
10

. Ging het bij 

het vorige punt om het aantal uitzonderingen c.q. de gelijksoortigheid van activiteiten, een 

ander punt is of er ook inzicht bestaat in de relatie tussen activiteiten en producten. Dit 

wordt in de literatuur aangeduid als analyseerbaarheid. Het gaat hierbij om relatie (d) van 

figuur 3.1. Bepalend is of er gevestigde technieken bestaan om taken uit te voeren, i.c. dat 

men weet wat men moet doen om het eindresultaat te bereiken (Abernethy and Brownell, 

1997 in navolging van Perrow, 1970). Birnberg et al. (1983) benoemen dit als de mate 

waarin inzicht bestaat in processen, dat wil zeggen inzicht in de wijze waarop uitgevoerde 

activiteiten leiden tot het gewenste doel. Als dat zo is, dan kan in manuals en dergelijke 

worden vastgelegd welke taken moeten worden uitgevoerd om een bepaald resultaat 

(output) te realiseren. Oftewel: de uitvoering van het werk kan worden teruggebracht tot 

het uitvoeren van programmeerbare, mechanistische stappen, leidend tot het gewenste 

eindresultaat. 

Routinematigheid. Engelstalige begrippen: routine versus non-routine, task technology. 

Perrow (1970) maakt het onderscheid routine versus non-routine op basis van de hiervoor 

besproken dimensies: het aantal uitzonderingen in taken en de mate van analyseerbaarheid 

(Abernethy and Brownell, 1997). Die twee samen bepalen of een taak kan worden 

teruggebracht tot een set of rules. De mate van routine wordt door hem aangeduid als de 

mate van taakonzekerheid. Bedacht dient te worden dat er een verband is tussen de 

dimensies het aantal uitzonderingen en de mate van analyseerbaarheid. Wanneer het 

aantal uitzonderingen in taken toeneemt, worden ze ook moeilijker analyseerbaar, omdat 

dan de kennis en ervaring ontbreekt over de uitvoering van die taken (zie ook Abernethy 

and Stoelwinder, 1991, p.111). Is de typering van taakonzekerheid door Perrow (1970) 

algemeen gangbaar, Ouchi (1979) hanteert een afwijkende definitie met als dimensies 

kennis van het transformatieproces en de meetbaarheid van outputs. In figuur 3.1 is het 

belang van dit laatste ook onderkend. 

Complexiteit van taken. Engelstalig begrip: task complexity. Complexiteit refereert aan 

het soort productie in termen van massaproductie (grote series in een geautomatiseerde 

productie-omgeving) en procesmatig werk (kleine series met een grote mate van 

complexiteit; zie ook Otley, 1980 en 1995). Mintzberg (1983) concludeert dat 

zorgactiviteiten weliswaar moeilijk te leren, maar op zich goed te standaardiseren zijn (als 

gevolg van training en stabiliteit: complexiteit sluit standaardisatie niet uit), maar welke 

activiteiten tot welke (niet te standaardiseren) output leiden is toch vooral een kwestie van 

subjectieve oordeelsvorming van de professional. Complexiteit heeft dus enerzijds te 

maken met de vaardigheid een bepaalde activiteit uit te kunnen voeren en anderzijds het 

kunnen nemen van de juiste beslissing welke activiteiten uit te voeren. Van het eerste is te 

stellen dat het standaardisatie niet in de weg staat (namelijk van de uitvoering van de 

activiteit op zich), maar standaardisatie van de productiefunctie is echter veel minder 
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kansrijk. Complexiteit heeft wat dat betreft invloed op analyseerbaarheid (welke 

activiteiten worden wanneer gedaan). 

Meetbaarheid van taken (beschikbaarheid van data). Birnberg et al. (1983) 

onderscheiden (naast de analyseerbaarheid van taken) de meetbaarheid van data die 

bepalen in hoeverre een situatie te beheersen is.  

Taakinterdependenties. Engelstalig begrip: task interdependency. Naarmate taken van 

verschillende organisatie-onderdelen sterker van elkaar afhankelijk zijn, is het moeilijker 

het resultaat van taken te voorspellen (Chenhall, 2003; Groot, 1996).  

 

Opvallend is dat al deze concepten slechts refereren aan bepaalde aspecten in de input-

output-keten, terwijl de toepassing van bepaalde budgetteringssystemen (zoals 

outputbudgettering en het daarbij behorende verantwoordingscentrum 

standaardkostencentrum) wordt bepaald door de zwakste schakel in die keten. De oorzaak 

daarvan is mogelijk een methodologische beperking die men zich oplegt bij het uitvoeren 

van kwantitatief onderzoek. Het voorliggend onderzoek biedt de mogelijkheid op een 

meer flexibele wijze via open interviewvragen een beeld te krijgen van de relaties tussen 

input, activiteiten en output. Die werkwijze is ook gevolgd bij het interviewen van 

afdelingshoofden. Waar het gaat om het krijgen van aanvullende beeldvorming op 

hoofdlijnen zal bij het interviewen van zorgmanagers worden aangesloten bij het 

bovengenoemde begrip taakonzekerheid, doordat het aantal activiteiten en inzicht in de 

samenhang ertussen binnen dit concept centraal staan. Dat sluit goed aan bij de definiëring 

van output die in het geval van ziekenhuisproductie vooral plaatsvindt in termen van een 

verzameling activiteiten (zie hoofdstuk 2). Voor de operationalisatie van het begrip 

taakonzekerheid wordt verwezen naar bijlage II.  

 

3.3.3. Systemen in relatie tot de aard van de technologie 

Er zijn verschillende systemen van budgettering te onderscheiden. Groot en Van Helden 

(2003, p.123 en verder) maken onderscheid naar inputbudgettering, procesbudgettering 

(activiteitenbudgettering) en outputbudgettering. Mol (1997, p.57 en verder) vult dit nog 

aan met takenbudgettering. Welk systeem geschikt is om toe te passen, wordt daarbij 

bepaald door de mate waarin output identificeerbaar is en de mate waarin de activiteiten 

homogeen zijn. Dat leidt tot de indeling zoals weergegeven in figuur 3.2.  

 

Figuur 3.2   Budgetteringssystemen in relatie tot productietechnologie 
 

Is de output identificeerbaar? 
 

ja nee 

ja outputbudget procesbudget Zijn de activiteiten 

homogeen? nee taakbudget inputbudget 

 

          bron: Mol, 1997, p.58 (productietechnologie) 
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Zoals in de voorgaande paragraaf reeds is beargumenteerd, blijven daarbij bepaalde 

stappen in de keten input-output ten onrechte buiten beschouwing
11

. Deze gangbare 

typering als uitgangspunt nemend, zal worden ingegaan op de condities waaronder een 

bepaald budgetteringssysteem toegepasbaar is. Daarbij wordt verwezen naar figuur 3.1. 

Verder wordt de typologie van enkele aanvullingen voorzien. 

 

In geval van outputbudgettering wordt de hoogte van het budget bepaald door de 

hoeveelheid en kwaliteit van de te leveren producten en diensten. Deze methode 

veronderstelt dat de kosten van output zijn te normeren. Dat vereist dat input, throughput 

en output meetbaar zijn en dat de relaties daartussen bekend zijn (zie figuur 3.1). 

Budgettering op basis van prijzen betekent vanuit bedrijfseconomisch perspectief dat die 

prijzen een duidelijke standaard moeten vertegenwoordigen waartegen de daadwerkelijke 

inzet van middelen kan worden afgezet. De techniek die zich hiervoor met name leent, is 

standaardkostprijscalculatie. Toepassing daarvan vereist dat een duidelijk onderscheid is 

te maken tussen constante en variabele kosten en dat die laatste proportioneel variabel zijn 

(zie Mol, 1997, p.20). De relaties tussen productiemiddelen, activiteiten en producten 

dienen stabiel te zijn. Verder is vereist dat het volume aan producten en activiteiten 

zodanig van omvang is dat de kosten van deze informatieverwerking lager zijn dan het nut 

ervan. Voor zover bij de totstandkoming van het eindproduct van diensten van andere 

organisatie-onderdelen gebruik is gemaakt, zal òf de vergoeding voor die kosten moeten 

worden afgeroomd òf interne verrekening moeten plaatsvinden teneinde de betreffende 

organisatie-onderdelen van middelen te voorzien om hun dienstverlening te realiseren. 

Als aan de condities voor outputbudgettering voldaan kan worden, heeft deze wijze van 

budgetteren veel voordelen. Zoals Groot en Van Helden (2003, p.124) stellen, worden 

outputs gevraagd door de afnemers van de dienstverlening, waardoor deze vorm van 

budgettering bij kan dragen aan een meer klantgerichte opstelling. Vergelijking van 

concurrerende aanbieders door de afnemer stimuleert efficiencyvergroting bij de 

aanbieders. Outputbudgettering maakt sturing door het hogere management relatief 

eenvoudig en doorzichtig, omdat de sturing kan worden beperkt tot het vaststellen van de 

te leveren producten, het volume ervan en de prijs. Beheersing van de bedrijfsvoering 

vindt plaats vooraf aan de uitvoering door afspraken te maken over standaardkostprijzen 

en volume en de realisatie daarmee te vergelijken. Indien interne verrekening plaatsvindt, 

kunnen afhankelijk van de wijze van sturing en decentralisatie van bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden diverse prijzen worden toegepast (zie Van der Meer-Kooistra, 

1993). 

 

Bij inputbudgettering wordt de hoogte van het budget bepaald door inputfactoren. Die 

inputfactoren zijn de productiemiddelen, die op grond van beleidsmatige overwegingen 

wel of niet in stand dienen te worden gehouden. Deze vorm van budgettering leent zich 

voor een context waarin geen relatie gelegd kan worden tussen productiemiddelen 

enerzijds en activiteiten of output anderzijds. Dat kan worden veroorzaakt doordat geen 

goed inzicht is te verkrijgen in uitgevoerde activiteiten en/of het grote aantal activiteiten. 

Er is dan weinig repetitiviteit en inzicht in samenhangen ontbreekt. Productiefuncties zijn 

nauwelijks te standaardiseren. Normen hebben dan weinig nut: elke keer vereist de 
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activiteit een andere hoeveelheid middelen, zo er al gesproken kan worden van dezelfde 

activiteit. Evenzo is de ene keer voor een bepaald zorgproduct een hoeveelheid x van een 

bepaalde activiteit benodigd, een andere keer hoeveelheid y. De productiefunctie is 

derhalve onbekend, waardoor het productieproces moeilijk te beoordelen is. Door het 

ontbreken van inzicht in de relatie input-activiteiten(proces)-output is het evenmin goed 

mogelijk inzicht te krijgen in een doelmatige aanwending van middelen. De hoogte van 

budgetten wordt bij deze methode vaak incrementeel bepaald: de hoogte van het budget 

van vorig jaar vormt het uitgangspunt waarop vervolgens een bepaalde mutatie (het 

increment) wordt toegepast. Die mutatie wordt bepaald op grond van het bestaande beleid: 

wordt dat onverminderd voortgezet of zijn er wijzigingen? In geval van wijzigingen wordt 

de omvang van die beleidswijziging vertaald in middelen. De historische kosten 

gerelateerd aan historisch beleid worden dus als uitgangspunt genomen. 

Bezuinigingsmaatregelen kenmerken zich meestal door een procentueel gelijke 

vermindering van alle inputbudgetten (kaasschaafmethode). 

Beheersing van de bedrijfsvoering zal plaats moeten vinden door middel van toezicht in 

hoeverre budgetten worden besteed aan de productiemiddelen zoals is afgesproken (Mol, 

1997, p.21 en 22). De budgetopstelling zal zich waarschijnlijk kenmerken door veel strijd 

om extra te verdelen middelen, zo die er zijn: het ontbreken van een relatie met 

activiteiten en outputs maakt immers een objectieve afweging onmogelijk. 

In een situatie waarin tevens vele, soms tegenstrijdige doelstellingen worden nagestreefd, 

heeft deze wijze van budgetteren als voordeel dat het management nadrukkelijk kan 

besluiten wat ze over heeft voor extra productie, hoe dan ook te meten. Het historische 

ontwikkelingsproces via welke het budget tot stand is gekomen, kan ook vertrouwen 

wekken dat het een goed budget is, namelijk gebaseerd op de waarden die de organisatie 

zelf koestert. Bovendien wordt met deze wijze van budgettoekenning voorkomen dat 

bestaand beleid steeds ter discussie wordt gesteld, alsook dat er grote risico’s ontstaan in 

de middelenverdeling (Edwards et al., 1996, p.29 en 30). 

 

Bij procesbudgettering (activiteitenbudgettering) wordt een relatie gelegd tussen 

middelen en uit te voeren bedrijfsprocessen. Die bedrijfsprocessen bestaan uit bepaalde 

activiteiten die het aanknopingspunt vormen voor budgettering. Doordat geen 

nadrukkelijke relatie is te leggen tussen specifieke activiteiten en output, is het moeilijk 

een oordeel te vellen over effectiviteit (leiden activiteiten wel tot de beoogde output?) of 

efficiency (zijn niet meer activiteiten uitgevoerd dan strikt noodzakelijk?). De eigenlijke 

prestaties in termen van output worden dus niet zichtbaar. Wel opent procesbudgettering 

een discussie over de efficiency van de activiteiten sec: worden activiteiten met opoffering 

van zo weinig mogelijk middelen gerealiseerd? In vergelijking met inputbudgettering zijn 

de mogelijkheden om uitspraken te doen over de mate van efficiency groter. 

Het voordeel van deze vorm van budgettering is dat ze sterk aansluit bij de feitelijke 

werkzaamheden van organisatie-onderdelen en de beheersing daarvan (activity based 

management).  

 

Bij taakbudgettering wordt vastgesteld wat de output mag kosten. Die output is op zich 

goed meetbaar en er zijn duidelijke eisen aan te stellen. In vergelijking met 
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inputbudgettering zijn de mogelijkheden om uitspraken te doen over de mate van 

effectiviteit groter: wordt de afgesproken output gerealiseerd? Onbekend is echter welke 

activiteiten (en in welk volume) leiden tot die output. Er kan dan ook niet worden 

gesproken over een gespecificeerde kostenraming. Ook efficiencybepaling is daardoor 

niet mogelijk. Voorbeelden zijn projectmatige werkzaamheden. Deze resulteren wel in 

specifieke output maar vereisen veel verschillende, vaak vooraf niet te identificeren 

activiteiten.  

Het begrip taakbudgettering is verwarrend, uitgaande van de definitie van taken (zie 

paragraaf 2.6). Een taak wordt daarbij gedefinieerd als een verzameling activiteiten. 

Taakbudgettering zou dus het budgetteren van activiteiten kunnen suggereren en dat is 

nadrukkelijk niet het geval. Wel is duidelijk te meten of de afgesproken prestatie is 

geleverd. Het is daarom beter te spreken van prestatiebudgettering12 in plaats van 

taakbudgettering, zoals in het navolgende betoog zal gebeuren. 

 

Op grond van het kunnen onderkennen van de relatie tussen input en output is nog een 

vijfde situatie te onderkennen, namelijk die waarbij de output goed meetbaar is, waarbij 

ook duidelijk is welke activiteiten tot die output leiden, maar waarbij niet duidelijk is 

hoeveel middelen die activiteiten vereisen. Met name als activiteiten op het niveau van 

ziekenhuisverrichtingen worden gedefinieerd doet die situatie zich in ziekenhuizen vaak 

voor. De kosten van activiteiten worden op een of andere wijze benaderd, bijvoorbeeld 

door verdeling van alle werkelijke kosten via verdeelsleutels over activiteiten. Voor deze 

benadering is gekozen bij het berekenen van de kosten van DBC’s. Deze vorm van 

budgettering komt zeer dicht in de buurt van outputbudgettering en we zullen haar daarom 

als zodanig beschouwen. Net als bij outputbudgettering wordt het budget bepaald op basis 

van het aantal eindproducten vermenigvuldigd met een toegestane prijs van het 

eindproduct. Net als bij outputbudgettering zijn in vergelijking met inputbudgettering de 

mogelijkheden om uitspraken te doen over de mate van effectiviteit groter. Discussies 

over efficiency zijn mogelijk waar het gaat om hoeveelheid activiteiten in relatie tot de 

output. Een beoordeling van de efficiency van middeleninzet waar het de voortbrenging 

van activiteiten betreft is echter niet mogelijk als geen inzicht bestaat in de werkelijke 

kosten van die activiteiten. 

 

Bedacht dient te worden dat het moeilijk is scherpe scheidslijnen te trekken tussen de 

verschillende budgetteringssystemen. Bij inputbudgettering zal bij het bepalen van 

incrementen toch altijd mede worden gekeken naar de veranderingen in de output en de 

uit te voeren activiteiten om die te realiseren. Stel dat in een dergelijke situatie van een 

verandering in output een nauwkeurige berekening is uitgevoerd van de verandering in 

aard en volume van activiteiten, inclusief een analyse welke functionarissen die 

activiteiten gaan verrichten waardoor ook de prijscomponent kan worden betrokken, van 

welke wijze van budgettering is dan sprake? Besloten wordt het onderscheid vast te 

stellen op de mate waarin standaardkostprijzen van output en activiteiten een rol spelen bij 

de vaststelling van budgetten c.q. budgetmutaties, ergo een P*Q-formule met 

standaardkostprijzen wordt toegepast. In het net genoemde voorbeeld is dan sprake van 

inputbudgettering, doordat gestandaardiseerde kostprijzen van activiteiten of output geen 
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rol spelen bij het bepalen van de budgetmutatie. Dat leidt ook tot duidelijkheid in een 

situatie waarin voor bepaalde input wel duidelijk is aan te geven hoe de relatie ligt met de 

output, terwijl dat voor andere input niet geldt. Bijvoorbeeld in de ziekenhuiszorg kan het 

gebruik van bepaalde medische hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld pacemakers (materiële 

kosten), wel duidelijk aan bepaalde patiëntcategorieën worden gerelateerd, maar dat is 

bijvoorbeeld niet het geval voor de inzet van bepaald medisch personeel. Weliswaar 

kunnen de materiële kosten van de pacemakers dan op basis van P*Q worden bepaald, 

toch is de budgettering van die kostencomponent niet als output- c.q. procesbudgettering 

aan te merken. Daarvan is namelijk slechts sprake indien de P de totale kosten van een 

eindproduct c.q. activiteit betreft. 

 

Een samenvattend overzicht van de verschillende budgetteringssystemen is opgenomen in 

figuur 3.3.  

 

Figuur 3.3   Budgetteringssystemen in relatie tot technologische condities 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het kader van dit onderzoek zal worden nagegaan welke wijze van budgetteren 

ziekenhuizen daadwerkelijk toepassen (op basis van de wijze van budgetbepaling) en of 

aan de genoemde condities voor het toepassen ervan daadwerkelijk wordt voldaan. Op 

deze wijze zal worden geconcludeerd in hoeverre de door Hofstede (1981) onderkende 

fouten voorkomen: wordt P*Q-budgettering niet toegepast in een situatie die zich er wel 

voor leent (type I) of wordt P*Q-budgettering toegepast in een situatie die zich er niet 

voor leent (type II). Onder P*Q-budgettering wordt dan verstaan de toepassing van 

proces- of outputbudgettering, omdat voor die budgetteringssystemen rekenkundige 
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nb: ‘ok’ wil zeggen dat de vragen gesteld in paragraaf 3.3.1 voor het 

betreffende punt bevestigend worden beantwoord. 



3. Theoretisch raamwerk 

 53 

relaties worden gelegd tussen producten of activiteiten en middelen bij het bepalen van 

budget c.q. budgetmutaties. Bij deze wijzen van budgettering kunnen doelen worden 

gesteld in termen van producten of activiteiten en kan de realisatie ervan worden 

vergeleken met dat doel. Hetzelfde geldt voor de middelen die aan die producten of 

activiteiten zijn verbonden. Er is kortom een goede analyse mogelijk van verschillen 

tussen budget en realisatie, waaraan specifieke maatregelen zijn te verbinden.  

 

Budgettering op basis van output lijkt een aantal voordelen te bieden boven de andere 

budgetteringsvormen, zoals reeds bij deze vorm van budgettering is beschreven. In bijlage 

III worden verschillende vormen van verantwoordelijkheidscentra beschreven in relatie 

tot de mogelijkheden die de verschillende budgetteringssystemen bieden. De vraag in het 

kader van dit onderzoek is in hoeverre de budgetteringssystemen die ziekenhuizen in de 

praktijk toepassen, aansluiten op de situatie. Met name is in dit verband de vraag waarom 

koppeling als budgetteringssysteem wel of niet wordt toegepast. We zullen daarom in de 

volgende paragraaf eerst het begrip ‘koppeling’ onderbrengen in de typologie van 

budgetteringssystemen. 

 

3.3.4. Budgetteringssystemen op basis van de mate van koppeling tussen het 

externe en interne budget 

Alvorens koppeling als budgetteringssysteem te typeren, zal eerst worden besproken hoe 

de externe budgettering in de hiervoor besproken typologie past. Tenslotte worden met 

koppeling de karakteristieken van de externe budgettering ook van toepassing verklaard 

voor de interne budgettering. 

Zoals beschreven in hoofdstuk 2 wordt een deel van het ziekenhuisbudget bepaald door de 

reguliere productieparameters opnamen, verpleegdagen, dagverplegingen en 1
e
 

polikliniekbezoeken. De vraag is of dit gezien de hiervoor behandelde typologie van 

budgetteringssystemen en de aard van de productie is op te vatten als output- of 

procesbudgettering. Gezien de definiëring van deze parameters als representanten van 

activiteiten (zie paragraaf 2.6) lijkt het het meest consequent deze wijze van 

budgetbepaling als procesbudgettering aan te merken. Een en ander neemt niet weg dat in 

de FB-praktijk niet aan de voorwaarden van procesbudgettering wordt voldaan: er wordt 

geen nadrukkelijk verband gelegd tussen productieparameters en uit te voeren activiteiten, 

laat staan de kosten ervan. Het ontbreken van inzicht in het zorgproces en de kosten van 

opnamen, polikliniekbezoeken etc. is juist één van de grote bezwaren van de FB-

financiering, terwijl dat verband juist de kern vormt van procesbudgettering. Slechts 

wordt vrij arbitrair in de weging van de opname- en poliklinische parametervergoedingen 

rekening gehouden met een verschil in kosten van opnamen en polikliniekbezoeken tussen 

patiëntcategorieën.  

De FB-financiering van topklinische verrichtingen voor wat betreft het 

productiegebonden deel kan als een vorm van outputbudgettering worden beschouwd (zie 

ook de hierna volgende opmerkingen over output- versus procesbudgettering bij DBC’s). 
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Parameters zoals aantal bedden, specialistenplaatsen, vierkante meters huisvesting en 

andere capaciteiten hebben betrekking op de instandhouding van productiemiddelen en 

refereren aan inputbudgettering.  

Prestatiebudgettering kan zich voordoen waar het gaat om de toekenning van middelen uit 

de lokale component in de vorm van een lump sum voor het bekostigen van bijvoorbeeld 

typisch lokale activiteiten die niet uit de andere componenten gefinancierd kunnen 

worden.  

Concluderend kan worden gesteld dat de verschillende componenten van het 

productiegebonden deel van het FB-budget volgens verschillende systemen worden 

gebudgetteerd, waarbij zowel output-, proces-, input- als prestatiebudgettering 

voorkomen. 

 

Met de invoering van DBC’s wordt een groot deel van het FB-budget bepaald op grond 

van diagnose-behandeling-combinaties vermenigvuldigd met hun bijbehorende 

vergoedingen. Een DBC kan worden opgevat als een eindproduct. Het totale zorgproces 

per patiënt wordt getypeerd door het leggen van een unieke combinatie tussen diagnose, 

de daaruit voortvloeiende diagnostische activiteiten en de uit te voeren behandeling(en) 

ter genezing of verlichting van het lijden van de patiënt. Het vaststellen van het 

ziekenhuisbudget op grond van het aantal DBC’s vermenigvuldigd met integrale 

vergoeding is derhalve een vorm van outputbudgettering. Bij de huidige stand van zaken 

met betrekking tot de ontwikkeling van DBC’s dient te worden bedacht dat de 

ontwikkeling van kostprijzen van activiteiten nog niet sterk ontwikkeld is. 

Het is op deze plaats van belang stil te staan bij de in paragraaf 2.6 gedefinieerde 

ziekenhuisproductie en het onderscheid tussen procesbudgettering enerzijds en 

outputbudgettering anderzijds. Indien het eindproduct in termen van een productiefunctie 

(dus activiteiten) wordt gedefinieerd zoals vaak bij dienstverlening het geval is, impliceert 

dat dan niet dat sprake is van procesbudgettering (zie ook Mol 1986, p.157 en 158)? Ons 

inziens is dat niet het geval, doordat bij DBC’s (en dat geldt minder expliciet ook voor 

topklinische verrichtingen) nadrukkelijk ook de samenhang tussen die activiteiten in 

beschouwing wordt genomen. Het gaat derhalve om een geheel van geïdentificeerde en 

samenhangende activiteiten, i.c. een gedetermineerde productiefunctie, die als 

prestatienorm wordt gehanteerd. Bij procesbudgettering is die samenhang niet 

gedefinieerd.  

 

De mate waarin een ziekenhuis haar interne budgetten op grond van dezelfde grootheden 

vaststelt als haar externe budget wordt bepaald, is gedefinieerd als de mate van koppeling. 

Dit onderzoek beperkt zich tot dat deel van het budget dat betrekking heeft op de reguliere 

en topklinische productieparameters. Alhoewel veel verschillende gradaties kunnen 

worden onderscheiden, kunnen in toenemende mate van koppeling de volgende systemen 

worden onderscheiden: 
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I. Volledige inputbudgettering. Er wordt geen koppeling toegepast, maar er is 

sprake van een historisch inputbudget. De reguliere productieparameters en de 

WBMV-verrichtingen spelen geen rekenkundige rol in het tot stand komen van 

budgetmutaties, dus van de incrementen. Gekeken wordt naar de meer/minder 

activiteiten ten opzichte van het voorgaande jaar als gevolg van veranderingen in 

de productie. Vervolgens wordt bepaald wat bij benadering de invloed van die 

verandering is op de totaal benodigde productiemiddelen (voor personeel 

bijvoorbeeld het aantal fulltime equivalents) en de kosten daarvan. De hoogte 

van de meer/minder kosten is dan bepalend voor de budgetaanpassing.  

 

II. Een combinatie van inputbudgettering (historisch budget) en output- en 

procesbudgettering op basis van interne prijzen (budgetmutaties). Er is sprake 

van een historisch inputbudget, maar de volumemutaties in de reguliere 

productieparameters en de WBMV-verrichtingen, vermenigvuldigd met een 

intern berekend, vast tarief, vormen het bedrag waartegen het budget wordt 

gecorrigeerd. Deze interne tarieven zijn gebaseerd op berekening van de 

marginale kosten per eenheid. Er is hier dus een gedeeltelijke koppeling: voor de 

vaststelling van budgetmutaties worden wel de productieparameters, maar niet de 

CTG-vergoedingen gebruikt. 

 

III. Een combinatie van inputbudgettering (historisch budget) en output- en 

procesbudgettering op basis van CTG-tarieven (budgetmutaties). Dit systeem is 

gelijk aan systeem II met dat verschil, dat geen interne tarieven, maar (vaste 

percentages van) CTG-tarieven (waaronder 100%) als prijsbasis voor de 

budgetmutaties worden toegepast.  

 

IV. Volledige output- en procesbudgettering op basis van interne prijzen. Het 

volledige budget wordt bepaald door het volume van de reguliere 

productieparameters en de WBMV-verrichtingen, vermenigvuldigd met een 

intern berekend, vast tarief. Wel het volume, maar niet de prijs is gebaseerd op 

de externe parameters. Dit systeem onderscheidt zich van II, doordat het gehele 

budget bij IV op basis van CTG-productieparameters wordt bepaald. Er is dus 

geen sprake van een historisch budget. Aangezien het gehele zorgbudget op basis 

van output- en procesbudgettering tot stand komt, betekent dat impliciet dat het 

ziekenhuis het budget van een divisie (of een divisie het budget van een afdeling) 

opdeelt in een productiegebonden deel, een onderzoeksdeel en een 

onderwijs/opleidingsdeel.  

 

V. Volledige output- en procesbudgettering op basis van CTG-tarieven. Dit systeem 

is gelijk aan systeem IV met dat verschil, dat geen interne tarieven, maar (vaste 

percentages van) CTG-tarieven (waaronder 100%) als prijsbasis voor het bepalen 

van integrale budgetten worden toegepast. Er is sprake van een zeer sterke 

koppeling.  
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Vanuit het perspectief van taakonzekerheid kan worden verwacht dat de mate van 

koppeling laag zal zijn bij een hoge mate van taakonzekerheid, terwijl een hoge mate van 

koppeling zal plaatsvinden bij weinig taakonzekerheid. De keuze tussen de systemen II en 

III en evenzo tussen IV en V zal echter niet worden beïnvloed door de mate van 

taakonzekerheid, maar door andere factoren, zoals de mate waarin CTG-vergoedingen 

aansluiten op de kosten van zorg. Als we daarom in het vervolg spreken van de relatie 

tussen taakonzekerheid en koppeling, maken we geen onderscheid tussen de systemen II 

en III en evenmin tussen IV en V. Deze verwachtingen ten aanzien van de relatie tussen 

taakonzekerheid en koppeling en de de gehanteerde prijsbasis duiden we aan als 

veronderstelling (a) (zie paragraaf 3.8 voor een samenvattend overzicht). 

 

De onderscheiden wijzen van koppeling I t/m V en de daaraan toegekende typologie van 

budgetteringssystemen zijn ook toepasbaar onder de DBC-systematiek. Wel zal een veel 

groter deel van het externe budget aan die invloeden worden blootgesteld vanwege het 

integrale karakter van DBC-vergoedingen. Anders gezegd: delen van het externe budget 

die onder de FB-bekostiging niet onder de productiecomponenten vielen, worden daar 

onder DBC-bekostiging wel toe gerekend. Doordat het aandeel van het productiebudget 

binnen het totale externe budget daardoor is toegenomen, zal een academisch ziekenhuis 

bij handhaving van systemen II t/m IV toch een grotere mate van koppeling realiseren. 

Verder is een vorm van koppeling onder de DBC-systematiek een vorm van 

outputbudgettering voor het productiegebonden deel (waar bij de FB-systematiek sprake 

is van proces- en outputbudgettering). 

 

3.4. De invloed van contingente factoren 

Het ontwerpen van management controlsystemen wordt volgens de contingentietheorie 

bepaald door specifieke karakteristieken van de organisatie en haar omgeving. Er is geen 

universeel accounting systeem voor alle organisaties, want de omstandigheden variëren. 

Een adequaat accountingsysteem heeft derhalve specifieke kenmerken, die inspelen op 

specifieke omstandigheden (Otley, 1980). Afhankelijk van de context zal een bepaald 

systeem meer of minder succesvol zijn om de doelstellingen te realiseren. De 

belangrijkste factoren die volgens de contingentietheorie invloed hebben op het ontwerpen 

van een management controlsysteem zijn: organisatiestructuur, organisatieomvang 

(grootte), omgeving, strategie en technologie. Hierna wordt op die factoren ingegaan, met 

dien verstande dat voor wat betreft technologie wordt verwezen naar paragraaf 3.3. 

 

Organisatiestructuur: 
Otley (1995) stelt dat de contingentietheorie van management accounting voortkomt uit 

de contingentietheorie over het ontwerpen van organisatiestructuren. Invloedrijke auteurs 

op dit terrein zijn Burns and Stalker (1961) en Thompson (1967). Organisaties 

structureren de veelheid aan activiteiten teneinde ze te kunnen plannen en beheersen. Dat 

leidt tot het creëren van verantwoordelijkheidscentra en het definiëren van de relaties 

daartussen, de zogenaamde organisatiestructuur. De keuzes ten aanzien van de 
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organisatiestructuur worden beïnvloed door een aantal contingente factoren: de grootte 

van de organisatie, de externe omgeving (onzekerheid, mate van concurrentie) en de 

productietechnologie (Otley, 1995). Deze laatste drukt niet alleen een zwaar stempel op de 

mogelijkheden van budgetteringssystemen zoals beschreven in paragraaf 3.3, maar ook op 

de structuur van een ziekenhuis. Mintzberg (1983) typeert in dit verband een ziekenhuis 

als een professionele bureaucratie. Kenmerk van dit organisatietype is dat authoriteit 

wordt ontleend aan expertise, niet aan hiërarchie. Veel normen en waarden van buiten de 

eigen organisatie (namelijk die van medische beroepsgroepen) bepalen de normen en 

standaards binnen de organisatie. De organisatiestructuur wordt gekenmerkt door een 

grote mate van decentralisatie, zowel verticaal (een groot deel van de bevoegdheden over 

het werk blijft op de werkvloer) als horizontaal (specialisatie). Verder is de structuur 

enerzijds functioneel (gegroepeerd rondom gelijksoortige bekwaamheden en 

werkzaamheden) en anderzijds marktgericht (gegroepeerd rondom bepaalde 

patiëntencategorieën). Het door Mintzberg geschetste beeld stemt inderdaad overeen met 

de daadwerkelijk aangetroffen structuur bij zeven van de acht academische ziekenhuizen, 

terwijl het achtste ziekenhuis aan de vooravond staat van invoering van die structuur. In 

het ziekenhuis dat onderwerp is van de gevalsstudie zijn de divisies (in dat ziekenhuis 

centra genaamd) op gelijksoortige wijze gestructureerd. De organisatiestructuur is 

derhalve geen verklarende variabele voor verschillen in toegepaste budgetteringssystemen 

tussen beide centra. 

 

Grootte: 
Naarmate organisaties groeien, organiseren ze zichzelf meer om product-markt 

combinaties heen tot een zogenaamde divisionele structuur. Kleine organisaties zijn vaak 

functioneel georganiseerd, grote rondom divisies (Otley, 1980 en 1995). Elke vorm kent 

zijn eigen aard van verantwoordelijkheidscentra en een daarmee samenhangend 

management controlsysteem (zie ook bijlage III). Reeds is bij het voorgaande punt 

geconstateerd dat de academische ziekenhuizen op gelijksoortige wijze zijn 

gestructureerd, hetgeen mede samenhangt met de schaalgrootte die al deze ziekenhuizen 

kenmerkt. Ook in de tweede fase van het onderzoek blijkt organisatiegrootte niet een 

belangrijk onderscheidend kenmerk te zijn voor het verklaren van verschillen in 

budgetteringssystemen tussen centra, aangezien de centra min of meer van dezelfde 

grootte zijn (personeel, middelen). Aangezien grootte met name van invloed is op de 

organisatiestructuur (zie vorige punt) wordt aan grootte als contingente variabele geen 

afzonderlijke aandacht besteed in dit onderzoek. 

 

Omgeving: 
In hoofdstuk 2 is een uitvoerige beschrijving opgenomen van ontwikkelingen in de 

externe omgeving die van invloed zijn op het academisch ziekenhuis. Met betrekking tot 

de invloed op het management controlsysteem en meer specifiek het budgetteringssysteem 

kan worden geconcludeerd, dat met name de toegenomen financiële risico’s voor 

academische ziekenhuizen een belangrijke ontwikkeling zijn. Toch kunnen er per 

individueel ziekenhuis verschillen bestaan in de omvang van die risico’s, alsook binnen 

het ziekenhuis tussen divisies onderling. Dat wordt bepaald door de opstelling van de 
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lokale zorgverzekeraar (hoe terughoudend stelt die zich op ten aanzien van de 

beschikbaarstelling van middelen en toegestane productiegroei), die waarschijnlijk ook 

wordt beïnvloed door de mate van concurrentie in de regio. Dat hangt weer samen met de 

strategie van het ziekenhuis, i.c. de marktsegmenten waarop ze zich richt. Oftewel: 

omgeving en strategie hangen sterk met elkaar samen. Op de strategie als contingente 

factor wordt hierna ingegaan. Overigens is niet alleen de omvang van het risico van 

belang, maar ook de mate waarin een organisatie in staat is die risico’s te dragen. Haar 

reservepositie speelt in dit verband een rol.  

Wat een en ander betekent voor het type budgetteringssysteem is op voorhand moeilijk te 

zeggen. Als een ziekenhuis c.q. een divisie wordt geconfronteerd met toegenomen 

financiële risico’s en er noodzaak wordt ervaren die in te dammen, dan kan dat een 

belangrijke stuwende kracht zijn bij het vormgeven van de interne budgettering. Het 

budgetteringssysteem kan bijvoorbeeld worden gebruikt om externe risico’s intern af te 

wentelen op de organisatorische eenheden op wier productie die risico’s betrekking 

hebben. De meest voor de hand liggende wijze om dat te realiseren lijkt het toepassen van 

externe budgetparameters in de interne budgettering (een sterke mate van koppeling), 

ondanks de bedenkingen hiertegen. Chenhall (2003, p.138) trekt de conclusie op grond 

van zijn review van de literatuur dat, naarmate organisaties externe financiële druk als 

meer bedreigend ervaren, zij over het algemeen de nadruk leggen op ‘tight control’, 

waartoe te rekenen een sterke sturing op budgetten (Merchant en Van der Stede, 2001, 

p.124). Daarmee heeft de omgeving ook invloed op het gebruik van budgetten (zie 

paragraaf 3.5). Verder blijkt uit bovenstaand betoog dat contingente factoren (zoals 

financiële risico’s) ook een grote invloed kunnen hebben op de doelstellingen die worden 

nagestreefd (zoals het stimuleren van financieel interessante productie). We hanteren 

daarom veronderstelling (c) dat toegenomen financiële risico’s en de noodzaak die te 

beheersen zullen leiden tot een sterkere mate van koppeling, een sterker vasthouden aan 

de realisatie van het afgesproken budget (gebruik) en het benadrukken van doelstellingen 

die betrekking hebben op financiële sturing en beheersing. 

 

Strategie: 
We zullen eerst stilstaan bij traditionele gezichtspunten ten aanzien van de invloed van 

strategie, alvorens ons aan te sluiten bij meer fundamentele kritiek op het duiden van 

strategie als separate contingente factor. Strategie kan worden onderscheiden langs 

verschillende dimensies, namelijk entrepreneurial-conservative, prospector-analyser-

defender, build-hold-harvest en product differentiation-cost leadership (Chenhall, 2003, 

p.150). Onderzoek wijst uit, zo betoogt Chenhall op basis van literatuuronderzoek, dat 

formele, gecentraliseerde en simpele controlsystemen het beste lijken te zijn toegesneden 

om strategieën met een oriëntatie op conservatisme, defender, harvest en cost leadership te 

realiseren. Budgetten spelen daarbij een belangrijke rol. Daar tegenover zijn strategieën 

met een oriëntatie op entrepreneurial, prospector, build en product differentiation het beste 

gediend met het toepassen van weinig gestandaardiseerde procedures, flexibele structuren 

en gedecentraliseerde, resultaatgeoriënteerde verantwoordelijkheidscentra. Otley (1995) 

refereert aan onderzoek waarbij het accent op lange termijn en niet-financiële prestatie-

indicatoren vooral effectief is in geval van het opbouwen van een product-
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marktcombinatie (build-strategie), terwijl een dergelijk accent juist de effectiviteit 

vermindert in geval van een harvest-strategie. Het lijkt ook logisch dat budgetten een 

minder sterke rol spelen bij een build-strategie: het accent ligt met name op het veroveren 

van een bepaalde marktpositie en men is bereid daarin middelen te investeren. Gezien de 

grote mate van onzekerheid zijn bovendien kosten moeilijk te budgetteren: men heeft geen 

ervaringscijfers (zie ook Hofstede, 1981, p.204 over investeringen). Dat neemt niet weg 

dat in onzekere situaties wel intensief gebruik wordt gemaakt van management 

controlsystemen. Zo geeft Simons (1990) aan dat een onderneming in geval van een 

offensieve/prospectieve strategie (veel productvernieuwing) veel gebruik maakt van haar 

management controlsysteem en met name de prospectieve informatie die het genereert. In 

geval van een defensieve strategie is het gebruik van management controlsystemen veel 

minder intensief. Dat hoeft echter niet te betekenen dat niet sterk op budgetten zou 

worden gestuurd. Juist in een stabiele situatie is het mogelijk normen voor budgettering te 

ontwikkelen. Het is alleen niet noodzakelijk in het kader van control er vaak en intensief 

aandacht aan te besteden. 

De conclusie kan luiden dat bij bepaalde strategieën, alsook bij strategieverandering (zie 

Abernethy and Brownell, 1999) de mate van onzekerheid groot is. Daarbij past het 

intensief gebruik van management controlsystemen om informatie te genereren teneinde 

onzekerheid te reduceren en voortdurend alert te kunnen reageren op veranderde 

omstandigheden. De rol van budgetten en meer algemeen die van management accounting 

instrumenten is dan echter beperkt. Vice versa zal bij een strategie waarin weinig 

onzekerheid wordt ontmoet de rol van budgetten groot kunnen zijn, terwijl weinig 

behoefte is aan andere management controlinformatie.  

De vraag is echter of strategie wel als een separate contingente variabele moet worden 

beschouwd. De strategie is een bewuste beleidskeuze om bepaalde doelstellingen van de 

organisatie op een bepaalde wijze te realiseren (Otley, 1995, p.367: “a means by which an 

organisation has decided that its aims can be achieved”). Die keuze heeft consequenties 

voor de omgeving, alsook voor de technologie waar de organisatie zich op besluit te 

richten (zie ook Chenhall, 2003, p.150). We beschouwen strategie daarom niet als een 

aparte contingente variabele. Haar invloed komt tot uitdrukking in de mate van 

omgevingsonzekerheid en de gekozen technologie, met alle consequenties voor de mate 

van taakonzekerheid. Mogelijk dat de invloed op omgevings- en taakonzekerheid ook de 

reden is, tesamen met het toepassen van uiteenlopende typologieën van strategie, dat er 

nog geen duidelijke relatie tussen strategie en de toepassing van management 

controlsystemen is aangetoond (Otley, 1995, p.367).  

 

Tot slot wordt op deze plaats nog stilgestaan bij enkele tekortkomingen van de 

contingentietheorie. Ondanks veel onderzoek blijkt de invloed van contingentiefactoren 

op het ontwerp van een management controlsysteem (en als specifiek element daarbinnen 

het budgetteringssysteem) moeilijk aan te geven (Otley, 1980 en 1995). Ook is er 

discussie over de relevantie van genoemde contingente factoren, alsook in hoeverre ze 

elkaar beïnvloeden: in hoeverre zijn ze te beschouwen als onafhankelijke variabelen? 

Verder worden naast genoemde traditionele contingentiefactoren ook andere naar voren 

gehaald. Te denken valt aan de stijl van leidinggeven en besluiten nemen (Otley, 1980; 
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Birnberg et al., 1983) en de organisatiecultuur (Chenhall, 2003). Dat de theorievorming 

moeizaam verloopt, heeft vooral te maken met inconsistenties tussen verschillende 

onderzoeken. Volgens Otley (1980) blijken deze uit verschillen in operationalisaties en 

het toepassen van inconsistente onderzoekslijnen en -methoden. Bovendien kan het 

toepassen van een management controlsysteem volgens Otley niet los worden gezien van 

andere vormen van control. Tenslotte moet worden bedacht dat het belang voor 

organisaties om een management controlsysteem adequaat toe te snijden op haar context 

wordt ingegeven door prestaties: op welke wijze levert het systeem een zo groot 

mogelijke bijdrage aan het realiseren van bepaalde doelstellingen? Is het operationaliseren 

van prestaties op zich al een lastig fenomeen, het geven van inhoud aan een causale relatie 

tussen het management controlsysteem en prestaties is aanzienlijk moeilijker (waarbij 

men zelfs vragen kan stellen over de richting van die causaliteit, zie Otley, 1995). Zo zijn 

er nog vele harde noten te kraken op weg naar een meer uitontwikkelde 

contingentietheorie. Dit onderzoek heeft zeker niet de pretentie die noten te kraken, maar 

wel een bijdrage te leveren aan de discussie over het belang van bepaalde contingente 

factoren in een gebied waar nog relatief weinig onderzoek heeft plaatsgevonden, namelijk 

in de dienstverlenende en not-for-profit sector (Chenhall 2003, p.130). Het onderkennen 

van nieuwe factoren
13

 wordt daarbij niet uitgesloten. 

 

3.5. Het gebruik van budgetten 

Systemen zijn instrumenten in handen van gebruikers om bepaalde doelen te realiseren. 

Of dat doel bereikt wordt, hangt niet alleen af van het systeem zelf, maar ook van het 

gebruik ervan. Het ‘gebruik van budgetten’ kan verschillende betekenissen oproepen. De 

eerder genoemde thema’s als het bepalen van functies en doelstellingen van 

budgetteringssystemen (waarvoor wordt het systeem gebruikt) en de keus van het 

budgetteringssysteem zelf (welk systeem wordt gebruikt) kunnen bijvoorbeeld als 

uitingen van gebruik worden opgevat. Het zijn immers keuzes die op interne budgettering 

betrekking hebben ten behoeve van de uitoefening van management control. Deze thema’s 

nemen we reeds in beschouwing in het onderzoek en hoeven daarom niet meer onder de 

noemer ‘gebruik’ te worden gedefinieerd. Wat wij onder gebruik verstaan in dit 

onderzoek zullen we illustreren met het volgende voorbeeld. Twee chirurgen beschikken 

over exact hetzelfde instrumentarium (gelijke systemen). Ze hebben beide te maken met 

een min of meer identieke patiënt met een identiek probleem, dat via dezelfde ingreep 

chirurgisch dient te worden verholpen. Middelen, context, doelstellingen en functies 

verschillen derhalve niet. Toch kan het resultaat van beide operaties verschillend zijn, 

omdat de middelen op verschillende wijze kunnen worden gebruikt: de functies zijn 

weliswaar hetzelfde, maar ze worden op verschillende wijze uitgeoefend. De oorzaken 

van deze verschillen (zoals verschillen in vaardigheid en opvattingen hoe instrumenten te 

hanteren) laten we in het midden. Het uitgangspunt is dat een budgetteringssysteem niet 

op zichzelf staat, maar altijd een instrument is in handen van bepaalde functionarissen. 

Een systeem is derhalve niet ‘gedragsneutraal’. Zowel de kwaliteit van het systeem (past 

het in de context) als de kwaliteit van het gebruik van dat systeem bepalen het 
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uiteindelijke effect. Aangezien effecten van budgettering een belangrijk thema van dit 

onderzoek zijn, wordt gebruik in dit onderzoek betrokken.  

 

De vraag is hoe bovengenoemd gebruik te definiëren. In de literatuur zijn verschillende 

typologieën van gebruik te onderkennen, die na bestudering niet geschikt bleken om 

gebruik in bovenstaande zin adequaat te typeren. Hierna zal in dit verband bij de 

beperkingen van de door Hopwood (1972) ontwikkelde typologie worden stilgestaan. In 

dit onderzoek is gekozen voor de volgende benadering. Als vertrekpunt is genomen het 

wezenskenmerk van een budget, namelijk het realiseren van een bepaald plan tegen 

opoffering van een bepaalde hoeveelheid middelen. Gebruik definiëren we als de mate 

waarin tijdens de beheersingsfase (zie paragraaf 3.1) door de budgetgever wordt 

vastgehouden aan het realiseren van het afgesproken plan door de budgethouder tegen 

opoffering van de geautoriseerde middelen. Deze definitie sluit goed aan op de thema’s 

van het onderzoek. Een belangrijke onderzoeksvraag is immers of het 

budgetteringssysteem (de mate van koppeling) goed aansluit op de context (zoals de mate 

van taakonzekerheid). Met name gaat het daarbij om de (on)mogelijkheid om 

rekenkundige systemen toe te passen in not-for-profit organisaties. Een sterke mate van 

koppeling is een voorbeeld van zo’n rekenkundig systeem. Als de context zich er voor 

leent om zo’n systeem toe te passen, zou dat ook tot uitdrukking moeten komen in het 

gebruik: het sterk vasthouden aan de realisatie van het budget conform de standaards 

waarop het budget is gebaseerd. Andersom zou de budgetgever soepeler met verschillen 

tussen budget en realisatie om moeten gaan indien een rekenkundig systeem wordt 

toegepast in een context die zich er niet voor leent (namelijk bij veel taakonzekerheid). 

Mogelijk dat potentiële dysfunctionele effecten van een ‘mismatch’ tussen systeem en 

context gecompenseerd worden door een bepaald gebruik van budgetten, i.c. het 

verbinden van consequenties aan verschillen tussen budget en realisatie. Daarbij zal in 

beschouwing worden genomen in hoeverre dat gebruik zelf ook wordt bepaald door het 

systeem en haar context. Wat ook zou kunnen is dat een verkeerd gebruik de positieve 

effecten van een systeem dat goed aansluit op de context gedeeltelijk teniet doet. Net als 

bij systemen kunnen bij gebruik fouten van het type I en II voorkomen. De verwachte 

verbanden tussen taakonzekerheid, koppeling en gebruik zijn verwoord in 

veronderstelling (d) (zie paragraaf 3.8).  

Verder is een belangrijk aandachtspunt of als gevolg van de invoering van DBC’s niet 

alleen de mate van koppeling toe zal nemen, maar ook sterker zal worden vastgehouden 

aan de realisatie van het afgesproken budget. Immers als DBC’s leiden tot een sterkere 

mate van koppeling, dan wordt die keus waarschijnlijk ingegeven door het feit dat DBC’s 

tot kwalitatief betere budgetten leiden, waaraan de budgethouder strakker gehouden kan 

worden. Deze gevolgen zullen ook aan de hand van veronderstelling (d) worden 

besproken. 

 

Uit voorgaande moge duidelijk worden dat een typologie betreffende gebruik zich dus 

vooral dient toe te spitsen op de wijze waarop de budgetgever reageert op de realisatie van 

het budget c.q. de mate waarin hij vasthoudt aan de realisatie van het afgesproken budget: 

wat wordt de budgethouder ‘aangerekend'? Aanvankelijk leek de door Hopwood (1972) 



3. Theoretisch raamwerk 

 62 

ontwikkelde typologie van budgetevaluatiestijlen zich goed te lenen voor deze 

operationalisatie van gebruik. Die typologie is gebaseerd op de volgende criteria: 

� Het wel of niet gebruiken van budgetten als enige maatstaf voor performance 

evaluatie. Het wel of niet optreden van budgetvariantie (verschil tussen werkelijke en 

gebudgetteerde kosten) en dat alleen bepaalt het oordeel van de bovengeschikte over 

zijn ondergeschikte. Budgetten worden hierbij als afspiegeling gezien van korte 

termijn kostenbewustheid (met veronachtzaming van lange termijn kostenbewustheid 

indien budgetten als enige maatstaf voor performance gelden).  

� Het wel of niet aandacht besteden aan lange termijn kosten, i.c. het wel of niet bewust 

minimaliseren van lange termijn kosten. 

Dit onderscheid resulteert in een viertal stijlen. Bij nadere verdieping in deze zogenaamde 

Hopwoodstijlen konden echter diverse bezwaren bij deze typologie worden aangetekend, 

waaronder de volgende: 

• Binnen het budget blijven en het realiseren van kostenbesparingen, de dimensies 

waarop Hopwood zijn typologie baseert, hoeven niet per se als twee aparte dimensies 

te worden beschouwd. Om binnen het budget te blijven kan het realiseren van korte 

termijn kostenbesparingen een middel zijn. Kortom: ze kunnen in relatie tot elkaar 

staan als middel en doel. 

• Hopwood neemt niet de verschillende functies van budgetten in beschouwing, maar 

slechts één, namelijk prestatiebeoordeling en hoe die wordt uitgeoefend. Hopwood 

gaat er al impliciet vanuit dat budgetten een rol spelen als prestatiemaatstaf om de 

budgethouder te beoordelen, terwijl het budget mogelijk alleen dient als 

allocatiemiddel. Randvoorwaarden (binnen budget blijven) en doelstellingen (zoals 

klanttevredenheid die als operationalisatie wordt gebruikt) lopen door elkaar heen. 

• Onduidelijk is welk budget moet worden gerealiseerd. Als er sprake is van een ex post 

berekend budget (bijvoorbeeld extra productie leidt tot extra budget vanwege extra 

opbrengsten), dan voorziet het systeem dus in verschillende budgetniveaus behorend 

bij verschillende productieniveaus. In het verlengde hiervan kan een bepaalde 

budgetevaluatiestijl verschillend worden beoordeeld, afhankelijk van de kwaliteit van 

het budget. Vasthouden aan een kwalitatief goed budget hoeft geen negatieve effecten 

te hebben, terwijl dat verband wel wordt gelegd door Hopwood. Hier blijkt de relatie 

die tussen systeem en stijl bestaat. Een belangijk bezwaar van de Hopwoodstijlen is 

dat er geen relatie met het budgetteringssysteem wordt gelegd: wat is de betekenis 

van ‘meeting the budget’ als niet duidelijk is hoe dit budget tot stand komt? 

De conclusie is dat Hopwood een te simpel instrument gebruikt voor het in kaart brengen 

van het complexe fenomeen dat budgettering is vanwege de sterke samenhang tussen 

functies en doelstellingen, systeem, context en gebruik. De lering die uit de studie van 

Hopwood kan worden getrokken is dat het vasthouden aan het budget moet worden 

bekeken in een breed perspectief. De gehanteerde definitie van gebruik als de mate van 

vasthouden aan het realiseren van het afgesproken budget is opzettelijk losgekoppeld van 

waarde- of stijloordelen. Het is immers de combinatie van budgetteringssysteem en 

contingente factoren (zoals de mate van taakonzekerheid) en de daaruit voortkomende 

geschiktheid om nagestreefde doelstellingen te realiseren, die het meer of minder 

vasthouden aan het budget toelaten. Geanalyseerd zal worden welke situaties voorkomen, 
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i.c. welke combinaties van doelstellingen/functies, systeem, contingente factoren en 

gebruik voorkomen en hoe de samenhang is tussen die grootheden. Het begrip stijl wordt 

in eerste instantie vermeden. Nadere definiëring ervan kan een resultante zijn van dit 

onderzoek. 

 

3.6. De effecten van budgetteringssystemen 

Dit onderzoek legt de nadruk op het ‘waarom’ van de keuzes voor budgetteringssystemen 

en hun gebruik. Effecten spelen daarbij een belangrijke rol: deze systemen worden 

immers ingezet om bepaalde doelen (effecten) te bereiken. Toch is het van belang de 

aandacht die effecten in dit onderzoek krijgen, goed af te bakenen. Een onderzoek naar 

effectmeting is een studie op zich: effecten kunnen veelomvattend zijn. Bovendien is een 

bespreking van effecten bijna onlosmakelijk verbonden met subjectieve oordelen over 

prestaties. Medewerkers binnen een organisatie kunnen een sterk verschillende opvatting 

hebben over wat prestaties zijn. In een complexe organisatie als een ziekenhuis met vele 

belangengroepen is dat zeker een aandachtspunt. Zo zullen ziekenhuismanagers 

waarschijnlijk sterker dan medisch specialisten belang hechten aan financiële prestatie-

indicatoren. Vanwege deze problemen stellen onderzoekers op het terrein van 

management control met gevestigde namen zoals Hopwood (1972) zich zeer 

terughoudend op waar het bijvoorbeeld gaat over invloed van budgetteringsstijlen op 

prestaties. Een ander probleem is dat moeilijk is aan te geven hoe causale verbanden 

lopen: wat is een effect van wat, in hoeverre zijn bepaalde effecten daadwerkelijk toe te 

schrijven aan het toegepaste budgetteringssysteem, het gebruik ervan en de context? 

Voorzichtigheid is derhalve geboden. Desalniettemin kan het ‘waarom’ van keuzes ten 

aanzien van het budgetteringssysteem en het gebruik ervan (het onderwerp van dit 

onderzoek) niet los worden gezien van beoogde effecten. Dat ‘waarom’ heeft ons doen 

besluiten met name onze aandacht te richten op de volgende effecten: 

• De doelstellingen van het interne budgetteringssysteem: worden die gerealiseerd? In 

dit verband formuleren we als veronderstelling (e), dat de realisatie van de 

doelstellingen die met het budgetteringssysteem worden nagestreefd gunstig wordt 

beïnvloed indien het systeem aansluit op de mate van taakonzekerheid en het gebruik 

daarop is toegesneden (zie vorige paragraaf). De combinatie van een geringe mate 

van taakonzekerheid, een sterke mate van koppeling en het sterk vasthouden aan de 

realisatie van het budget, zal een gunstige invloed hebben op de realisatie van de 

doelstellingen van het budgetteringssysteem.  

• De gevolgen voor de realisatie van de kerntaken van het academisch ziekenhuis. 

Mogelijk zijn die reeds onderdeel van de doelstellingen van het interne 

budgetteringssysteem (zie vorige punt), maar misschien ook niet. Wat is de invloed 

van het budgetteringssysteem op de academische profilering van het ziekenhuis? In 

beginsel is het management controlsysteem, waar het budgetteringssysteem onderdeel 

vanuit maakt, gericht op het realiseren van de doelstellingen van de organisatie en 

daarmee op het realiseren van de academische kerntaken. Het budgetteringssysteem 

kan echter effecten veroorzaken die een negatieve invloed hebben op die kerntaken. 
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We formuleren als veronderstelling (f), dat een ‘mismatch’ tussen taakonzekerheid, 

systeem en gebruik er toe kan leiden dat de realisatie van de kerntaken negatief wordt 

beïnvloed. Meer algemeen is de vraag of verschillende budgetteringssystemen ook 

verschillende invloeden hebben op de realisatie van kerntaken. 

• De realisatie van doelstellingen van de overheid. Tenslotte beoogt de overheid met de 

externe budgettering van academische ziekenhuizen bepaalde doelstellingen te 

realiseren. Wat is de invloed van de mate van koppeling hierop? We gaan uit van 

veronderstelling (g), dat de mate waarin de doelstellingen van de overheid worden 

gerealiseerd vooral afhankelijk zal zijn van de mate waarin de doelstellingen die met 

de interne budgettering worden nagestreefd in het verlengde daarvan liggen en er een 

goede ‘match’ is tussen systeem, mate van taakonzekerheid en gebruik. 

(Overheids)doelstellingen en de middelen om die te realiseren zijn dan zo goed 

mogelijk op elkaar afgestemd. 

• De invloed op beslissingen die partijen kunnen nemen ten aanzien van de te leveren 

productie met betrekking tot de verschillende kerntaken. Wat is de invloed van het 

budgetteringssysteem op de positie van verschillende partijen (management, 

medische professionals) in de ziekenhuisorganisatie? Door een sterke mate van 

koppeling kan met name de invloed van het management afnemen, doordat middelen 

automatisch worden doorgesluisd van het externe budget naar de budgethouders. Eén 

van de belangrijke mogelijkheden die het management heeft om te sturen, namelijk 

het faciliteren van beleid met middelen, lijkt door dit automatisme minder krachtig te 

worden. Veronderstelling (h) luidt daarom dat bij een sterke mate van koppeling de 

invloed van het management op het beleid (sturing) zal afnemen, doordat middelen 

automatisch worden doorgesluisd van het externe budget naar de budgethouders. 

• De waarden die verschillende partijen koesteren. De vraag is in hoeverre 

verschillende budgetteringssystemen en hun gebruik leiden tot verschillende 

betekenissen die worden toegekend aan financiële versus niet-financiële prestaties. 

Onevenwichtigheden tussen kosten en vergoedingen van zorg in het interne budget 

(bijvoorbeeld als gevolg van een sterke mate van koppeling bij een grote mate van 

taakonzekerheid) kunnen leiden tot sterkere financiële sturing en het sterker koesteren 

van financiële waarden. We hebben deze verwachte causaliteit opgenomen in 

veronderstelling (i). 

Deze accenten laten onverlet dat het onderzoek op voorhand geen belangrijke effecten 

buiten beschouwing wil laten. Daarom zal uiteraard ook aandacht worden besteed aan 

effecten die optreden welke niet in bovenstaande opsomming voorkomen.  

Verder is een vraag binnen het onderzoek (zie deelvraag 6 in sub-paragraaf 1.1.4) wat de 

effecten zijn van DBC’s. Bij het beantwoorden van deze vraag zullen ook 

bovengenoemde specifieke effecten in beschouwing worden genomen, waarbij zal worden 

aangesloten bij bovengenoemde veronderstellingen. 
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3.7. Budgettering in relatie tot andere vormen van control 

Veel auteurs wijzen op de betekenis van andere management controlsystemen dan interne 

budgetten bij het sturen en beheersen van organisaties (Otley, 1980 en 1995; Mintzberg, 

1983; Ouchi, 1979; Chenhall, 2003). Verschillende management controlsystemen kunnen 

elkaar aanvullen c.q. kunnen elkaars substituten zijn, zo wordt gesteld. Het niet betrekken 

van deze controlmix kan in het onderzoek daarom leiden tot zogenaamde ‘model 

underspecification’ (zie Chenhall, 2003) bij het verklaren van het gekozen 

budgetteringssysteem, de wijze van gebruik ervan en de effecten. Een andere reden om 

andere vormen van management control te betrekken in het onderzoek is de relatie met 

taakonzekerheid, een belangrijk thema in het onderzoek. Juist de mate van 

taakonzekerheid heeft grote invloed op de management controlsystemen die in 

organisaties worden toegepast, zo stellen Abernethy and Brownell (1997) in navolging 

van Perrow (1970). Ook Ouchi (1979), Birnberg et al. (1983) en Mintzberg (1983) leggen 

een relatie tussen controlvormen en (dimensies van) taakonzekerheid. Bij een geringe 

mate van taakonzekerheid zou het gebruik van management accounting systemen zoals 

interne budgettering geschikt zijn voor sturing en beheersing, terwijl bij een hoge mate 

van taakonzekerheid juist het accent zou moeten worden gelegd op andere vormen van 

management control. Het is deze veronderstelling die wij in het onderzoek nader willen 

beschouwen. Juist vanwege de relaties met het concept taakonzekerheid nemen we bij het 

onderscheiden van vormen van management control het werk van Abernethy (1996) en 

Abernethy and Brownell (1997) als vertrekpunt. Bovendien onderzoekt Abernethy (1996) 

academische ziekenhuizen in Australië, terwijl Abernethy and Brownell (1997) zich 

richten op Research & Development (R&D) organisaties. De kenmerken van R&D-

organisaties zijn vergelijkbaar met die van academische ziekenhuizen. De volgende 

vormen van management control worden in navolging van Merchant (1985) 

onderscheiden: 

1. Accounting control betreft het toepassen van accounting instrumenten om 

management control te realiseren. Te denken valt aan budgettering en 

standaardkostprijsberekening. Dit is een formele, administratieve vorm van control 

waarbij met name sturing en beheersing plaatsvindt op basis van financiële 

grootheden. Merchant (1985) duidt dit ook wel aan als results control.  

2. Behavior control is net als accounting control een formele, administratieve vorm van 

management control. Nu wordt niet gebruik gemaakt van financiële maatstaven, maar 

van manuals, uitvoeringsvoorschriften, standaardprocedures, etc. Merchant (1985) 

spreekt in dit verband van een action form of control: er zijn voorschriften volgens 

welke activiteiten uitgevoerd moeten worden. Tijdens de uitvoering kan toezicht 

worden uitgeoefend of de uitvoering inderdaad volgens voorschrift plaatsvindt. Deze 

‘real time’-control maakt snel ingrijpen mogelijk in tegenstelling tot accounting 

control welke ‘ex post’ en periodiek plaatsvindt. Belangrijk is hier te constateren dat 

deze vorm van control zich met name richt op de uitvoering van operationele 

processen. Refererend aan Anthony’s framework in paragraaf 3.1 richt het zich op het 

3
e
 niveau van control, i.c. operational control en niet op wat hij definieert als 

management control (2
e
 niveau)

14
. Van belang is te constateren dat er een samenhang 
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is tussen beide niveaus: gegeven de omstandigheden dat operational control goed 

mogelijk zou zijn en ook daadwerkelijk wordt uitgeoefend, worden met het nastreven 

van de doelstellingen van behavior control ook de doelstellingen van management 

control gediend. 

3. Personnel control is een vorm van management control die wordt uitgeoefend via 

selectie en training van medewerkers van een organisatie. Het is een informele, niet-

administratieve vorm van management control die tot uitdrukking komt in self control 

en peer group control15. Self control wordt door Mintzberg (1983) getypeerd door het 

feit dat degenen die het werk uitvoeren het ook beoordelen. Self control is vooral van 

belang als derden het werk niet kunnen beoordelen, doordat het te complex is om zich 

in standaards te laten vangen die begrijpelijk zijn voor analisten of managers die geen 

professionals zijn en/of doordat de output slecht meetbaar is. Het is dan niet mogelijk 

uniforme standaards te ontwikkelen waaraan het resultaat getoetst kan worden. Bij 

peer group control, ook wel aangeduid als social, cultural of clan control (Ouchi, 

1979) wordt control uitgeoefend met behulp van ceremonies, rituelen en tradities. 

Houding, waarden en opvattingen worden ‘bewaakt’ via een sociale vorm van 

control: er vindt veel informele interactie tussen organisatieleden bij de uitoefening 

van hun taken plaats. Control ontstaat doordat organisatieleden hun gedrag aanpassen 

(corrigerende acties nemen) op basis van discussies met hun collega’s en vormen van 

collegiale toetsing (zij die de professional hebben aangesteld en getraind hebben 

mogelijkheden tot correctie). De opleiding van professionals legt de basis voor deze 

vorm van control (Mintzberg, 1983). De hoogleraar medische geschiedenis Houwaart 

wijst in dit verband ook op het belang van de artseneed (Tracer, 2003, p.1 en 7): “De 

eed geeft blijk van het bestaan van morele codes. Artsen vinden zelfregulatie nodig. 

Het uitspreken van de eed geeft aan dat een arts zichzelf - ook tijdens de loopbaan - 

wil toetsen.” Coördinatie vindt plaats door standaardisatie van bekwaamheden. Het 

gaat daarbij niet alleen om technische bekwaamheden, maar vooral ook om attitude 

(Ouchi, 1979). Professionals weten dan wat ze van collega’s mogen verwachten en zij 

van hen. Dit is een proces van internalisatie.  

Zijn self control en bepaalde vormen van clan control op zichzelf niet te beschouwen 

als vormen van management control, de mate waarin ze door het management worden 

gefaciliteerd en gestimuleerd is dat wel. Bovendien kan bij clan control het 

management tevens proberen de waarden van medische professionals te beïnvloeden 

en meer overeen te laten stemmen met die van het management. 

Opvallend is de constatering naar aanleiding van het onderzoek van Abernethy and 

Brownell dat zowel bij een lage als bij een hoge mate van taakonzekerheid de invloed van 

accounting control op prestaties positief is (Abernethy and Brownell, 1997). Ten aanzien 

van de conclusies over de toepassing van personnel control zouden Abernethy and 

Brownell voorzichtiger mogen zijn gezien de weinig valide meting van deze variabele (zie 

opmerkingen Abernethy and Brownell, 1997, p.242). Behavior control blijkt geen enkele 

positieve invloed te hebben op prestaties, wel sterk negatieve in een situatie van hoge 

taakonzekerheid. Bij deze conclusies dient ten aanzien van het voorliggende onderzoek te 

worden bedacht dat wij ons, afwijkend van Abernethy and Brownell, niet primair richten 

op prestaties, maar op bepaalde effecten, zoals in de vorige paragraaf reeds is besproken. 
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Bovendien zijn wij met name ook geïnteresseerd in het ‘waarom’ van de keuzes van het 

interne budgetteringssysteem in relatie tot de keuzes voor andere vormen van 

management control. In de tweede fase van onderzoek zullen we de toepassing van andere 

vormen van management control bespreken met de manager bedrijfsvoering en de 

hoofden van afdelingen. De manager bedrijfsvoering is primair verantwoordelijk voor het 

ontwerpen en gebruiken van het interne budgetteringssysteem waar het de budgettering 

van afdelingen door de divisie betreft. Vanuit die positie kan hij dat systeem afstemmen 

op andere vormen van control die hij uitoefent en/of stimuleert. Daarbij is de vraag of de 

manager bedrijfsvoering per afdeling maatwerk levert, i.c. in hoeverre hij het 

budgetteringssysteem afstemt op de mate van taakonzekerheid van de afdeling. Het 

afdelingshoofd (de hoogleraar) neemt een bijzondere positie in. Enerzijds heeft hij als 

budgethouder met het divisiemanagement afspraken gemaakt over te realiseren 

zorgvolumes tegen besteding van een bepaalde hoeveelheid middelen. Hij moet de 

medewerkers van zijn afdeling aansporen dat budget te realiseren. Anderzijds koesteren 

hij en zijn medewerkers medisch-professionele waarden die op gespannen voet met het 

budget kunnen staan. De vraag is of het afdelingshoofd vanuit zijn spilfunctie 

verschillende vormen van management control uitoefent en of die controlvormen worden 

uitgeoefend om het afdelingsbudget te realiseren. Tevens is de vraag of die mix ook 

bepaald wordt op grond van de mate van taakonzekerheid van het specialisme. We nemen 

deze verwachtingen op in veronderstelling (j), dat bij een geringe mate van 

taakonzekerheid de toepassing van interne budgettering als middel van control geschikt is 

voor sturing en beheersing, terwijl bij een hoge mate van taakonzekerheid juist het accent 

zal worden gelegd op andere vormen van control. Zoals verantwoord in de inleidende 

teksten van hoofdstuk 10 zal aan de invloed van DBC’s op andere vormen van control in 

het onderzoek geen expliciete aandacht besteed, maar zal worden volstaan met het geven 

van indicaties op basis van verzamelde onderzoeksgegevens.  

 

3.8. Het theoretische raamwerk nader uitgewerkt 

In de voorgaande paragrafen is het theoretisch raamwerk opgezet en uitgewerkt dat ten 

grondslag ligt aan met name de tweede fase van het onderzoek. In figuur 3.4 is dat 

raamwerk gepresenteerd. Aangezien het concept ‘gebruik’ (de mate van vasthouden aan 

budgetten) vooral tot uitdrukking komt gedurende de realisatie van budgetten is het op de 

aangegeven wijze gepresenteerd. Hierna zullen de relaties tussen de concepten worden 

samengevat, waarbij de letters verwijzen naar de relaties in de figuren.  
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mate realisatie 

doelstellingen IB 

IB-systemen budget realisatie  

contingente overige effecten  

factoren 

  =  relaties onderwerp van onderzoek

andere   =  analyse plan versus realisatie met betrekking tot

vormen van       doelstellingen en budget (geen onderwerp van onderzoek)

control   =  invloed naar aanleiding van analyse plan versus realisatie

      (geen onderwerp van onderzoek)

Figuur 3.4   Interne budgettering als instrument van management control           

doelstellingen IB

          gebruik

(a) , (c) , (d) , (e) , (g) , (i)

(c) , (i) , (j) 

(b) 

(c)

(d) , (e) , (g) , (f) 

(g) , (h) 

(e) , (f) , (g) , (h) , (i)

(g)

(f) , (h) , (i)

(j)

(c)
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De volgende verbanden worden verondersteld: 

(a) Vanuit het perspectief van taakonzekerheid zal de mate van koppeling laag zijn bij 

een hoge mate van taakonzekerheid, terwijl een hoge mate van koppeling zal 

plaatsvinden bij weinig taakonzekerheid. De prijsbasis zal bij een hoge mate van 

koppeling vooral zijn ingegeven door de mate waarin CTG-vergoedingen aansluiten 

op de kosten van zorg. 

(b) Als de doelstellingen van het ziekenhuis sterk in het verlengde liggen van die van de 

overheid, zal een sterkere mate van koppeling worden toegepast. Indien er naar wordt 

gestreefd discussies over het te voeren beleid te voorkomen, zal eveneens een hoge 

mate van koppeling worden toegepast.  

(c) Toegenomen financiële risico’s in combinatie met de noodzaak die te beheersen 

zullen leiden tot een sterkere mate van koppeling, een sterker vasthouden aan de 

realisatie van het afgesproken budget (gebruik) en het benadrukken van 

doelstellingen die betrekking hebben op financiële sturing en beheersing. 

(d) Indien bij een geringe mate van taakonzekerheid een sterke mate van koppeling wordt 

toegepast, zal ook sterk worden vastgehouden aan de realisatie van het budget 

conform de standaards waarop het budget is gebaseerd. Indien een sterke mate van 

koppeling wordt toegepast in een context die zich er niet voor leent (namelijk bij veel 

taakonzekerheid) zal de budgetgever waarschijnlijk minder sterk aan de realisatie van 

het budget vasthouden. 

(e) Indien het systeem aansluit op de mate van taakonzekerheid en het gebruik daarop is 

toegesneden (zie vorige punten), heeft dat een gunstige invloed op de realisatie van 

de doelstellingen die met het budgetteringssysteem worden nagestreefd. De 

combinatie van een geringe mate van taakonzekerheid, een sterke mate van koppeling 

en het sterk vasthouden aan de realisatie van het budget, zal een gunstige invloed 

hebben op de realisatie van de doelstellingen van het budgetteringssysteem.  

(f) Een ‘mismatch’ tussen taakonzekerheid, systeem en gebruik kan er toe leiden dat de 

realisatie van de kerntaken negatief wordt beïnvloed. Meer algemeen is de vraag of 

verschillende budgetteringssystemen ook verschillende invloeden hebben op de 

realisatie van kerntaken.  

(g) De mate waarin de doelstellingen van de overheid worden gerealiseerd zal vooral 

afhankelijk zijn van de mate waarin de doelstellingen die met de interne budgettering 

worden nagestreefd in het verlengde daarvan liggen en er een goede ‘match’ is tussen 

systeem, mate van taakonzekerheid en gebruik. Verder is het los van de 

doelstellingen van interne budgettering de vraag in hoeverre de doelstellingen van de 

overheid worden gerealiseerd indien een hoge mate van koppeling plaatsvindt. 

(h) Bij een sterke mate van koppeling zal de invloed van het management op het beleid 

(sturing) afnemen, doordat middelen automatisch worden doorgesluisd van het 

externe budget naar de budgethouders. Eén van de belangrijkste mogelijkheden die 

het management heeft om te sturen, namelijk het faciliteren van beleid met middelen, 

zal door dit automatisme minder krachtig worden.  

(i) Grote onevenwichtigheden tussen kosten en vergoedingen van zorg in het interne 

budget (bijvoorbeeld als gevolg van een sterke mate van koppeling bij een grote mate 
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van taakonzekerheid), zullen leiden tot sterkere financiële sturing en het sterker 

koesteren van financiële waarden. 

(j) Bij een geringe mate van taakonzekerheid is de toepassing van interne budgettering 

als middel van control geschikt voor sturing en beheersing, terwijl bij een hoge mate 

van taakonzekerheid juist het accent zal worden gelegd op andere vormen van 

control. 

Wat betreft de vraagstelling ten aanzien van DBC’s zal worden aangesloten bij 

bovengenoemde veronderstellingen zoals reeds in de voorgaande paragrafen van dit 

hoofdstuk is aangegeven. 

 

Om de controlcyclus te completeren is de vergelijking van plan met realisatie zowel voor 

wat betreft doelstellingen als budget ook in de figuur aangegeven. De analyse die daaruit 

volgt kan leiden tot aanpassingen in de doelstellingen die worden nagestreefd met het 

budgetteringssysteem, het systeem zelf en het gebruik ervan. Dit deel van de controlcyclus 

valt echter buiten het bestek van het onderzoek, want dat richt zich met name op de 

verklaring van de met een doorgetrokken pijl aangegeven relaties.

                                                           
1 In Groot en Van Helden (2003, p.36) worden ook activiteiten die leiden tot afstemming van de 

organisatieonderdelen op elkaar (coördinatie) tot de beheersing gerekend. In de optiek van de 

onderzoeker vormt dat een onderdeel van het planningsproces, omdat tegenstrijdigheden in 

planonderdelen dienen te worden voorkomen. Dat kan alleen maar als daar in het planningsproces 

rekening mee wordt gehouden. Het bijstellen van plannen moet strikt gesproken worden beschouwd 

als een planningsactiviteit, die weliswaar het gevolg is van een beheersingsactiviteit. Deze 

aanscherping lijkt in overeenstemming met Flamholtz 1983, p.157 i.c. de daar opgenomen weergave 

van 4e graads control.  
2 De term ‘control’ wordt in deze studie in twee verschillende betekenissen gebruikt. Control in de 

term ‘planning and (en) control’ heeft de betekenis van beheersing. Control in de term ‘management 

control’ heeft de betekenis van planning èn beheersing. Wordt in algemene zin over control 

gesproken in deze studie, dan wordt management control bedoeld. 
3 In de wetenschappelijke literatuur worden diverse definities van het begrip management 

accounting gehanteerd. Daarbij kan de term accounting zich beperken tot uitsluitend niet-financiële 

informatie en/of sterke overlap vertonen met het begrip management control. Met de door ons 

gehanteerde definitie positioneren wij management accounting bewust in een financieel-economisch 

perspectief. Daarbij wordt tevens aangegeven dat management accounting zich niet beperkt tot het 

gebruik van financiële gegevens sec, maar dat deze ook kunnen (en vaak zullen) worden gebruikt in 

combinatie met niet-financiële gegevens. 
4 Waar sommige auteurs spreken van management accounting en controlsystemen (MACS) kan dus 

zowel het benadrukken van het onderscheid van accounting ten opzichte van andere 

controlsystemen worden bedoeld, als het benadrukken van het accounting accent dat veel 

management controlsystemen typeert. In dit onderzoek vermijden wij de integrale term 

‘management accounting- en controlsysteem’. 
5 Het aspect autorisatie dat door Mol wordt benadrukt is impliciet verwerkt in het woord 

‘vastgesteld’ welke term een bindende klank heeft. 
6 In de praktijk wordt de budgetgever ook wel aangeduid met budgetverantwoordelijke, hetgeen tot 

verwarring leidt. Immers de budgethouder heeft ook verantwoordelijkheden gekregen, namelijk naar 

de budgetgever toe. De term budgetverantwoordelijke wordt daarom in dit onderzoek vermeden. 
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7 Een en ander sluit niet uit dat in de praktijk de toegekende bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden volgens het budgetteringssysteem niet volledig aansluiten op die vastgelegd 

met de organisatiestructuur, sterker nog daar haaks op kunnen staan. 
8 Dit zou zelfs zo ver kunnen gaan, dat er geen relatie tussen middelen en het uit te voeren plan 

wordt gelegd. Er is dan sec gesproken geen sprake van budgettering. 
9 Een nog te behandelen veronderstelling over taakonzekerheid is aangeduid als veronderstelling (a), 

aangezien het betreffende thema in de hoofdstukken met onderzoeksbevindingen eerder aan bod zal 

komen dan de invloed van doelstellingen. 
10 Brownell and Dunk (1991) stellen dat analyseerbaarheid (difficulty) en variability aparte 

dimensies zijn en apart moeten worden gemeten. Zij hebben daarom problemen met de 

operationalisatie van taakonzekerheid door Van de Ven and Delbecq (1974), die beide dimensies 

omwerken tot een samengestelde maatstaf om taakonzekerheid te meten. Aangezien Brownell and 

Hirst (1986) ook deze samengestelde maatstaf hebben gebruikt, corrigeren Brownell and Dunk 

(1991) dit. Het voorbeeld moge illustreren dat er geen eenduidige benadering is van het concept 

technologie. 
11 Bovendien is de typologie die Mol opvoert niet helemaal consequent, doordat hij niet duidelijk 

aangeeft wat hij onder identificeerbare output verstaat. Bedoelt hij alleen het kunnen identificeren 

en meten van de output, of verstaat hij daar tevens onder het kunnen leggen van een relatie tussen 

activiteiten en output? Om outputbudgettering toe te kunnen passen, zijn beide vereist, zoals hij zelf 

ook stelt (inclusief een relatie tussen activiteiten en productiemiddelen). Bij de omschrijving van het 

taakbudget en het bespreken van voorbeelden ervan beperkt hij zich tot het kunnen identificeren van 

de output en stelt hij terecht dat geen relatie kan worden gelegd tussen de output en de activiteiten. 

Samengevat mist de typologie de dimensie waar het de relatie activiteiten-output betreft. 
12 Mol (1997, p.87) stelt dat het taakbudget de gedaante heeft van een programmabegroting. Dat zou 

mogelijk ook kunnen pleiten voor een term als programmabudgettering. Echter zoals Mol (1997, 

p.88) zelf ook stelt, roept een programma de suggestie op van het uitoefenen van een gestructureerd 

aantal activiteiten. Dat inzicht ontbreekt juist bij taakbudgettering zoals door Mol gedefinieerd. Ook 

een term als projectbudgettering lijkt hier niet op zijn plaats: projecten hebben per definitie een 

éénmalig karakter, hetgeen hier zeker niet van toepassing hoeft te zijn. Projectbudgettering is wel 

een vorm van prestatiebudgettering, maar het omgekeerde gaat niet op. 
13 We zullen nieuw onderkende factoren die van invloed zijn op het management controlsysteem 

ook aanduiden als contingente factoren. In paragraaf 11.3.2 bij de reflectie op de contingentietheorie 

wordt op die keus teruggekomen. 
14

 Zie hier ook het verwarrende van Anthony’s naamgeving: op alle 3 niveaus wordt control 

uitgeoefend door het management, dat is niet slechts voorbehouden aan het 2e niveau i.c. 

‘management’control. 
15 Merchant en Van der Stede (2001, p.267 en verder) maken in een vervolg op Merchant (1985) 

onderscheid naar personnel control en cultural control, waarbij met personnel control gedoeld wordt 

op self control. Wij zullen in navolging van Abernethy and Brownell (1997) personnel control als 

verzamelnaam voor self en cultural control hanteren. 
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4. Methodologie, methoden en technieken 

Dit onderzoek heeft net als elk wetenschappelijk onderzoek tot doel kennis te produceren. 

De vraag is op welke wijze kennis kan of zou moeten worden gegenereerd (Babbie, 1998, 

p.19). Dit vraagstuk betreft de onderzoeksmethodologie, i.c. de ‘wetenschap’ van het 

doen van onderzoek. Methodologie is te omschrijven als het geheel van redeneringen en 

veronderstellingen dat de basis vormt voor het ontwerp van een onderzoek, de data-

verzameling, de data-analyse en de rapportage over de uitkomsten van het onderzoek 

(Den Hartog en Van Sluijs, 1995, p.244). De in dit onderzoek gevolgde methodologie zal 

worden verantwoord in paragraaf 4.1. De opvatting hoe kennis te genereren zal zijn 

vertaling moeten vinden in concrete onderzoeksmethoden. Afgezien van het feit dat 

onderzoeksmethodologie, -methoden en -technieken in het spraakgebruik al snel als 

synoniemen worden gebruikt, kent het begrip onderzoeksmethode geen éénduidige 

definitie. Wij definiëren een methode volgens het Woordenboek der Nederlandse Taal 

(WNT, 2003) als een vaste, weloverlegde manier van handelen om een zeker doel te 

bereiken. Tot die manieren rekenen we veldonderzoek (field study) en experimenten 

conform het onderscheid van Babbie (1998). Daarbij beschouwen we de gevalsstudie als 

een specifieke vorm van veldonderzoek (zie ook Scapens, 19901). Deze methoden zijn 

meer of minder geschikt om de gewenste informatie te verzamelen, afhankelijk van de 

onderzoeksvraag en de daaruit voortvloeiende onderzoeksmethodologie. In paragraaf 4.2 

zal worden verantwoord welke keuzes in dit onderzoek zijn gemaakt. Binnen elk van deze 

methoden kunnen bepaalde onderzoekstechnieken worden toegepast. Te denken valt aan 

interviews (wel of niet gestructureerd), enquêtes, observaties en documentanalyses. Op de 

toepassing ervan in dit onderzoek zal in paragraaf 4.3 worden ingegaan. In paragraaf 4.4 

wordt aandacht besteed aan de wetenschappelijke eisen die aan de uitvoering van het 

onderzoek gesteld kunnen worden, de zogenaamde validiteit. De belangrijkste 

bevindingen van dit hoofdstuk zullen worden samengevat in paragraaf 4.5. 

 

4.1. Methodologie 

Op het onderzoeksgebied van de gedragswetenschappen kunnen twee belangrijke 

onderzoeksmethodologieën worden onderscheiden, namelijk positivistisch en 

interpretatief onderzoek. Positivisme
2
 definieert gedragswetenschappen als 

georganiseerde methoden om deductieve logica te combineren met nauwkeurige 

empirische waarnemingen van individueel gedrag, met als doel causale verbanden te 

ontdekken en te bevestigen die gebruikt kunnen worden om algemene gedragspatronen te 

voorspellen (Neuman, 1991, p.47). Volgens het ‘deductive model of explanation’ 

(Kaplan, 1964 via Scapens, 1990) vinden wetenschappelijk onderzoek en theorievorming 

plaats. Kenmerkend voor het positivisme is dat het zich toelegt op algemeen geldende 

samenhangen die empirisch worden getest. Dit toeleggen op het algemeen geldende 

impliceert het uitsluiten van individuele, subjectieve elementen die het 

besluitvormingsproces van managers beïnvloeden. Weliswaar wordt de betekenis 
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onderkend van positivistisch onderzoek voor het verklaren en voorspellen van gedrag op 

hoog aggregatieniveau, op het individuele niveau schiet die benadering tekort. De vraag is 

dan of alle relevante verklarende variabelen wel in de theorie zijn opgenomen. Het is 

hierop dat met name in de jaren 80 (Tomkins and Groves, 1983) en 90 (Scapens, 1990) 

van de vorige eeuw de kritiek zich richt. Bovendien is het de vraag of alle variabelen wel 

adequaat te meten zijn met behulp van statistisch onderzoek. Verder is een belangrijk 

nadeel van positivistisch onderzoek dat het aantonen van een statistisch verband tussen 

variabelen geen uitsluitsel hoeft te geven over de richting van de causaliteit. De vraag bij 

een sterke correlatie tussen X en Y is of Y wordt beïnvloed door X of X door Y. In de 

getoetste hypothese wordt een bepaalde causaliteit vaak wel verondersteld en het aantonen 

van het statistisch verband vormt dan impliciet het bewijs daarvan. De theorie die wordt 

getoetst wordt dan aanvaard. De richting van de causaliteit is daarom een zwak element 

van positivistisch onderzoek. Om die aan te tonen moeten processen worden geanalyseerd 

en daarvoor leent een onderzoeksmethode die zwaar leunt op statistische 

onderzoekstechnieken zich minder goed.  

Wij sluiten ons aan bij deze kritiek, mede op grond van eigen praktijkervaring aangaande 

management controlvraagstukken in organisaties. Er bestaan over het algemeen geen 

simpele verklaringen en ook geen simpele oplossingen voor complexe problemen. De 

verklaring van een bepaald complex verschijnsel kan slechts voor een (beperkt) deel 

gevonden worden in een aantal, algemeen geldende verklarende variabelen. Het andere 

deel van de verklaring moet gevonden worden in de specifieke context. Dat die specifieke 

context zo belangrijk is, heeft te maken met de aard van het vakgebied management 

control. Dat vakgebied behoort tot de gedragswetenschapen. Elke situatie heeft zijn 

specifieke kenmerken: een unieke context, unieke spelers die uniek reageren, met unieke 

wisselwerkingen. Daardoor ontstaan vragen of per situatie niet andere, van de gevestigde 

theorie afwijkende variabelen zich voordoen, of bestaande variabelen aan invloed hebben 

verloren en of de causaliteit tussen variabelen is veranderd. Bij de keus van een 

budgetteringssysteem kunnen vele variabelen (doelstellingen en contingente factoren) een 

rol spelen. Dergelijke keuzes komen mogelijk via een complex besluitvormingsproces tot 

stand, waarbij meerdere belanghebbenden een rol spelen. Ook het identificeren van het 

gebruik van budgetteringssystemen en de effecten daarvan vormen een complexe materie. 

Verder is er sprake van een dynamische context van veranderende externe financiering, 

hetgeen de ziekenhuizen de nodige vraagtekens bezorgt hoe daar op te reageren met hun 

interne budgettering. Tenslotte moet bij het toepassen van management controlsystemen 

rekening worden gehouden met het kennisniveau van degenen voor wie die instrumenten 

worden ontwikkeld, alsmede met specifieke verlangens en weerstanden binnen de 

organisatie. Om dat in beeld te krijgen is het vereist diepgaande vragen over het ‘waarom’ 

te stellen en daarover door te vragen. Een en ander laat weinig ruimte aan een 

positivistische onderzoeksopvatting waarbij algemeen geldende theorieën de keuzes van 

het budgetteringssysteem, het gebruik en de effecten ervan bij een veranderende externe 

financiering zouden kunnen verklaren.  

Een interpretatieve onderzoeksvisie houdt met de voornoemde bezwaren rekening. 

Interpretatief onderzoek gaat er vanuit dat er geen algemeen geldende wetten zijn. Om in 

gedragswetenschappen verklaringen te vinden voor verschijnselen zal de onderzoeker 
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gedrag moeten interpreteren (in de zin van doorgronden en begrijpen, zie Ryan et al., 

2002, p.87): wat zijn belangrijke factoren die bepaald gedrag verklaren, wat is hun invloed 

en samenhang? Kortom: hoe verlopen processen waarbij mensen tot bepaald gedrag 

komen? Objectiviteit is voor de interpretatieve onderzoeksopvatting relatief. De 

onderzoeker interpreteert hetgeen hij waarneemt en door anderen wordt gezegd. Door dat 

laatste ontstaan interpretaties van interpretaties. Een verschijnsel is verklaard als de 

onderzoeker heeft aangetoond dat dit verschijnsel in relatie met andere verschijnselen een 

samenhangend systeem vormt, het zogenaamde ‘pattern model of explanation’ (Kaplan, 

1964 via Scapens, 1990). Theorievorming die voor een bepaalde situatie is ontwikkeld, 

heeft vooral als doel inzicht te geven in de sociale context en de bewustwording voor 

contextfactoren te stimuleren. Deze opvattingen sluiten goed aan bij de doelstellingen van 

dit onderzoek zoals beschreven in hoofdstuk 1, overigens zonder het daarmee als 

uitsluitend interpretatief te willen bestempelen. Als vertrekpunt voor dit onderzoek is een 

uitgebreid theoretisch raamwerk neergezet ter verklaring van de toepassing van 

budgetteringssystemen binnen ziekenhuisorganisaties. Aanvullend wordt veel aandacht 

besteed aan organisatiespecifieke details die een rol kunnen spelen in die verklaring en 

welke tot een uitbreiding van het theoretisch raamwerk kunnen leiden. 

 

4.2. Onderzoeksmethode 

De meest geëigende methode om de aspecten zoals genoemd in de vorige paragraaf tot 

uitdrukking te laten komen, is veldonderzoek gezien haar specifieke kenmerken: de 

onderzoeker ‘gaat het veld in’, i.c. bezoekt de organisatie-onderdelen waar het 

onderzoeksthema op van toepassing is en verkrijgt ter plaatse zijn informatie van 

betrokkenen. Hij heeft daardoor direct te maken met de personen die een rol spelen bij het 

onderwerp van onderzoek, alsook met de specifieke contextfactoren die een rol kunnen 

spelen. Bovendien laat deze methode onderzoekstechieken toe waarmee veel kwalitatieve 

data kunnen worden verzameld. Juist van deze data wordt verwacht dat ze een rijke bron 

van informatie zijn. Wat dit voor de objectiviteit betekent, wordt nader belicht in 

paragraaf 4.4 bij de bespreking van de validiteit van het onderzoek. Hierna wordt nader 

ingegaan op de onderzoeksopzet en de toegepaste methoden. 

 

De eerste onderzoeksfase: een veldonderzoek van acht academische ziekenhuizen 
 

De eerste fase van het onderzoek heeft een verkennend en inventariserend karakter: 

centraal staat het verkrijgen van inzicht in de rol die ‘het complete veld’, i.c. de acht 

academische ziekenhuizen, externe budgetparameters toekennen bij het bepalen van 

interne budgetten. Deze inventarisatie wordt toegesneden op de budgettering van divisies 

door de RvB. Immers het externe budget wordt op ziekenhuisniveau bepaald en de externe 

middelen worden intern top-down toebedeeld. Met het in kaart brengen van de 

budgettering van divisies door de RvB is de interne budgettering van de top van de 

organisatie in beeld gebracht. Reeds is in het voorgaande gewezen op de geschiktheid van 

veldonderzoek voor het krijgen van inzicht in de interne budgettering en haar 
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achtergronden. Gezien de omvang van het aantal ziekenhuizen en het inventariserende 

karakter van deze onderzoeksfase zal niet op alle onderzoeksthema’s even diep worden 

ingegaan. Het accent ligt op de mate van koppeling (deelvraag 1), de achtergronden 

daarvan (doelstellingen en contingente factoren, deelvraag 2 respectievelijk 3) en de 

verwachte invloed van DBC’s op de interne budgettering en de effecten die daarvan 

verwacht worden (deelvraag 7). Ook worden in deze onderzoeksfase indicaties verkregen 

over de wijze van budgetteren van afdelingen door divisies en of daar binnen 

ziekenhuizen verschillen tussen bestaan. Dat levert aanknopingspunten op voor het 

selecteren van een ziekenhuis ten behoeve van de tweede, meer verdiepende 

onderzoeksfase. 

 

De tweede onderzoeksfase: een gevalsstudie van één academisch ziekenhuis 
 

Case research wordt door Yin (2003, p.13) aangemerkt als een empirisch onderzoek dat 

een eigentijds fenomeen in beschouwing neemt in de context waarin het zich voordoet. De 

gevalsstudie (case study) is een specifiek onderzoek dat betrekking kan hebben op een 

organisatie of een onderdeel daarvan. Yin merkt op dat de grenzen tussen fenomeen en 

context vaak niet scherp zijn te trekken, waarmee hij impliciet lijkt aan te geven dat met 

name in dergelijke situaties case research een relevante onderzoeksmethode is. 

Kenmerken van de gevalsstudie zijn dat het aantal waarnemingen geringer is dan het 

aantal van belang zijnde variabelen (hetgeen statistisch onderzoek irrelevant maakt) en dat 

van meerdere informatiebronnen gebruik wordt gemaakt om data te verzamelen 

(triangulation). Deze dataverzameling wordt gestuurd vanuit vooraf bestudeerde theorie 

en daaruit afgeleide veronderstellingen. Het accent ligt op de kwaliteit van de redenering 

die de bewijslast vormt en waarmee de wetenschapper moet overtuigen. 

Diverse auteurs gaan in op de voordelen van case research (zie o.a. Scapens, 1990). Deze 

onderzoeksmethode maakt een diepgaande analyse van een fenomeen mogelijk met als 

eindresultaat explicietere theorievorming dan waarschijnlijk via andere 

onderzoeksmethoden haalbaar is. Dat voordeel kan worden gerealiseerd dankzij de 

volgende mogelijkheden van case research: 

1. Er kan meer zicht ontstaan op de variabelen die een rol spelen bij de verklaring van 

een fenomeen doordat de specifieke organisatiecontext in het onderzoek wordt 

betrokken.  

2. Het is mogelijk nadrukkelijk aandacht te besteden aan causaliteit door processen te 

analyseren: wat beïnvloedt wat, in welke mate en waarom? Die laatste vraag kan 

tevens leiden tot de onderkenning van nieuwe variabelen.  

3. Bij de uitvoering van case research kan van veel verschillende databronnen gebruik 

worden gemaakt: schriftelijke documentatie, interviews en observaties. Die leveren 

een rijkdom op aan gegevens en potentiële informatie om de theorievorming te 

versterken. 

Deze voordelen sluiten goed aan op het doel dat in de tweede fase van het onderzoek 

wordt nagestreefd. De bij de verantwoording van de onderzoeksmethodologie genoemde 

specifieke kenmerken van dit onderzoek komen in deze fase diepgaand aan de orde, 
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waardoor case research als onderzoeksmethode goed aansluit op het karakter van dit 

onderzoek.  

Ten opzichte van de eerste onderzoeksfase wordt een organisatieniveau lager in 

beschouwing genomen, namelijk de budgettering van afdelingen door divisies. Het doel 

van deze onderzoeksfase is namelijk de verschillende thema’s zoals beschreven in het 

theoretisch raamwerk (zie hoofdstuk 3) diepgaand te analyseren. Deze zijn vooral 

identificeerbaar op afdelingsniveau. De mate van taakonzekerheid is daar een voorbeeld 

van. Geselecteerd wordt een ziekenhuis dat bij de budgettering van divisies door de RvB 

een sterke mate van koppeling toepast, teneinde koppeling bij de budgettering van 

afdelingen door divisies als relevante budgetteringswijze mogelijk te maken. Binnen dat 

ziekenhuis worden twee divisies in beschouwing genomen die hun afdelingen op een sterk 

verschillende wijze budgetteren: de één past net als de RvB een sterke mate van koppeling 

toe, terwijl de ander dat juist niet doet. Binnen elke divisie worden twee afdelingen 

geselecteerd die zich naar verwachting van elkaar onderscheiden wat betreft de aard van 

productie en de daaruit voortkomende veronderstelde verschillen in taakonzekerheid. Op 

basis van indicaties van de managers bedrijfsvoering3 heeft dat voor de ene divisie geleid 

tot een keus voor het specialisme oogheelkunde (verwachting taakzeker) en neurologie 

(verwachting taakonzeker), voor de andere divisie tot een keus voor het specialisme 

orthopedie (verwachting taakzeker) en cardiologie (verwachting taakonzeker). Binnen 

elke divisie worden de relaties van het theoretisch raamwerk onderzocht.  

Er zijn verschillende vormen van case research, afhankelijk van het doel van de gevalsstudie. 

Voor een opsomming wordt verwezen naar Scapens (1990). De voorliggende studie heeft 

vooral de kenmerken van explanatory case research, dus verklarend onderzoek. In de eerste 

plaats wordt getracht in de praktijk aangetroffen budgetteringssystemen te verklaren met 

bestaande theorie, hetgeen kan leiden tot bevestiging en versterking ervan. In de tweede plaats is 

het doel van de gevalsstudie te komen tot het genereren van nieuwe theorie vanuit de 

invalshoek dat bestaande theorie mogelijk tekortschiet in de beschrijving, verklaring en/of 

voorspelling van een bepaald verschijnsel.  

 

4.3. Onderzoekstechnieken 

Een wetenschapper heeft verschillende onderzoekstechnieken tot zijn beschikking om 

data te verzamelen waarmee hij zijn onderzoeksvragen kan beantwoorden. Bij de keuze 

van die technieken zijn verschillende aspecten van belang. Afhankelijk van de aard van de 

benodigde informatie om de onderzoeksvragen te beantwoorden en de daaruit 

voortkomende onderzoeksmethodologie en -methode is een bepaalde techniek meer of 

minder geschikt. Verder is het vanuit het oogpunt van validiteit zeer wenselijk meerdere 

informatiedragers te raadplegen over een bepaald onderwerp en niet met één bron te 

volstaan (zie Abernethy and Brownell, 1999). Deze triangulation kan impliceren dat 

eenzelfde onderzoekstechniek, zoals bijvoorbeeld interviews, wordt toegepast op 

meerdere personen om hen naar hun mening te vragen over eenzelfde onderwerp. De 

informatiedragers kunnen ook verschillend van aard zijn (personen versus documenten), 

hetgeen de inzet van meerdere onderzoekstechnieken als consequentie heeft. 
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Triangulation heeft tevens als voordeel dat het tot een grote rijkdom aan informatie kan 

leiden. Hierna wordt aangegeven welke technieken in het onderzoek worden toegepast. 

 

Veel informatie (kennis, opvattingen) zit in de hoofden van mensen. Met behulp van 

interviews wordt getracht deze informatie te verkrijgen. Bovendien is de relatie tussen 

budgetteringssysteem, gebruik en de factoren die op beide van invloed zijn complex. Met 

name interviews die niet volledig gestructureerd zijn bieden de mogelijkheid dergelijke 

verbanden te verkennen. 

 

Het verzamelen van informatie heeft in de eerste onderzoeksfase, het veldonderzoek, 

plaatsgevonden met behulp van semi-gestructureerde interviews. Per academisch 

ziekenhuis zijn twee interviews van ieder ca. twee uur afgenomen. Het eerste interview 

heeft plaatsgevonden met de financieel directeur. Hij is de deskundige bij uitstek die 

inzicht kan geven in het toegepaste interne budgetteringssysteem, i.c. de mate van 

koppeling, de achtergronden daarvan, de verwachte invloed van DBC’s op het 

budgetteringssysteem en de verwachte effecten daarvan. Het tweede interview is 

afgenomen met de manager bedrijfsvoering
4
 die verantwoordelijk is voor het beheer van 

de middelen van een divisie en aan wie afdelingen verantwoording afleggen. Voor de RvB 

als budgetgever en de financieel directeur is hij het primaire aanspreekpunt van de divisie 

in zijn functie als budgethouder van het divisiebudget. Bovendien is hij als gebruiker en 

(mede)architect van het budgetteringsinstrumentarium binnen de divisie een belangrijke 

hoofdrolspeler. Het interview met de manager bedrijfsvoering heeft als doel vanuit zijn 

positie als budgethouder inzicht te krijgen in de achtergronden van het door de RvB 

toegepaste interne budgetteringssysteem, de verwachte gevolgen van DBC’s voor het 

budgetteringssysteem en de verwachte effecten ervan. Om eventuele verschillen in 

samenstelling van divisies zo veel mogelijk uit te sluiten, is bij elk ziekenhuis gesproken 

met de manager binnen wiens divisie het specialisme cardiologie
5
 is ondergebracht. In de 

eerste plaats zijn op dit poortspecialisme de productieparameters (zie paragraaf 2.2) van 

toepassing. In de tweede plaats kenmerkt dit specialisme zich door een breed pallet aan 

zorg: diagnostiek en behandeling, klinische en poliklinische zorg, beschouwende en 

snijdende aspecten van de zorg zijn alle goed vertegenwoordigd. 

 

Ook in de tweede onderzoeksfase, de gevalsstudie, hebben interviews een belangrijke rol 

gespeeld bij het verzamelen van informatie. Interviews hebben plaatsgevonden met de 

volgende functionarissen: 

• De voorzitter van de RvB.  

Vanuit zijn positie wordt de voorzitter van de RvB veelvuldig geconfronteerd met een 

dynamische externe omgeving, zoals marktwerking en de invoering van DBC’s. Als 

eindverantwoordelijke van het ziekenhuis zal hij waarschijnlijk nadrukkelijke 

standpunten hebben over de rol die het budgetteringssysteem binnen de organisatie 

moet vervullen.  

• De financieel directeur (meerdere interviews).  

In deze interviews wordt dieper ingegaan op de wijze en de achtergronden van de 

budgettering van divisies en eventuele ontwikkelingen die zich hierin hebben 
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voorgedaan sinds het interview in het kader van de eerste onderzoeksfase heeft 

plaatsgevonden. Ook ontwikkelingen ten aanzien van DBC’s worden in dit interview 

nader belicht. 

• De beide voorzitters van de twee divisies, tevens in hun functie als afdelingshoofd.  

Het doel van deze interviews is standpunten te vernemen ten aanzien van enerzijds de 

budgettering van divisies door de RvB (de voorzitter in de rol van formele 

budgethouder), anderzijds de budgettering van afdelingen door de divisie (de 

voorzitter als formele budgetgever). 

• De twee managers bedrijfsvoering van de beide divisies (elk meerdere interviews).  

De manager bedrijfsvoering neemt een spilfunctie in binnen het onderzoek. Hij is 

primair verantwoordelijk voor de interne budgettering binnen de divisie en drukt daar 

als budgetgever een zwaar stempel op, terwijl hij tevens als budgethouder sterk wordt 

aangesproken door de RvB op de effecten van het systeem.  

• De twee zorgmanagers van de beide divisies.  

Een budgetteringssysteem kan worden gezien als een middel om een bepaald doel te 

realiseren, zoals het effectueren van medisch inhoudelijk zorgbeleid. Gezien zijn 

medeverantwoordelijkheid voor dat beleid kan daarom de zorgmanager als een 

belanghebbende van het budgetteringssysteem worden beschouwd. Bovendien heeft 

hij vanuit zijn positie als mede-divisiebestuurder waarschijnlijk een brede blik op het 

functioneren van het budgetteringssysteem. 

• De beleidsfunctionaris van één van beide divisies (meerdere interviews).  

Deze beleidsfunctionaris ondersteunt de manager bedrijfsvoering bij de interne 

budgettering en is als zodanig ook een belangrijke informatiebron. 

• De vier afdelingshoofden, twee van elke divisie (waarvan twee tevens voorzitter zijn 

van hun divisie, zie hierboven).  

Zoals eerder aangegeven is de medisch specialist een belangrijke hoofdrolspeler in 

het ziekenhuis: zijn gedrag drukt een zwaar stempel op het primaire proces. Dat geldt 

met name voor het afdelingshoofd. Inhoudelijk beleid zal veelal op afdelingsniveau 

vorm krijgen en geëffectueerd worden, waarbij het interne budgetteringssysteem een 

ondersteunende rol kan spelen. Het afdelingshoofd is daarom inhoudelijk een 

belangrijk aanspreekpunt: welke doelstellingen worden met het budgetteringssysteem 

nagestreefd, wat is de invloed van het systeem op die doelstellingen en meer 

algemeen op het realiseren van de kerntaken van zijn afdeling? 

Naast bovengenoemde interviews hebben nog gesprekken plaatsgevonden met 

medewerkers van de medische administratie met als doel beter zicht te krijgen op de mate 

van taakonzekerheid van de vier afdelingen die in het onderzoek zijn betrokken. 

Bovendien zijn nog informele gesprekken met diverse medewerkers gevoerd. Uiteraard 

zal zoveel mogelijk worden aangegeven door welke functionarissen bepaalde uitspraken 

zijn gedaan. Om bronnen te beschermen zal in bepaalde gevallen ook worden gesproken 

van ‘een medewerker’. 

 

Naast het houden van interviews vormt documentanalyse een waardevolle 

onderzoekstechniek. Documenten zijn informatiedragers die veel informatie kunnen 

geven over de achtergronden van de wijze van budgetteren. In de eerste onderzoeksfase is 
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slechts beperkt gebruik gemaakt van dit instrument. Gezien het inventariserende karakter 

kon de gewenste informatie over koppeling worden verkregen met behulp van interviews. 

Volstaan is met het gebruikmaken van jaarverslagen om een beeld te krijgen van het 

betreffende ziekenhuis en haar financieel beleid. In de tweede onderzoeksfase daarentegen 

heeft een uitgebreide documentanalyse plaatsgevonden, hetgeen in belangrijke mate heeft 

bijgedragen aan het verdiepende karakter van de gevalsstudie. Deze documentatie heeft 

zowel betrekking op de organisatie als geheel, als op de divisies van het ziekenhuis en de 

in het onderzoek betrokken afdelingen. Te denken valt aan beleidsnotities en -plannen, 

begrotingen, periodieke uitvoeringsrapportages, jaarverslagen, personeelsbulletins en 

oraties van afdelingshoofden (hoogleraren). Ook zijn op verzoek specifieke rapportages 

door de medische administratie verstrekt met als doel een betere indruk te krijgen van de 

mate van taakonzekerheid. Verder is gedurende het onderzoek veel schriftelijke 

informatie geraadpleegd van landelijke instellingen zoals het ministerie van VWS, de 

VAZ, het CTG, Prismant en het project DBC2003. Deze informatie heeft vooral 

betrekking op ontwikkelingen in de externe budgettering van academische ziekenhuizen. 

 

4.4. Validiteit 

De methodologische keuzes in het voorgaande verantwoord hebbende, wordt in deze 

paragraaf nader ingegaan op de wetenschappelijke eisen die aan de uitvoering van het 

onderzoek gesteld kunnen worden. In navolging van Abernethy and Brownell (1999) 

wordt dit toegespitst op de verschillende vormen van validiteit (begripsvaliditeit, interne 

validiteit en externe validiteit) waaraan een verantwoord wetenschappelijk onderzoek 

dient te voldoen. Daarbij wordt ook ingegaan op de eisen van betrouwbaarheid en 

verifieerbaarheid. 

 

Validiteit van de operationalisatie van concepten heeft betrekking op de kwaliteit van 

de vertaalslag (operationalisatie) van een abstract concept (zoals bijvoorbeeld gebruik) 

naar meetbare grootheden: zijn de metingen betrouwbaar  en in hoeverre wordt gemeten 

wat wordt beoogd? Dat laatste is een belangrijk punt, omdat hieraan tevens de conclusies 

van het onderzoek gekoppeld zijn. De kwaliteit / validiteit van die vertaalslag (het 

‘construct’) moet vooral worden beoordeeld op basis van de redenering die daarbij wordt 

gevolgd, i.c. de argumentatie. Uiteraard is de onderzoeker op dit punt kwetsbaar: dit 

aspect vormt vaak de achilleshiel van het onderzoek. Wetenschappers kunnen over deze 

vertaalslag verschillende gedachten hebben en de onderzoeker daar op aanspreken. 

Abernethy and Brownell (1999) stelt dan ook dat niet zozeer de vraag is of constructs 

perfect gemeten zijn (want dat is niet haalbaar), maar of de onderzoeker kan overtuigen 

dat hij zijn uiterste best heeft gedaan dat te bereiken.  

Wat kan worden aangeduid als begripsvaliditeit (‘construct validity’) kan worden bereikt 

in drie stappen (Abernethy et al., 1999, verwijzend naar Nunnally, 1978): 

a. Goed specificeren met welke variabelen wordt gemeten en op welke wijze (i.c. wat 

zijn waarneembare aspecten). De onderzoeker stelt dus het domein vast. Om hier 

overtuigend te zijn, moet de onderzoeker zoveel mogelijk aansluiten bij gevestigde 



4. Methodologie, methoden en technieken 

 81 

theorie (welke operationalisaties zijn reeds ontwikkeld om de variabele te meten), de 

kritische kanttekeningen die onderzoekers daarbij geplaatst hebben in zijn 

beschouwing betrekken en in het verlengde hiervan zelf a priori keuzes maken. 

Overigens is het bezwaar van de in dit onderzoek gebruikte contingentietheorie dat 

het contingentieonderzoek in de loop der tijd juist niet zelf aan deze criteria voldoet, 

met als bezwaar dat er geen goede eenduidige operationalisaties zijn (welke items 

moeten we meten) en dat de theorieontwikkeling daarom niet veel is opgeschoten (zie 

Otley, 1980; Abernethy et al., 1999). Bij concepten als vormen van control en 

taakonzekerheid is intensief studie gemaakt van de operationalisaties in kwantitatief 

onderzoek. Die hebben het vertrekpunt gevormd voor het opstellen van 

interviewvragen. Verder moet ten aanzien van het domein worden gesteld dat de 

opzet van het onderzoek ook wordt ingegeven door de vraag welke variabelen nog 

meer een rol spelen. Hierdoor staat het domein op voorhand niet vast. Dat neemt niet 

weg dat bestaande theorie wel degelijk vanuit validiteitsoogpunt een belangrijk 

vertrekpunt is geweest. Voor de wijze waarop de diverse concepten zijn 

geoperationaliseerd wordt verwezen naar bijlage II. 

b. Vaststellen in hoeverre de variabelen (i.c. specifieke kenmerken (items) van 

variabelen) betrouwbaar (reliable) zijn gemeten. Het gaat er hier om een variabele 

te meten zonder fouten, dus ééndimensionaal en objectief. Er moet met andere 

woorden onafhankelijkheid bestaan tussen de onderzoeker en de data: los van de 

onderzoeker moet de verzameling van bepaalde gegevens dezelfde waarden 

opleveren. Gezien het feit dat veel contextvariabelen kwalitatief zijn en dus slechts 

subjectief te waarderen zijn, doet zich hier een probleem voor (Babbie, 1998, p.304 

en 305). Statistische technieken bieden dan geen uitkomst. Waar het vooral op 

aankomt is de kwaliteit van de logica waarmee tot een bepaald oordeel is gekomen 

(zogenaamde interne consistentie, Neuman, 1991, p.363) en de mate waarin de 

onderzoeker ‘has done his damnedest’ (Abernethy et al., 1999) om zo compleet 

mogelijk te zijn. Een en ander stelt hoge eisen aan de communicatieve vaardigheden 

van de onderzoeker. Ook het feit dat open interviewvragen gebruikt worden, verhoogt 

de betrouwbaarheid: het biedt de mogelijkheid dat nieuwe informatie boven tafel 

komt. Verdere bijdragen zijn het toepassen van verschillende theorieën en het gebruik 

van verschillende databronnen (via interviews, documentanalyse) en het vergelijken 

of die dezelfde informatie opleveren (zogenaamde externe consistentie; Neuman, 

1991, p.363). Verschillende van deze maatregelen worden toegepast binnen het 

onderzoek. 

c. Vaststellen in hoeverre de resultaten voorspelbaar zijn door te vergelijken in hoeverre 

de scores van een variabele in overeenstemming zijn (correleren) met andere 

indicatoren / items waarvan de score in dezelfde richting zou moeten wijzen (of juist 

tegengesteld) als die van de variabele (zogenaamde ‘convergent validity’). Dit kan 

bereikt worden door interviewvragen te stellen over dergelijke variabelen. Met name 

bij het toepassen van diverse vormen van control en het in kaart brengen van 

taakonzekerheid is hiervan gebruik gemaakt (zie nogmaals bijlage II). 
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Interne validiteit heeft betrekking op de causaliteit: in welke mate weet de onderzoeker 

overtuigend het gevonden causale verband tussen onafhankelijke en afhankelijke 

variabelen aan te tonen? Verifieerbaarheid kan hierbij behulpzaam zijn. Het voordeel van 

kwantitatief onderzoek is dat de database met ruwe informatie los staat van de 

bevindingen. Elke onderzoeker kan zelf toetsen aan de hand van dezelfde database of hij 

tot gelijke bevindingen komt. De mate van covariantie tussen variabelen speelt daarbij een 

hoofdrol. Bij case research is er vaak geen aparte database en worden de ruwe data 

geïntegreerd in het rapport. Is statistische bewijskracht niet van toepassing, in 

veldonderzoek zal de ‘bewijslast’ vooral moeten komen van plausabiliteit: in hoeverre 

weet de onderzoeker te overtuigen? Logische redeneertrant, duidelijke stappen in het 

onderzoek, verschillende dataverzamelingsmethoden en het op alle mogelijke manieren 

getuigen van het plegen van maximale inspanning dragen daaraan bij. 

 

Externe validiteit heeft betrekking op de mate waarin de onderzoeker in staat is de 

generaliseerbaarheid van zijn onderzoeksresultaten aan te tonen. Met andere woorden: in 

hoeverre zijn de resultaten van de in beschouwing genomen deelpopulatie van toepassing 

op de totale doelgroeppopulatie of zelfs aanverwante populaties? Vooral in toegepast 

onderzoek waar het bij management accounting vaak om gaat, is dat een gewenst 

resultaat. Onderscheid moet worden gemaakt naar de twee fasen van onderzoek. In de 

eerste fase waar de budgettering van divisies door de RvB centraal staat, worden alle acht 

academische ziekenhuizen betrokken. In die zin is externe validiteit niet aan de orde: alle 

partijen zijn betrokken. Anders wordt het als de resultaten worden doorgetrokken naar de 

algemene ziekenhuizen. Dan moet nadrukkelijk rekening worden gehouden met grote 

verschillen in context. Aangegeven zal moeten worden waar en waarom vergelijkingen 

mogelijk zijn waar het gaat om het generaliseren van bevindingen. De tweede 

onderzoeksfase bestaat uit een gevalsstudie. Statistische generalisaties zijn daarbij niet aan 

de orde. Verder kunnen er nadrukkelijker uitspraken over externe validiteit worden 

gedaan indien kan worden gerefereerd aan de bevindingen van soortgelijk onderzoek 

(Abernethy et al., 1999). Replicatie (bij academische en algemene ziekenhuizen), een 

andere mogelijkheid om de externe validiteit te vergroten, is een ambitie die na afronding 

van dit onderzoek hopelijk kan worden gerealiseerd.  

 

4.5. Samenvatting 

Het onderzoek heeft vooral tot doel te verklaren. Het richt zich namelijk op het verklaren 

van een complex fenomeen binnen een specifieke organisatiecontext met behulp van 

bestaande theorie, alsook op het ontdekken van nieuwe variabelen en verbanden. De 

meest geëigende methode om deze aspecten tot uitdrukking te laten komen is 

veldonderzoek. Daarbij is gekozen voor een aanpak waarbij een inventariserende 

onderzoeksfase wordt gevolg door een verdiepende gevalsstudie. Gezien de aard van het 

onderzoek is vooral gebruik gemaakt van interviews en documentanalyse als 

onderzoekstechnieken. Verder is nadrukkelijk aandacht besteed aan construct validity, dat 

wil zeggen de kwaliteit van de operationalisatie van concepten. De interne validiteit, i.c. 
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de kwaliteit van conclusies ten aanzien van het verband tussen verklarende en verklaarde 

variabelen, zal vooral afhangen van de overtuigingskracht van de onderzoeker. Dat geldt 

ook voor de generaliseerbaarheid van onderzoeksresultaten, de zogenaamde externe 

validiteit. Deze kan in de toekomst worden versterkt door herhaling van de gevalsstudie 

bij andere ziekenhuizen.

                                                           
1 Scapens (1990, p.266) stelt nadrukkelijk dat case research een onderzoeksmethode en geen 

methodologie is. Echter ook hij definieert het begrip methode niet.  
2 Auguste Comte (1798-1857) heeft deze term naar voren gebracht vanuit zijn positieve (in de zin 

van optimistische) opvatting dat de maatschappij op logische en rationele wijze bestudeerd en 

begrepen kon worden, dit in tegenstelling tot bepaalde negatieve elementen die naar zijn mening de 

Verlichting voortbracht (Babbie, p.41 en 42). 
3
 Bij de selectie van twee taakzekere en twee taakonzekere specialismen zijn door ons aanvankelijk 

overzichten met DBC’s gebruikt van de stuurgroep DBC2003, van de medische administratie van 

het ziekenhuis van de gevalsstudie en van een ander academisch ziekenhuis. Daarbij is per 

specialisme gekeken naar het aantal soorten DBC’s en de spreiding van de kosten per soort DBC. 

Ten tijde van deze exercitie (2002) was de kwaliteit van deze overzichten echter niet sterk 

ontwikkeld. Door diverse nauw betrokkenen uit de ziekenhuizen werd met name ook gewaarschuwd 

voor kwaliteitsverschillen tussen typeringslijsten van DBC’s voor verschillende specialismen. 

Onder andere werd gewezen op de invloed van verschillen in benadering en attitude van de 

wetenschappelijke verenigingen van de diverse specialismen die voor die typering verantwoordelijk 

zijn. Op grond hiervan is besloten dat deze overzichten toentertijd geen valide ijkpunt waren om een 

indicatie te geven van de mate van taakonzekerheid en is besloten bij de selectie van taakzekere en 

taakonzekere specialismen op het oordeel van de managers bedrijfsvoering en andere kwalitatieve 

signalen te varen. 
4 Bij één ziekenhuis ontbreekt de divisiestructuur op het moment van onderzoek. Daarom is voor dit 

ziekenhuis een lid van de RvB geïnterviewd. 
5 Specialismen zullen worden aangeduid met een kleine letter. Wanneer organisatorische eenheden 

worden bedoeld (zoals afdelingen) die de naam van het specialisme dragen, zal een hoofdletter 

worden gebruikt. Er is dus bijvoorbeeld sprake van het specialisme cardiologie en de afdeling 

Cardiologie. 
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5. De invloed van externe budgetparameters: bevindingen 
van het veldonderzoek 

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de mate waarin de Raden van Bestuur (RvB) 

van academische ziekenhuizen externe budgetparameters toepassen bij het vaststellen van 

de hoogte van interne budgetten van divisies (de mate van koppeling, zie deelvraag 1 in 

sub-paragraaf 1.1.4) en waarom verschillende keuzen worden gemaakt (deelvragen 2 en 

3). De veronderstellingen (a) t/m (c) die in paragraaf 3.8 zijn opgenomen, passeren daarbij 

de revue.  

De opzet van dit hoofdstuk is als volgt. Eerst wordt in paragraaf 5.1 de mate van 

koppeling geïnventariseerd. Daarvoor zullen de productieparameters van de 

functiegerichte budgettering (FB-parameters) in beschouwing worden genomen (zie het 

eind van paragraaf 2.2). Zoals zal blijken, passen alle ziekenhuizen een 

mutatiesystematiek toe in hun interne budgettering. In paragraaf 5.2 wordt die keuze nader 

toegelicht. In hoeverre verschillen in doelstellingen afwijkende keuzes in de mate van 

koppeling kunnen verklaren, wordt behandeld in paragraaf 5.3. Onderscheid in het wel of 

niet nastreven van de doelstellingen van de overheid is een onderdeel van die analyse. De 

invloed van contingente factoren op verschillen in de mate van koppeling zal in paragraaf 

5.4 worden besproken. De belangrijkste bevindingen van dit hoofdstuk worden vervolgens 

samengevat in paragraaf 5.5. Het hoofdstuk wordt afgesloten met paragraaf 5.6 waarin 

wordt aangegeven wat de consequenties van deze eerste onderzoeksfase zijn voor de 

gevalsstudie in de tweede onderzoeksfase. 

 

5.1. Toegepaste interne budgetteringssystemen 

In deze paragraaf zal nader worden ingegaan op deelvraag 1 van dit onderzoek, i.c. welke 

systemen van interne budgettering worden toegepast. Daarbij ligt de nadruk op het wel of 

niet toepassen van externe budgetparameters in de interne budgettering (mate van 

koppeling). Onderscheid wordt gemaakt naar twee organisatorische niveaus, namelijk 

divisies (welke worden aangestuurd door de RvB) en afdelingen (vallend onder het 

divisiemanagement). Uit de interviews is gebleken dat bij alle ziekenhuizen de RvB 

samen met haar financiële staf het systeem bepaalt volgens welke de divisies worden 

gebudgetteerd. Wel is in de meeste gevallen sprake van een nadrukkelijk consulterende 

rol van het divisiemanagement. De divisies zijn echter vrij in de wijze waarop ze hun 

zorgafdelingen budgetteren. Weliswaar ligt in deze onderzoeksfase het accent op de 

budgettering van divisies door de RvB, aan het eind van deze paragraaf zal beknopt 

verslag worden gedaan van de bevindingen waar het de budgettering van afdelingen door 

divisies betreft. De argumenten van afwijkende keuzes op dit niveau werpen namelijk 

aanvullend licht op de keuzes door de RvB. 

 

Bij alle acht academische ziekenhuizen blijkt de historie in sterke mate de hoogte van het 

divisiebudget te bepalen. Bij geen enkel ziekenhuis zijn bij de invoering van de FB-
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systematiek in 1997 de budgetten herberekend door vermenigvuldiging van de op de 

betreffende divisies van toepassing zijnde FB-parameters met een bepaalde waarde (hetzij 

het CTG-tarief of een percentage daarvan, hetzij een interne prijs). Dat zou technisch 

gesproken mogelijk zijn geweest, doordat veel parameters op specifieke afdelingen 

(specialismen) zijn te herleiden. De ziekenhuizen blijken echter sterk vast te houden aan 

historisch gegroeide budgetten. Invoering van de FB-systematiek heeft dus intern geen 

grote budgetverschuivingen tot stand gebracht. Alle acht ziekenhuizen passen bij hun 

interne budgettering een incrementele wijze van budgetteren toe (Groot en Van Helden, 

2003, p.126): de budgetten van divisies worden bepaald door het gerealiseerde budget van 

het voorgaande jaar waar vervolgens mutaties op worden aangebracht. De wijze waarop 

die mutaties tot stand komen en meer specifiek de rol die FB-parameters daarin spelen, 

verschilt echter per ziekenhuis. In tabel 5.1 zijn de bevindingen geïnventariseerd conform 

de systemen die in sub-paragraaf 3.3.4 zijn onderscheiden. Deze worden hier beknopt 

herhaald: 

I. Volledige inputbudgettering. Er wordt geen koppeling toegepast, maar er is 

sprake van een historisch inputbudget. Budgetmutaties (incrementen) worden 

benaderd op basis van mutaties in activiteiten en daarvoor benodigde 

productiemiddelen.  

II. Een combinatie van inputbudgettering (historisch budget) en output- en 

procesbudgettering op basis van interne prijzen waar het de vaststelling van 

budgetmutaties betreft. Er is hier dus een gedeeltelijke koppeling: wel de 

productieparameters, maar niet de CTG-vergoedingen worden gebruikt. 

III. Dit systeem is gelijk aan II met dat verschil, dat geen interne tarieven, maar 

(vaste percentages van) CTG-tarieven (waaronder 100%) als prijsbasis voor de 

budgetmutaties worden toegepast.  

IV. Volledige output- en procesbudgettering op basis van interne prijzen. 

V. Volledige output- en procesbudgettering op basis van (vaste percentages van) 

CTG-tarieven (waaronder 100%).  

Aangezien de systemen IV en V niet blijken voor te komen, zijn deze in de tabel buiten 

beschouwing gelaten. Omdat sommige ziekenhuizen onderscheid blijken te maken in de 

budgettering van hun personele en materiële kosten, is dat onderscheid in tabel 5.1 

aangegeven als p respectievelijk m. De vergoeding per productieparameter verstrekt door 

het CTG is overigens ook opgebouwd uit een afzonderlijke personele en materiële 

component (zie bijlage V, tabel V.3). 

 

Zoals uit tabel 5.1 blijkt, maken de academische ziekenhuizen in verschillende mate 

gebruik van de FB-parameters bij het bepalen van de omvang van interne budgetmutaties. 

Bij ziekenhuizen A, B, C en D is een sterke koppeling tussen mutaties in het externe 

ziekenhuisbudget en mutaties in het interne divisiebudget: de veranderingen in de 

reguliere en WBMV-productie en de daaraan gekoppelde vergoedingen worden als 

percentage van het CTG-tarief direct doorgegeven aan de divisies (systeem III).  

Ziekenhuis A heeft zelfs besloten dat percentage in 2002 op te trekken naar 100%. Een 

zelfde voornemen is in onderzoek bij ziekenhuis C, waar in incidentele gevallen systeem 

II wordt toegepast voor de WBMV-productie.  
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Tabel 5.1   Mutatiesystematiek interne budgettering 
De rol van externe productieparameters bij de bepaling van mutaties in interne budgetten 

(p = personele kosten, m = materiële kosten) 

 

 

zieken- 

huis 

 

productie- 

parameters 

I 
geen  

koppeling 

II 
koppeling voor 

productiemutaties 

obv intern tarief 

 

III 
koppeling voor 

productiemutaties 

obv CTG-tarief 

 

A Regulier   85% p+m 

 WBMV   85% p+m 

B Regulier   50% p + 100% m 

 WBMV   50% p + 100% m 

C Regulier   80 en 100% p+m 

 WBMV  (p+m) 80 en 100% p+m 

D Regulier   percentage p+m 

 WBMV   100% p+m 

E Regulier p+m   

 WBMV p+m   

F Regulier p+m   

 WBMV   80% p+m 

G Regulier p M  

 WBMV p + deel m deel m  

H Regulier p+m   

 WBMV p+m   

 

 

Ziekenhuizen E en H leggen geen rechtstreekse rekenkundige relatie met de externe 

budgetparameters (systeem I). Desalniettemin nemen deze ziekenhuizen wel degelijk de 

invloed van de FB-parameters op het externe budget in beschouwing bij het toekennen 

van budgetmutaties (zie ook paragraaf 5.3). De ziekenhuizen F en G passen meerdere 

mutatiesystematieken toe. Ziekenhuis F maakt daarbij onderscheid naar aard van de 

productie (regulier versus WBMV), ziekenhuis G vooral naar aard van de kosten 

(personeel versus materieel) en naar aard van de verschillende WBMV-verrichtingen. 

 

Opmerkelijk is dat binnen de ziekenhuizen A t/m D de geïnterviewde managers 

bedrijfsvoering het budgetteringssysteem dat organisatiebreed voor de verdeling van 

middelen over divisies wordt gehanteerd, niet zonder meer toepassen bij de verdeling van 

middelen over de afdelingen binnen hun divisie. Weliswaar wordt ook een 

mutatiesystematiek door de managers bedrijfsvoering toegepast, maar budgetmutaties 

voor de afdelingen worden bepaald op basis van de extra kosten. Het accent verschuift 

van een toepassing van systeem III op divisieniveau naar een toepassing van systeem I (en 

II) op afdelingsniveau.  
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Wat verder opvalt is dat de geïnterviewde managers bedrijfsvoering van de ziekenhuizen 

A t/m D afwijken van het systeem van de RvB, maar dat dat niet per se geldt voor hun 

collega-managers bedrijfsvoering van andere divisies binnen hun ziekenhuis. Sommigen 

wijken af van dat systeem, terwijl anderen haar sterk volgen bij de budgettering van 

afdelingen. Bij ziekenhuizen E en H budgetteren de divisies hun afdelingen volgens het 

systeem van de RvB. De manager bedrijfsvoering in ziekenhuis F geeft alleen de 

materiële component één op één door aan de afdelingen, terwijl de personele kosten 

worden gebudgetteerd volgens systeem I. Overigens worden ook binnen dit ziekenhuis 

afwijkende systemen door divisies gehanteerd. Bij ziekenhuis G worden de afdelingen 

gebudgetteerd conform de systematiek zoals aangegeven in tabel 5.1. 

 

Geconcludeerd kan worden dat alle academische ziekenhuizen een incrementele wijze van 

budgetteren toepassen: de budgetten van divisies worden bepaald door het gerealiseerde 

budget van het voorgaande jaar waar vervolgens mutaties op worden aangebracht. Waar 

academische ziekenhuizen zich van elkaar onderscheiden is de mate waarin ze externe 

budgetparameters toepassen bij het bepalen van de hoogte van die mutaties (de mate van 

koppeling). Voorts worden die systemen niet zonder meer door het divisiemanagement 

gekopieerd bij het budgetteren van hun afdelingen. In het algemeen blijken de externe 

budgetparameters bij de budgettering van afdelingen door het divisiemanagement een veel 

minder sterke rol te spelen dan bij de budgettering van divisies door de RvB.  

 

5.2. De keus voor een mutatiesystematiek nader belicht 

Zoals in de vorige paragraaf is beschreven, is bij geen van de academische ziekenhuizen 

de invoering van de FB-systematiek in 1997 aanleiding geweest het totale budget van 

divisies (voor zover dat door FB-parameters wordt bepaald) te herijken. De ziekenhuizen 

blijken sterk vast te houden aan historisch gegroeide divisiebudgetten. De financieel 

directeuren geven daarvoor een aantal redenen. Belangrijk is het ontbreken van een echte 

noodzaak, omdat de invoering van de FB-systematiek voor de academische ziekenhuizen 

budgetneutraal is verlopen. Er is geen pijn op totaalniveau die intern verdeeld moet 

worden. Een andere reden is dat de invoering van een compleet nieuwe 

budgetteringssystematiek alle cijfers ter discussie zou stellen. Die discussie zou de 

implementatie van verbeteringen in het budgetteringssysteem sterk vertragen, zo niet 

onmogelijk maken. De meeste ziekenhuizen kiezen liever voor een traject van kleine 

stapjes vooruit. Historische ontwikkelingen in combinatie met de specifieke aard van het 

academisch ziekenhuis spelen hier een rol. Ziekenhuizen kennen namelijk een relatief 

korte historie van budgettering (sinds begin jaren 80, zie paragraaf 2.2) en daaruit 

voortkomende relatieve schaarste, waardoor ook het professioneel management van 

middelen pas twee decennia oud is. De opkomst van specifiek op ziekenhuizen gerichte 

managementinstrumenten zoals de meting van zorgzwaarte is ook pas van recente datum. 

Bovendien moeten dergelijke instrumenten hun weg vinden in een complexe organisatie 

met complexe producten. Ziekenhuizen hebben daardoor eigenlijk geen andere keus dan 

veranderingen in kleine stapjes door te voeren. Een ander probleem is dat de kans op 
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herallocaties bij invoering van een nieuw systeem van intern budgetteren erg groot is. De 

vraag is of die herallocaties te realiseren zijn: veel ziekenhuiskosten zijn vast. Bovendien 

wordt met de te heralloceren middelen mogelijk veel goeds gedaan dat niet in de FB-

parameters tot uitdrukking komt. Dat goeds wordt door machtige partijen in het 

ziekenhuis (hoogleraren met hun medische staf) gekoesterd en verdedigd. In het verlengde 

hiervan plaatsen ziekenhuizen veel vraagtekens bij het feit of FB-parameters een goede 

afspiegeling zijn van de productie en zo dat al het geval is, of de vergoedingen de kosten 

adequaat dekken. Overigens neemt een en ander niet weg dat zowel bij de financieel 

directeuren als de managers bedrijfsvoering veel onvrede heerst over de systematiek van 

incrementele budgettering. Die onvrede betreft niet de wijze van bepaling van jaarlijkse 

mutaties (het increment), maar het historisch budget waarop die worden aangebracht. Het 

gevoel bestaat dat in het verleden de verhouding tussen activiteiten en middelen grote, niet 

te rechtvaardigen verschillen tussen divisies laat zien. Niettemin schrikt men om 

bovengenoemde redenen terug voor drastische aanpassing van het historisch vertrekpunt.  

 

Gezien dat historisch vertrekpunt lijkt de invloed van de mutatiesystematiek op de interne 

budgetten bij de systemen II en III niet groot. Echter het ziekenhuis wordt extern via de 

nacalculatie afgerekend op verschillen tussen de werkelijk gerealiseerde en de 

afgesproken totale productie. Het kan dan om aanzienlijke mutaties gaan, zowel in 

positieve als negatieve zin. Die werkelijke mutaties kunnen dus ook groter zijn dan 

begroot. Meer algemeen zal de invloed van de koppeling op het totale budget groter zijn 

naarmate het systeem langer wordt toegepast en de jaarlijkse budgetmutaties groter zijn. 

Het cumulatief van alle mutaties neemt immers aan invloed toe ten opzichte van het 

historisch vertrekpunt. En middelen plussen en minnen zich op ziekenhuisniveau 

misschien uit, voor individuele divisies kunnen de verschillen groot zijn. Waar het gaat 

om lagere dan afgesproken productie is het voor hen lastig om in de lopende exploitatie te 

snijden (om maar niet te spreken van het inleveren van middelen achteraf). Dat probleem 

is groter als het aandeel van de vaste kosten hoog is, hetgeen voor de meeste divisies 

geldt. Bovendien willen of kunnen divisies niet direct hun productiecapaciteit afbouwen 

bij een incidentele terugval van productie en de daaruit voortvloeiende bekostiging. 

Sterker nog, het ontbreken van voldoende specialistisch personeel is vaak debet aan het 

niet kunnen halen van de productie, waardoor het extra wrang is dat ziekenhuizen hun 

vaste kosten niet kunnen dekken door teruglopende opbrengsten. Verder moet worden 

bedacht dat productie-uitbreidingen zowel betrekking kunnen hebben op uitbreiding van 

bestaande zorg als op het aanbod van nieuwe zorgvormen. Bij dat laatste gaan de 

ontwikkelingskosten vaak voor de baat uit. Voorfinanciering daarvan vindt plaats uit 

gunstige marges op lopende productie. Om dit haasje-over effect in stand te houden, is het 

essentieel dat nieuwe zorg adequaat wordt gehonoreerd. De voorzitter van de RvB van het 

ziekenhuis van de gevalsstudie noemt het gebrek aan financiële mogelijkheden van 

voorfinanciering als belangrijkste reden waarom bepaalde wenselijk geachte productie 

niet van de grond komt (zie paragraaf 7.5). Negatieve mutaties leiden derhalve snel tot 

beheersmatige problemen, terwijl positieve van belang zijn voor de instandhouding van 

beleidsontwikkeling. 
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De omvang van die effecten is mede afhankelijk van de toegepaste mutatiesystematiek, 

i.c. de mate van koppeling. Dat onderstreept het belang van het ‘waarom’ van het gekozen 

systeem, hetgeen in de volgende paragrafen zal worden besproken. 

 

De conclusie luidt dat grote interne budgetverschuivingen niet haalbaar en vanwege het 

budgetneutraal invoeren van de FB-systematiek ook niet noodzakelijk worden geacht. Dat 

doet echter niets af aan het feit dat de invloed van een mutatiesystematiek groot kan zijn. 

De omvang daarvan wordt mede bepaald door de aard van de systematiek (mate van 

koppeling). 

 

5.3. De invloed van doelstellingen 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de doelstellingen die de mate van koppeling 

beïnvloeden. Zoals is verantwoord in sub-paragraaf 3.2.2 zijn de doelstellingen die de 

overheid nastreeft met de FB-systematiek de basis voor de formulering van potentiële 

doelstellingen van de interne budgettering. Mogelijk ligt er een verband tussen 

accentverschillen in de mate waarin ziekenhuizen deze doelstellingen nastreven en de 

mate van koppeling: streven sommige ziekenhuizen, sterker dan andere, doelstellingen na 

die in het verlengde liggen van overheidsdoelstellingen en leidt dat dan tot (meer) 

koppeling? Zoals zal blijken in het vervolg van deze paragraaf vereist de relatie tussen 

doelstellingen en het interne budgetteringssysteem een diepgaander analyse. De 

contingente factoren die bij die analyse aan bod komen, zullen in paragraaf 5.4 worden 

geïnventariseerd.  

 

Aangezien er in het vervolg van deze paragraaf uitgebreid aan de doelstellingen genoemd 

in sub-paragraaf 3.2.2 wordt gerefereerd, worden ze hier herhaald: 

1. Het beheersen van de totale kosten van het ziekenhuis.  

2. Het verlagen van de overheadkosten door vereenvoudiging van het interne 

budgetteringssysteem. 

3. Het vergroten van de flexibiliteit van de interne middelentoewijzing, waarmee met 

name wordt beoogd beleidsmatig wenselijke productie te realiseren. 

4. Het verstrekken van een reële vergoeding voor gemaakte kosten. 

5. Het voorkomen van ondoelmatige productie.  

6. Het stimuleren van doelmatige productie.  

7. De weg plaveien voor het toekomstige gebruik van DBC’s in de interne budgettering. 

8. Het realiseren van een middelenverdeling waarbij discussies over het te voeren beleid 

worden voorkomen. 

9. Het stimuleren van beleidsmatig (en/of) financieel interessante productie. 

 

Deze doelstellingen zijn aan de financieel directeuren
1
 van academische ziekenhuizen, 

vanuit hun ondersteunende positie voor de RvB, voorgelegd met de vraag in hoeverre die 

worden nagestreefd bij de interne budgettering van divisies (score van 1=laag tot 5=hoog 

op Likert-scale; tevens mogelijkheid gm=geen mening aan te geven).  
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Uit de onderzoeksresultaten blijkt, dat de meeste doelstellingen (1 en 3 t/m 6) die in het 

verlengde van die van de overheid liggen relatief hoog
2
 scoren. Alleen doelstellingen 2 en 

7 scoren laag. Van de toegevoegde doelstellingen scoort 8 laag, terwijl bij 9 de spreiding 

groot is (een spreiding die overigens niet samenhangt met de indeling I t/m III). De 

gespreide score op doelstelling 9 is opmerkelijk, omdat de financieel directeuren de 

mogelijkheid is geboden zelf eventueel ontbrekende doelstellingen toe te voegen. Bijna 

allen gaven hierbij aan dat de interne budgettering fungeert als middel om het 

organisatiebeleid te realiseren (realisatie planning & control cyclus). Blijkbaar komen de 

elementen sturing en beheersing in de verschillende doelstellingen niet voldoende tot 

uitdrukking. Blijken er duidelijke accentverschillen te zitten in het wel of niet nastreven 

van bepaalde doelstellingen, dat onderscheid hangt niet samen met het gebruik van de 

systemen I t/m III. De doelstellingen van de financieel directeuren zijn sterk eensluidend 

op het gegeven abstractieniveau, maar de middelen om die te realiseren, i.c. de systemen I 

t/m III, zijn verschillend. Er kan dan ook niet worden geconcludeerd dat verschillen in 

budgetteringssystemen overeenkomen met bepaalde accentverschillen in het nastreven 

van doelstellingen. 

In sub-paragraaf 3.2.2 is aangegeven dat bovengenoemde doelstellingen voor een groot 

deel in het verlengde liggen van doelstellingen die de overheid nastreeft met de FB-

systematiek. Veronderstelling (b), dat een sterkere mate van koppeling zal worden 

toegepast als de doelstellingen van het ziekenhuis sterk in het verlengde liggen van die 

van de overheid, gaat dus niet op: bij alle ziekenhuizen liggen de doelstellingen sterk in 

het verlengde van die van de overheid, maar toch maken ze onderscheid in de mate van 

koppeling. Onderdeel van die veronderstelling, dat een hoge mate van koppeling zal 

worden toegepast indien er naar wordt gestreefd discussies over het te voeren beleid te 

voorkomen, gaat gezien de lage score op deze doelstelling bij alle ziekenhuizen ook niet 

op. Zoals in voorgaande paragraaf is geschetst, blijkt het voorkomen (in de zin van het 

tegengaan) van discussies wel een belangrijke rol te spelen bij het besluit om een 

incrementele wijze van budgetteren toe te passen. Daarbij ligt het accent op het 

voorkomen van discussies over de middelenverdeling, niet over het te voeren beleid. Op 

de mate waarin beide zijn te scheiden, zal in paragraaf 11.3 nader worden gereflecteerd. 

 

Bij analyse van de argumenten om wel of niet te koppelen blijkt dat een nadere invulling 

van doelstellingen een goede verklaring biedt voor de keus van verschillende systemen, 

tesamen met de perceptie welk budgetteringssysteem in relatie tot de condities waaronder 

het moet functioneren (contingente factoren, zie de volgende paragraaf voor een 

systematisch overzicht) het meest effectief is die doelstellingen te realiseren. Uit de 

interviewresultaten komen de hierna volgende, overigens vaak sterk met elkaar verband 

houdende, punten naar voren. 

  

a. Visie op sturing 
De keus voor het budgetteringssysteem wordt in belangrijke mate bepaald door de 

besturingsfilosofie van de RvB. Ziekenhuizen die systeem III toepassen, vinden het van 

groot belang dat financiële prikkels op ziekenhuis- en divisieniveau gelijkgericht zijn. 

Daarmee wordt het realiseren van gemaakte productieafspraken met de zorgverzekeraar 
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gestimuleerd. Bovendien wordt in de optiek van koppelende ziekenhuizen door de 

gelijkgerichte financiële prikkel de maatschappelijke taak van het ziekenhuis naar binnen 

toe vertaald, zo is de veronderstelling (bij welke overigens de nodige kanttekeningen zijn 

te plaatsen, zie paragraaf 5.6). Ziekenhuizen geven hiermee aan welke productie 

beleidsmatig wenselijk is (doelstelling 9) en zien koppeling als een middel om dat te 

realiseren. Dat FB-vergoedingen vaak niet overeenstemmen met kostprijzen neemt men 

voor lief. Positieve marges motiveren en stimuleren productie. Uit die marges kan de 

beleidsontwikkeling van nieuwe taken worden gefinancierd. Bovendien kunnen die 

plussen de minnen van andere productie op divisieniveau uitmiddelen. Toepassing van 

systeem III lijkt een sterke sturing van de productie op basis van geld te impliceren. De 

ziekenhuizen die systeem III toepassen, geven echter aan dat ook bij toepassing van dit 

systeem er wel degelijk zorginhoudelijke sturing plaatsvindt door de RvB. Die kan 

namelijk haar invloed doen gelden door te bepalen in hoeverre ze wel of niet bepaalde 

voorstellen vanuit de divisies zal verdedigen bij de zorgverzekeraar bij het maken van 

productieafspraken. Verder geeft ziekenhuis B aan dat financiële prikkels pas effect 

hebben als medisch specialisten inzicht hebben in de zorginhoudelijke effecten van 

productieveranderingen. 

Ziekenhuizen die de FB-parameters niet of nauwelijks een rol laten spelen bij het bepalen 

van budgetmutaties, geven aan hun inhoudelijke beleid op hun kerntaken (doelstelling 9) 

niet te willen laten frustreren door verkeerde financiële prikkels van een in hun ogen 

achterhaald systeem. Koppeling is dus een verkeerd middel om het gewenste beleid te 

realiseren. Zij benadrukken de slechte meetbaarheid van de output in termen van FB 

(weinig differentiatie bij reguliere zorg), de onvolledigheid ervan (willekeur bij WBMV) 

en het niet overeenstemmen van vergoedingen met de meer- of minderkosten. Sturing 

vanuit financiële prikkels is alleen wenselijk voor zover dat spoort met beleidsmatige 

keuzes die gebaseerd zijn op inhoud. Aan die eis voldoet de FB-systematiek meestal niet. 

Bepaalde beleidsmatig gewenste ontwikkelingen zouden dan door gebrek aan bekostiging 

niet van de grond komen, terwijl ongewenste (niet in het academisch zorgprofiel 

passende) productie zou kunnen worden gestimuleerd. Door niet alle middelen één op één 

intern door te geven, kan de RvB bovendien een grote centrale beleidsruimte aanhouden 

voor het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen. Divisies concurreren met creatieve 

voorstellen om deze middelen, welke een essentiële rol spelen bij het zo goed mogelijk 

waarmaken van de academische functie, zijnde het bestaansrecht van een academisch 

ziekenhuis. Verder is bij een te rekenkundige benadering van budgetten de angst groot 

voor het ontstaan van allerlei ‘losse ziekenhuisjes’ binnen het grote ziekenhuis. 

 

b. Visie op kostenbeheersing 
Aan de beheersmatige functie van budgetten (doelstelling 1) wordt door alle ziekenhuizen 

veel waarde gehecht. Verschillende ziekenhuizen zijn in het verleden in de problemen 

gekomen doordat ontwikkelingen in nieuwe zorg niet volledig in het budget werden 

vergoed. Er zit nauwelijks meer rek in de budgetten om tegenvallers op te vangen, onder 

andere als gevolg van het steeds sterker uit de pas lopen van kostprijzen en vergoedingen 

(zie het vorige punt). De RvB in de meeste ziekenhuizen speelt op zekerheid: de angst 

voor tekorten is groot. Door de invoering van de nacalculatie in 2001 is het risicoprofiel 
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van de academische ziekenhuizen verslechterd. Ze zijn daardoor gedwongen meer 

aandacht te besteden aan kostenbeheersing en het nadrukkelijker maken van keuzes welke 

zorg wel en niet te leveren, waarbij ook in het verleden gemaakte keuzes ter discussie 

komen te staan. Financierbaarheid is voor alle ziekenhuizen een nadrukkelijker 

randvoorwaarde geworden. Zo zou het vanuit het perspectief van kostenvergoeding 

mogelijk moeten zijn meer intern te vergoeden dan wordt verkregen in het externe budget 

indien de kosten hoger zijn dan de opbrengsten. De praktijk is echter dat ziekenhuizen 

voorstellen voor productie-uitbreidingen alleen verdedigen bij de zorgverzekeraar indien 

de extra opbrengsten de extra kosten dekken. Door er voor te kiezen de CTG-vergoeding 

intern door te geven (systeem III) plaatst de RvB zich op afstand van de divisies en neemt 

ze een sterk beheersmatige positie in: koppeling wordt gezien als middel om geen risico’s 

te lopen ten aanzien van kostenbeheersing. Het risico of de vergoedingen de kosten 

dekken, wordt neergelegd bij de divisie: ze zal het er mee moeten doen. Meer dan dat 

bedrag krijgt het ziekenhuis er ook niet voor, hetgeen ook niet valt te betwisten. Naarmate 

de RvB meer tegen de 100% van het CTG-tarief aan gaat zitten, kan ze zich sterker 

beroepen op dit argument. Ze vermijdt daarmee discussies over de hoogte van kosten 

versus vergoedingen. Voor ziekenhuizen die koppeling toepassen, blijkt de nacalculatie 

een reden te zijn om die koppeling te intensiveren, terwijl ziekenhuizen die niet koppelen 

zich steeds sterker beraden op het toepassen van koppeling als gevolg van de toegenomen 

financiële risico’s. Veronderstelling (c), dat toegenomen financiële risico’s in combinatie 

met de noodzaak die te beheersen onder andere zullen leiden tot een sterkere mate van 

koppeling en het benadrukken van doelstellingen die betrekking hebben op financiële 

beheersing, blijkt hierdoor te worden bevestigd. 

 

c. Organisatieontwikkeling 
In sub-paragraaf 3.2.1 is gewezen op de relatie tussen de organisatiestructuur en de interne 

budgettering. De visie op de meest wenselijke organisatiestructuur en de daarbij 

behorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden van organisatieonderdelen bepaalt 

mede wie welke bevoegdheden en verantwoordelijkheden heeft ten aanzien van 

budgetten. Bijna alle academische ziekenhuizen hebben in het recente verleden een proces 

van organisatieverandering doorgemaakt. De functionele organisatiestructuur met 

eenheden als verpleging, polikliniek, medisch-specialistische afdelingen is omgezet in één 

met divisies die patiëntengroepen als ordeningsprincipe neemt. Binnen deze divisies 

worden de kerntaken patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek uitgevoerd die op die 

patiëntengroepen betrekking hebben. In het kader van integraal management hanteren 

sommige ziekenhuizen de visie dat ziekenhuismiddelen ook (integraal) aan die divisies 

beschikbaar worden gesteld die de betreffende middelen genereren, alsmede dat zij ook de 

financiële risico’s verbonden aan die middelen dragen. Dat leidt tot een keus voor een 

sterke mate van koppeling (systeem III). Het verschil in percentages dat ziekenhuizen bij 

de budgettering volgens dit systeem hanteren, is met name terug te voeren op de 

bekostiging van ondersteunende diensten (tenslotte moeten uit de vergoedingen alle extra 

kosten worden betaald). In de meeste ziekenhuizen worden die nog centraal gefinancierd, 

zodat het niet logisch is de gehele vergoeding aan de divisies waarin de poortspecialismen 

zijn ondergebracht, door te geven. Bij ziekenhuizen A en C gaan de plannen om de 
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percentages te verhogen gepaard met het voornemen ook de intern afgenomen productie te 

verrekenen. Bij deze ziekenhuizen bestaat een sterk streven naar integraal management op 

divisieniveau. Ziekenhuis B wil ook naar een dergelijk systeem toe, maar is nog 

terughoudend vanwege het ontbreken van goed zicht op de kosten van de interne 

dienstverlening.  

 

d. Het verstrekken van een ‘reële’ vergoeding aan divisies 
Ziekenhuizen kijken verschillend aan tegen de vraag wat een reële vergoeding is voor 

extra productie
3
 van divisies. Ze geven hiermee een eigen invulling aan doelstelling 4. 

Vanuit het perspectief van opbrengstverwerving is het reëel dat degene die de opbrengsten 

genereert (verdient) deze ook volledig in het budget krijgt. Dit blijkt een argument te zijn 

voor het toepassen van systeem III: vergoeding als vorm van beloning. Vanuit het 

perspectief van vergoeding van gemaakte kosten is het reëel dat de intern gegeven 

vergoedingen voor extra productie gelijk zijn aan de extra kosten ervan, waarbij ook 

rekening kan worden gehouden met de kosten van ondersteunende diensten. Indien het 

ziekenhuis er voor kiest om de vergoeding te baseren op de werkelijk gemaakte kosten is 

inzicht in extra productie en de kosten ervan een belangrijke randvoorwaarde. Cruciaal is 

in hoeverre de budgetparameters en de daaraan gekoppelde tarieven de productie 

respectievelijk de kosten goed weerspiegelen. Als aan beide condities wordt voldaan, 

wordt het 100%-tarief bij systeem III toegepast. Dit blijkt in een aantal gevallen op te 

gaan voor de WBMV-productie. Indien de parameters de productie wel goed 

weerspiegelen maar de vergoedingen niet overeenstemmen met de kosten, wordt gekozen 

voor een percentage bij systeem III (als benadering van de gemiddelde kosten) of voor 

systeem II. Indien de parameters de extra productie niet goed representeren maar men 

slaagt er wel in de extra kosten vast te stellen, valt de keus op systeem I. Dit systeem 

wordt ook gekozen op basis van het gedrag van kosten. Voor de personele kosten geldt 

bijvoorbeeld dat productieveranderingen meestal gepaard gaan met trapsgewijze 

veranderingen in de behoefte aan personeel. Slaagt men er niet in de omvang van de extra 

productie en de daarmee gemoeide kosten vast te stellen, dan blijken ziekenhuizen ook 

voor systeem III te kiezen als alternatief bij gebrek aan beter en ter voorkoming van 

verdere discussie (dit ondanks de lage score op doelstelling 8). Systeem III wordt dus niet 

alleen toegepast op grond van representatie van productie en kosten, maar ook als het 

zicht daarop volledig ontbreekt. Een ander opmerkelijk punt is dat de opvattingen van 

ziekenhuizen sterk uiteenlopen over de mate waarin de vergoedingen voor WBMV-

productie wel of niet kostendekkend zijn. De mate waarin vergoedingen zijn gebaseerd op 

kostprijsberekeningen van de ziekenhuizen zelf en de kwaliteit van deze berekeningen 

(met name volledigheid waar het dekking van ondersteunende diensten betreft) spelen bij 

die oordeelsvorming een rol. Verder kunnen door ontwikkelingen in de zorg (toenemende 

complexiteit, comorbiditeit, nieuwe technologie) kostprijsberekeningen in de loop der tijd 

achterhaald zijn.  

 

e. Pragmatisme, transparantie en eenvoud 
Bij de toekenning van extra middelen in geval van extra productie heeft de toepassing van 

de FB-parameters veel pragmatische voordelen (systemen II en III). In een bepaald 
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opzicht zijn ze discussievrij: niemand kan ontkennen dat de opbrengsten van het 

ziekenhuis van de productieparameters afhankelijk zijn. Bovendien loopt een ziekenhuis 

bij de onderhandelingen met de zorgverzekeraar toch weer tegen de externe 

budgetparameters aan, waardoor het handig is die ook voor intern gebruik te hanteren. 

Verder is reeds in het vorige punt gewezen op de toepassing van FB-parameters als 

hulpmiddel voor interne budgettering bij gebrek aan beter. Met de toepassing van 

organisatiebreed geldende percentages van het CTG-tarief (systeem III) wordt ook 

gekozen voor transparantie en eenvoud: bij het verrekenen van productiemutaties weten 

divisies direct waar ze aan toe zijn. Alhoewel niet expliciet nagestreefd, worden met een 

dergelijk transparant systeem de overheadkosten van het budgetteringssysteem laag 

gehouden (doelstelling 2). 

 

Afhankelijk van het gewicht dat ziekenhuizen aan bovengenoemde aspecten toekennen, 

leidt dat tot de keus voor de toepassing van een bepaald budgetteringssysteem, i.c. een 

bepaalde mate van koppeling. 

 

5.4. De invloed van contingente factoren 

Er zijn diverse contingente factoren te onderkennen die mede invloed hebben op het 

budgetteringssysteem en/of de doelstellingen die met interne budgettering worden 

nagestreefd. Een aantal daarvan is reeds in het voorgaande ter sprake gekomen. In deze 

paragraaf volgt een overzicht. Daarbij zal eerst aandacht worden geschonken aan de 

contingente factoren waarvan in het kader van dit onderzoek invloed wordt verondersteld 

op het interne budgetteringssysteem. Vervolgens wordt ingegaan op contingente
4
 factoren 

die op grond van de bevindingen van het veldonderzoek zijn aangetroffen, maar die niet 

aan de theorie zijn ontleend. 

 

Technologie (taakonzekerheid): 
In het onderzoek wordt verondersteld dat technologie (de mate van taakonzekerheid) van 

invloed is op de vormgeving van het interne budgetteringssysteem. De aard van de 

technologie van de medisch specialismen behorend tot de divisies blijkt echter op geen 

enkele wijze bepalend voor de wijze van budgettering door de RvB. Alle divisies met 

poortspecialismen worden binnen een academisch ziekenhuis op een identieke wijze 

gebudgetteerd, terwijl ze als gevolg van het uiteenlopende karakter van de specialismen 

technologisch van heel andere aard zijn. Taakonzekerheid speelt op het hoge 

abstractieniveau van de relatie RvB-divisies geen enkele rol. Veronderstelling (a), dat de 

mate van koppeling laag zal zijn bij een hoge mate van taakonzekerheid, terwijl een hoge 

mate van koppeling zal plaatsvinden bij weinig taakonzekerheid, blijkt dan ook niet op het 

niveau van divisies op te gaan. Dat de prijsbasis bij een hoge mate van koppeling vooral is 

ingegeven door de mate waarin CTG-vergoedingen aansluiten op de kosten van zorg, 

blijkt meer een uitgangspunt te zijn waar het de budgettering van divisies betreft, dan dat 

ook daadwerkelijk daarvan sprake is.  
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De externe omgeving: 
De kwaliteit (of liever gezegd: het gebrek daaraan) van de FB-parameters als 

outputindicator speelt een rol. Deze parameters geven nauwelijks een beeld van de 

geleverde zorg vanwege het gebrek aan differentiatie in parameters bij de reguliere zorg 

(een opname is een opname voor een bepaald specialisme). Verder zijn de parameters 

onvolledig. Met name bij WBMV-productie is sprake van willekeur: voor bepaalde 

topklinische zorg zijn wel parameters ontwikkeld, voor andere als topklinisch aan te 

merken zorg zijn die er niet. Ook is als belangrijk punt naar voren gekomen dat de 

tarieven (vergoedingen) van de productieparameters afwijken van de kosten die het 

ziekenhuis moet maken. Andere factoren in de externe omgeving, zoals vergrijzing 

(toenemende comorbiditeit) en technologische ontwikkeling, zijn tevens van invloed op 

de kwaliteit van de externe bekostigingsparameters. Die worden namelijk niet of 

onvoldoende bijgesteld voor deze ontwikkelingen. Toepassing van de externe 

bekostigingsparameters in de interne budgetteringssysteem bergt door deze 

onvolkomenheden het risico van ongewenste sturing in zich, hetgeen in een aantal 

ziekenhuizen voor de RvB een reden is geen koppeling toe te passen. Nog sterker blijkt 

dat argument te gelden voor divisies bij het budgetteren van afdelingen, waar het kunnen 

effenen van plussen en minnen door de kleinere schaal minder goed mogelijk is. 

Ziekenhuizen worden ook met een toegenomen variabiliteit in het externe budget 

geconfronteerd als gevolg van nacalculatie en een groter deel van het externe budget dat 

via de productieparameters wordt gefinancierd. Dat heeft twee effecten. In de eerste plaats 

wordt het ziekenhuis financieel meer kwetsbaar voor veranderingen in de productie en de 

samenstelling ervan. Bovendien is er een duidelijke tendens dat marktmechanismen meer 

invloed zullen gaan krijgen. Deze ontwikkelingen bieden kansen zoals de ontwikkeling 

van (nieuwe) marktaandelen en het verwerven van extra opbrengsten, maar ook 

bedreigingen in de zin dat die door toegenomen concurrentie ook verloren kunnen gaan. 

Deze bedreigingen hebben zowel invloed op de doelstellingen van interne budgettering, 

als op het systeem. Het accent komt zwaarder te liggen op het beheersen van financiële 

risico’s. Koppeling blijkt dan een middel zijn om deze risico’s af te wentelen op de 

divisies, hetgeen een bevestiging inhoudt van veronderstelling (c) zoals reeds is 

geconcludeerd bij punt b van de vorige paragraaf. In de tweede plaats leidt de toegenomen 

variabiliteit tot een grotere bewustwording van de relatie tussen productie en opbrengsten. 

Vanaf het moment dat die bewustwording ontstaat, kan het ook een rol gaan spelen bij het 

maken van afwegingen. Deze laatste hoeven niet uitsluitend op risicobeheersing 

betrekking te hebben.  

 

Contingente factoren die niet aan de theorie zijn ontleend, maar die wel in het 

veldonderzoek zijn aangetroffen, zijn hierna vermeld. 

 

De kwaliteit van de informatievoorziening binnen het ziekenhuis: 
Een andere contingente factor is de kwaliteit van de informatievoorziening binnen het 

ziekenhuis. Wordt in het voorgaande gesproken van vergoedingen die afwijken van de 

kosten van zorg, veel ziekenhuizen zijn niet in staat die vergelijking te maken door het 

ontbreken van kosteninformatie over specifieke zorg. In de vorige paragraaf is 
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aangegeven dat zowel een kwalitatief goede als een gebrekkige informatievoorziening 

eenzelfde invloed kunnen hebben op het interne budgetteringssysteem: ze kunnen beide 

leiden tot het besluit om te koppelen. Waar het de budgettering van afdelingen door 

divisies betreft, speelt de informatievoorziening ook een rol: managers bedrijfsvoering 

zitten dichter op het zorgproces dan de RvB, waardoor zij beter kunnen inschatten voor 

welke activiteiten meer of minder middelen nodig zijn. Men kan daardoor beter 

beoordelen of kosten afwijken van vergoedingen en het budgetteringssysteem daarop 

toesnijden. 

 

Persoonsgebonden factoren: 
Uit de vorige paragraaf valt ook op te maken dat persoonlijke visies op doel-middel 

relaties van invloed zijn op het interne budgetteringssysteem. Waarschijnlijk heeft die 

visie zich ontwikkeld op basis van kennis en ervaring. Is hiervoor gesproken over 

risicobeheersing, wanneer en in welke mate risicobeheersing noodzakelijk is, wordt ook 

sterk beïnvloed door persoonlijke voorkeuren. In deze eerste fase van onderzoek is geen 

diepgaand onderzoek gepleegd naar deze persoonsgebonden factoren. Aangezien deze wel 

een belangrijke rol kunnen spelen bij het besluit wel of niet te koppelen, wordt op dit 

aspect in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk nog nader teruggekomen.  

 

Het graduele onderscheid in academisch zorgprofiel: 
Het graduele onderscheid in academisch zorgprofiel tussen de acht academische 

ziekenhuizen blijkt eveneens een rol te spelen. Naarmate een ziekenhuis haar 

bestaansrecht sterker ontleent aan profilering op met name topreferente zorg en het 

daaraan verbonden onderzoek, vormt het stimuleren van reguliere en topklinische zorg 

door externe financiële prikkels (systeem III) een grotere bedreiging, doordat een focus op 

dergelijke zorg ten koste kan gaan van onderzoek en topreferente zorg. Dergelijke 

prikkels zal men intern willen vermijden. Bovendien wordt bij een dergelijke profilering 

een relatief klein deel van het budget door de productieparameters bepaald, doordat het 

ziekenhuis sterk leunt op andere (onderzoeks)middelen. Haar financiële risicoprofiel 

vereist dan ook minder sterk de afwenteling van risico’s op divisies. We zien hier een 

bevestiging van hetgeen in paragraaf 3.4 is verondersteld, namelijk dat strategie en 

omgeving geen onafhankelijke contingente variabelen zijn: de strategie van het ziekenhuis 

bepaalt hoe sterk de invloed van de omgeving is.  

 

Het weerstandsvermogen van het ziekenhuis: 
In het verlengde van vorige punt speelt voor sommige ziekenhuizen de omvang van de 

eigen vermogenspositie een rol. Naarmate die geriefelijker is, wordt ook de noodzaak 

minder groot direct maatregelen (zoals het toepassen van koppeling) te nemen in de 

interne bedrijfsvoering zodra externe risico’s toenemen. 

 

Tenslotte wordt stilgestaan bij de invloed van de organisatiestructuur op het interne 

budgetteringssysteem. In hoofdstuk 3 is verondersteld dat die geen rol speelt: de 

academische ziekenhuizen kennen een gelijksoortige organisatiestructuur. Echter de 

argumenten van de vorige paragraaf in beschouwing nemend, is het inderdaad niet de 
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organisatiestructuur op hoofdlijnen die het onderscheid verklaart tussen 

budgetteringssystemen, maar wel de invulling van details ervan. Die hebben betrekking 

op de mate van kostendecentralisatie (punt c van paragraaf 5.3), alsmede op verdeling van 

de verantwoordelijkheden en daaruit voortvloeiende bevoegdheden ten aanzien van 

mutaties in het externe budget (punt d van dezelfde paragraaf). Deze laatste hangen weer 

sterk samen met de opvattingen op welke wijze sturing (punt a van dezelfde paragraaf) en 

beheersing (punt b van dezelfde paragraaf) het beste kunnen worden geëffectueerd. Echter 

aangezien deze factoren zowel de organisatiestructuur als het interne 

budgetteringssysteem beïnvloeden (waarbij het budgetteringssysteem kan worden gezien 

als een middel om de organisatiestructuur te effectueren waar het gaat om de verdeling 

van verantwoordelijkheden en bevoegdheden), roept het de vraag op of de 

organisatiestructuur wel als een aparte contingente factor moet worden beschouwd waar 

het de verklaring van het interne budgetteringssysteem betreft. Bij de reflectie in paragraaf 

11.3.2 wordt op dit punt teruggekomen. 

 

5.5. Samenvatting 

De invoering van de FB-systematiek in 1997 vormde voor geen van de academische 

ziekenhuizen aanleiding om de FB-parameters te gebruiken voor het opnieuw vaststellen 

van de budgetten van divisies en afdelingen. Noodzaak daartoe ontbrak vanwege het 

budgetneutraal invoeren van de systematiek, terwijl het tevens niet haalbaar werd geacht 

grote budgetverschuivingen tot stand te brengen. Budgetten van divisies zijn in 

belangrijke mate historisch bepaald. Ze worden vastgesteld op grond van het gerealiseerde 

budget van het voorgaande jaar waar vervolgens mutaties op worden aangebracht. De 

wijze waarop die mutaties tot stand komen en meer specifiek de rol die FB-parameters 

daarin spelen (mate van koppeling) verschilt echter per ziekenhuis en binnen een 

ziekenhuis per soort productie en/of kostensoort. Drie systemen kunnen worden 

onderscheiden, te weten het berekenen van extra kosten op basis van globale inschattingen 

van mutaties in benodigde productiemiddelen (I), het gebruik van productieparameters in 

combinatie met intern berekende prijzen (II) en het gebruik van productieparameters en de 

bijbehorende CTG-vergoedingen (III).  

 

De keuze tussen die systemen blijkt niet te worden bepaald door het nastreven van 

verschillende doelstellingen die worden beoogd met het budgetteringssysteem, althans 

niet voor zover geformuleerd op een hoog abstractieniveau. Die zijn namelijk sterk 

eensluidend. Bovendien liggen die in het verlengde van de doelstellingen die de overheid 

nastreeft met de FB-systematiek. Veronderstelling (b), dat een sterkere mate van 

koppeling zal worden toegepast als de doelstellingen van het ziekenhuis sterk in het 

verlengde liggen van die van de overheid, gaat dus niet op: bij alle ziekenhuizen liggen de 

doelstellingen sterk in het verlengde van die van de overheid, maar toch maken ze 

onderscheid in de mate van koppeling. Onderdeel van die veronderstelling, dat een hoge 

mate van koppeling zal worden toegepast indien er naar wordt gestreefd discussies over 

het te voeren beleid te voorkomen, gaat gezien de lage score op deze doelstelling bij alle 
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ziekenhuizen ook niet op. Wel blijkt het voorkomen (in de zin van het tegengaan) van 

discussies een belangrijke rol te spelen bij het besluit om een incrementele wijze van 

budgetteren toe te passen. Daarbij ligt het accent vooral op het vermijden van discussies 

over de middelenverdeling, niet over het te voeren beleid. Een nadere invulling van 

doelstellingen (zoals de visie op sturing en beheersing en het verstrekken van een reële 

vergoeding voor gemaakte kosten) en de beoordeling van de geschiktheid van het 

budgetteringssysteem om onder bepaalde condities die doelstellingen te bereiken, bepalen 

de systeemkeuze. Verder kunnen argumenten als het ondersteunen van de 

organisatieontwikkeling richting integraal (divisie)management en het creëren van een 

pragmatisch, transparant en eenvoudig budgetteringssysteem mede ten grondslag liggen 

aan de keus voor koppeling.  

 

Opvallend is dat bij ziekenhuizen waar systeem III (koppeling) wordt toegepast bij de 

verdeling van middelen over divisies, diezelfde divisies dit systeem niet zonder meer 

kopiëren bij het budgetteren van hun afdelingen. Veel divisies kiezen er dan voor met 

name systeem I en in mindere mate systeem II toe te passen. Dat heeft te maken met het 

kunnen effenen van plussen en minnen van de budgettering volgens systeem III op 

divisieniveau, hetgeen op afdelingsniveau door de kleinere schaal niet mogelijk is. 

Bepaalde beleidsmatig gewenste zorgontwikkelingen komen niet van de grond als de 

vergoeding tekort schiet. Verder zitten managers bedrijfsvoering dichter op het zorgproces 

dan de RvB, waardoor zij beter kunnen inschatten voor welke activiteiten meer of minder 

middelen nodig zijn. De omvang van de onevenwichtigheden in de externe 

budgetparameters (de externe omgeving) en de kwaliteit van de informatievoorziening 

spelen hier dus als contingente factoren een rol. 

 

De invloed van de externe omgeving als contingente factor blijkt conform het theoretisch 

raamwerk te worden bevestigd. De FB-parameters zijn vooral een nadrukkelijke rol gaan 

spelen als gevolg van de invoering van de nacalculatie. Beschouwden ziekenhuizen 

voorheen het externe budget als een zak met geld die intern verdeeld moest worden, door 

de toegenomen variabilisering van het externe budget als gevolg van nacalculatie en 

vergroting van het productiegebonden deel is men zich veel bewuster geworden van de 

relatie tussen externe en interne middelen. In de bestuurlijke afwegingen gaat geld dan een 

sterkere rol spelen. Eén ziekenhuis noemt zelfs de nacalculatie als expliciete reden voor 

het invoeren van koppeling. Bovendien is geld door de toegenomen financiële risico’s 

veel nadrukkelijker een rol gaan spelen in discussies over de besturing en beheersing van 

de ziekenhuisactiviteiten. Bij ziekenhuizen die koppelen bestaat daardoor de behoefte die 

koppeling te intensiveren. Bij de andere ziekenhuizen nemen de discussies toe of 

koppeling niet noodzakelijk wordt vanuit beheersmatig oogpunt. Een en ander wordt 

mede beïnvloed door het risicoprofiel van het ziekenhuis, waar de academische profilering 

en de omvang van het eigen vermogen van invloed op zijn. Veronderstelling (c), dat 

toegenomen financiële risico’s in combinatie met de noodzaak die te beheersen onder 

andere zullen leiden tot een sterkere mate van koppeling en het benadrukken van 

doelstellingen die betrekking hebben op financiële beheersing, blijkt hierdoor te worden 

bevestigd. 
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Anders dan in het theoretisch raamwerk was verondersteld, speelt taakonzekerheid geen 

enkele rol. Veronderstelling (a), dat de mate van koppeling laag zal zijn bij een hoge mate 

van taakonzekerheid, terwijl een hoge mate van koppeling zal plaatsvinden bij weinig 

taakonzekerheid, blijkt niet op het niveau van divisies op te gaan. Dat de prijsbasis bij een 

hoge mate van koppeling vooral zijn ingegeven door de mate waarin CTG-vergoedingen 

aansluiten op de kosten van zorg, blijkt meer een uitgangspunt te zijn dat de RvB hanteert 

bij de budgettering van divisies. Er wordt vanuit gegaan dat de plussen en minnen tussen 

opbrengsten en kosten van diverse vormen van productie elkaar compenseren, zonder dat 

ook daadwerkelijk vaststaat dat daarvan sprake is. 

Contingente factoren die niet in het raamwerk waren onderkend, maar wel invloed hebben 

op het interne budgetteringssysteem en/of de doelstellingen die er mee worden 

nagestreefd, zijn de kwaliteit van de informatievoorziening binnen het ziekenhuis, 

persoonsgebonden factoren, het graduele onderscheid in academisch zorgprofiel en het 

financiële weerstandsvermogen van het ziekenhuis.  

 

5.6. Reflectie en consequenties voor de tweede onderzoeksfase 

De bevindingen van de eerste onderzoeksfase vormen aanleiding aan bepaalde aspecten in 

de tweede onderzoeksfase nader aandacht te besteden. Dat betreft zowel inhoudelijke 

bevindingen als methodologische aspecten. Onderstaand volgt puntsgewijs een 

opsomming.   

 

� Zoals gezegd hechten ziekenhuizen die sterk koppelen (systeem III) grote waarde aan 

het gelijkgericht zijn van interne en externe financiële prikkels, zowel vanuit het 

oogpunt van sturing als kostenbeheersing. Bij beide aspecten kunnen echter 

belangrijke kanttekeningen worden geplaatst. Zowel binnen de reguliere productie als 

binnen de topklinische productie kan de verhouding tussen vergoeding en (marginale) 

kostprijs sterk verschillend uitpakken. Bepaalde topklinische productie is 

bijvoorbeeld lucratief, terwijl andere verliesgevend is of zelfs helemaal niet wordt 

vergoed in een tarief. Het is dan maar de vraag of financiële prikkels de 

productiesamenstelling in dezelfde richting sturen als zorginhoudelijk gewenst is. 

Belangrijk is verder ook dat alle kosten met de vergoedingen worden gedekt, dus ook 

die van ondersteunende diensten. Tevens moet het budgetteringssysteem erin 

voorzien dat die diensten de middelen ter dekking van hun kosten ter beschikking 

krijgen (bijvoorbeeld via interne verrekening). Als niet aan die voorwaarden is 

voldaan, neemt het financieel risico voor het ziekenhuis juist toe. Daarom wordt in de 

tweede fase van onderzoek nadrukkelijk aandacht besteed aan de gevolgen van 

onevenwichtigheden in de externe budgettering voor de sturing en beheersing in het 

ziekenhuis.  

 

� Een ander opvallend punt is de relatie tussen inhoudelijke sturing door de RvB en 

koppeling. Bij sommige ziekenhuizen wordt koppeling toegepast en effectueert de 

RvB sturing door middel van het maken van afspraken met de zorgverzekeraar. 
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Andere ziekenhuizen geven aan dat de RvB eigen middelen nodig heeft om het beleid 

te kunnen effectueren. Aangezien het hier een essentieel punt betreft, namelijk de 

sturing in het ziekenhuis, zal ook aan dit punt nadrukkelijk aandacht worden besteed 

in de tweede onderzoeksfase. 

  

� De invloed van persoonsgebonden factoren zal in de tweede onderzoeksfase nader 

worden belicht. Bestuurders kunnen de behoefte hebben discussies en conflicten met 

managers bedrijfsvoering en medische professionals van divisies te vermijden. Een 

sterke mate van koppeling biedt hen de mogelijkheid een ‘objectief’ verdeelsysteem 

toe te passen. Andere bestuurders hebben mogelijk de behoefte managers 

bedrijfsvoering en medische professionals sterker aan zich te binden. Zij zullen de 

relatie tussen (extra) activiteiten en middelen niet expliciet in rekenregels willen 

vatten en eerder kiezen voor weinig tot geen koppeling. Een invulling van hun rol kan 

ook worden bepaald door de feitelijke mogelijkheden die bestuurders hebben op 

grond van hun kennis van de complexe zorgverlening en de daarvoor benodigde 

middelen. Bestuurders die reeds langer deel uitmaken van de organisatie hebben vaak 

een uitgebreid netwerk van persoonlijke relaties met managers en medische 

professionals, hetgeen hen in staat stelt middelenaanvragen beter te beoordelen (en 

daarmee te bepalen) dan bestuurders met een kortere staat van dienst. Deze laatsten 

moeten noodzakelijkerwijs meer op afstand sturen en beheersen en vallen terug op de 

keus voor integraal management op divisieniveau met een daarop aansluitend 

budgetteringssysteem, zoals een hoge mate van koppeling (III).  

 

� In de eerste onderzoeksfase is de financieel directeur gevraagd naar het door de RvB 

toegepaste systeem van budgetteren van divisies en de doelstellingen die daarmee 

worden nagestreefd. Hij wordt daarmee geacht namens de RvB te spreken. Dat de 

RvB zelf niet is geïnterviewd, heeft te maken met beperkingen in onderzoekstijd en -

capaciteit. Bovendien lijkt die keus verantwoord gezien het inventariserende karakter 

van de eerste onderzoeksfase: het gaat om het verkrijgen van een adequaat beeld op 

hoofdlijnen. Vosselman (1992) stelt echter terecht dat aan die werkwijze bezwaren 

kleven: financieel directeuren kunnen andere doelstellingen nastreven dan de RvB, 

waardoor validiteitsproblemen kunnen ontstaan als zij, mogelijk onbewust, hun eigen 

doelstellingen nadrukkelijk voorop stellen bij het beantwoorden van interviewvragen. 

Een onderzoeksaanpak met semi-gestructureerde interviews heeft wat dat betreft 

aantoonbaar voordelen: het biedt goede mogelijkheden door te vragen op bepaalde 

thema’s. Een en ander neemt niet weg dat in de tweede onderzoeksfase ook de 

voorzitter van de RvB van het ziekenhuis van de gevalsstudie zal worden 

geïnterviewd.  

 

� In paragraaf 5.3 blijken de doelstellingen zoals gepresenteerd weinig discriminerende 

scores op te leveren tussen de academische ziekenhuizen. Veel doelstellingen worden 

als triviaal beschouwd. Besloten is daarom in de tweede onderzoeksfase wat 

terughoudender te zijn met het gebruik van dergelijke lijstjes en ze meer te gebruiken 

als een aanknopingspunt voor discussie. Verder verdienen sommige doelstellingen 
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verduidelijking. Doelstelling 2, het verlagen van overheadkosten, bleek niet relevant 

en is in de tweede onderzoeksfase weggelaten. Doelstelling 3, het vergroten van 

flexibiliteit om beleidsmatig wenselijke productie te realiseren, is vervangen door de 

doelstelling ‘het stimuleren van beleidsmatig wenselijke zorgproductie’, teneinde 

inhoudelijke sturing nadrukkelijker als doelstelling naar voren te laten komen. In 

samenhang hiermee is doelstelling 9, het stimuleren van beleidsmatig (en/of) 

financieel interessante productie, gesplitst in de vernieuwde doelstelling 3 en ‘het 

stimuleren van financieel interessante productie’. Om beter inzicht te krijgen in 

hoeverre ziekenhuizen koppeling toepassen teneinde zich te gedragen zoals door de 

overheid wenselijk wordt geacht (dus in lijn met de doelstellingen van de FB-

systematiek), is een aparte doelstelling ‘het zich zoveel mogelijk gedragen zoals in 

lijn is met de verwachting van de overheid’ toegevoegd. 

 

� Een belangrijke wijziging in de tweede onderzoeksfase is de grotere 

terughoudendheid die is betracht waar het gaat om vragen over de mogelijke 

gevolgen van DBC’s. In de eerste onderzoeksfase is gebleken dat academische 

ziekenhuizen toch met enige afstand de ontwikkelingen op dit terrein volgen. Dat 

beeld is bevestigd tijdens de uitvoering van de tweede onderzoeksfase. De 

verwachting dat de divisies van de academische ziekenhuizen gezien het 

voortschrijden van de tijd ten tijde van de gevalsstudie nadrukkelijker met DBC’s 

zouden worden geconfronteerd, bleek slechts in beperkte mate op te gaan. Niet alleen 

heeft dat te maken met vertragingen ten aanzien van de landelijke invoering van 

DBC’s, ook werden in het ziekenhuis van de gevalsstudie de divisies nauwelijks bij 

deze materie betrokken. De afhandeling van de ziekenhuisverplichtingen 

dienaangaande (zoals het verstrekken van informatie) vond plaats door centrale 

stafdiensten. Er was slechts sprake van beperkte gedachtevorming omtrent dit thema 

bij de divisies en hun afdelingen, laat staan dat het zijn schaduw vooruit wierp op de 

interne budgettering. De consequentie is dat aan het thema bescheidener aandacht is 

besteed dan aanvankelijk was beoogd. 

                                                           
1 De auteur is zich bewust van het feit dat de doelstellingen die financieel directeuren nastreven met 

het budgetteringssysteem niet per definitie gelijk zijn aan die van de RvB. Zie ook de opmerkingen 

van Vosselman (1992). Deze beperking moet bij de interpretatie van de onderzoeksresultaten in acht 

worden genomen. Zie ook de genoemde consequenties voor de tweede onderzoeksfase zoals 

vermeld in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk. 
2 De kwalificatie van de scores is gebaseerd op de frequentie waarin bepaalde scores voorkomen. 

Laag = score 1 en 2, relatief laag = evenwichtige spreiding van scores 1, 2 en 3, gemiddeld = score 

3, relatief hoog = evenwichtige spreiding van scores 3, 4 en 5 en hoog = scores 4 en 5 bij zeven van 

de acht ziekenhuizen. Indien één van de acht ziekenhuizen een sterk afwijkende score heeft dan 

wordt die buiten beschouwing gelaten bij deze kwalificatie, het gaat tenslotte om het beeld per 

systeem. 
3 Ten behoeve van de leesbaarheid zal worden gesproken over productie-uitbreiding. Dezelfde 

redenering is van toepassing op productievermindering. 
4 We zullen deze nieuwe factoren omwille van taalkundige eenvoud in eerste instantie ook 

aanduiden als contingente factoren. Bij de reflectie op de contingentietheorie in sub-paragraaf 11.3.2 

wordt nader stilgestaan bij het onderscheid contingente versus beïnvloedende factoren. 
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6. Het ziekenhuis op weg naar control 

In dit hoofdstuk zal een schets worden gegeven van het academisch ziekenhuis waar de 

gevalsstudie heeft plaatsgevonden. Eigenlijk bestaat het ziekenhuis als zodanig niet meer 

doordat de faculteit Medische Wetenschappen (Geneeskunde) van de betreffende 

universiteit en het ziekenhuis zijn geïntegreerd tot een zogenaamd medisch centrum. 

Omwille van redactioneel gemak zal toch in het vervolg worden gesproken van ‘het 

ziekenhuis van de gevalsstudie’. Na het verstrekken van enkele gegevens over het 

ziekenhuis in paragraaf 6.1 zal in de rest van het hoofdstuk vooral een beeld worden 

geschetst van de ‘control’-omgeving waarin het interne budgetteringssysteem van het 

ziekenhuis functioneert. Dat is vereist om de betekenis van dit systeem als instrument van 

management control te doorgronden. In paragraaf 6.2 wordt daartoe eerst de groeiende 

behoefte aan control geschetst. Vervolgens wordt in paragraaf 6.3 duidelijk gemaakt wie 

in de huidige situatie control uitoefent waar het gaat om sturing en beheersing. De wijze 

waarop de RvB probeert haar grip op de organisatie te vergroten, wordt geschetst in de 

paragraaf 6.4. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een beschrijving van de reacties op 

deze ontwikkeling in paragraaf 6.5.  

 

6.1. Beschrijving van het ziekenhuis van de gevalsstudie 

Het ziekenhuis van de gevalsstudie bevindt zich in een grote stad, waarbij zich in de regio 

meerdere ziekenhuizen bevinden. De ziekenhuisorganisatie is per 1 januari 2001 

gewijzigd onder aanvoering van een vernieuwde RvB. De organisatie kende een structuur 

met eenheden zoals verpleging, polikliniek, medisch-specialistische afdelingen die alle 

rechtsreeks werden aangestuurd door de RvB, daarbij geassisteerd door managers die bij 

elkaar behorende groepen afdelingen ondersteunden. De functionele organisatiestructuur 

wordt in 2001 veranderd in een structuur die patiëntengroepen als uitgangspunt heeft. 

Bovendien worden de faculteit en het ziekenhuis organisatorisch in elkaar geschoven en in 

de nieuwe organisatiestructuur ondergebracht. Deze bestaat voortaan uit centra waarin de 

uitvoering van de kerntaken patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek zijn ondergebracht 

(voor een beschrijving van centra zie het vervolg van deze paragraaf), 

onderzoeksinstituten en diensten, zoals huisvesting, die ondersteuning verlenen aan de 

centra en de onderzoeksinstituten.  

Een belangrijke oorzaak van de verandering is de toenemende complexiteit van de 

zorgverlening. Voor steeds meer patiënten geldt dat zij met meerdere specialismen te 

maken krijgen, waardoor deze meer met elkaar moeten gaan samenwerken.  

 

Zoals reeds is verantwoord in paragraaf 4.2 is het ziekenhuis van de gevalsstudie als 

object van dit onderzoek gekozen, omdat er binnen dit ziekenhuis een sterke mate van 

koppeling plaatsvindt bij de budgettering van centra door de RvB, terwijl die centra 

vervolgens op een onderling verschillende wijze hun afdelingen budgetteren. Zo past 
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bijvoorbeeld centrum A net als de RvB koppeling toe, terwijl centrum B dat juist niet 

doet. In tabel 6.1 is een aantal kerngegevens van beide centra vermeld. 

 

Tabel 6.1   Kerngegevens centra A en B 
 

Begroting 2003 

(afgeronde getallen) 

centrum A centrum B 

personeel in full-time equivalents 600 900 

totaal exploitatiebudget (in euro’s) 43 miljoen 72 miljoen 

opnamen 5.900 4.700 

dagverpleging (standaard + zwaar) 2.800 4.100 

verpleegdagen 40.000 49.000 

1
e
 polikliniekbezoeken 38.000 38.000 

 

De centra worden door de RvB afgerekend op centrumniveau, niet op individueel 

afdelingsniveau. Centrum A speelde min of meer quitte in 2003, terwijl centrum B ca. 5 

miljoen euro tekort kwam in haar exploitatie. Centra mogen exploitatieoverschotten 

reserveren tot een maximum van 3% (met ingang van 2004 1%) van hun 

exploitatiebudget. Zowel centrum A als B beschikken over een redelijke reserve per begin 

2003 (zie paragraaf 7.5 voor nadere nuancering). Om investeringen te kunnen financieren 

heeft elk centrum een beperkt investeringsbudget.  

Centrum A bestaat onder andere uit de specialismen neurologie, neurochirurgie, 

oogheelkunde en keel-, neus- en oorheelkunde (KNO). Centrum B bestaat onder andere 

uit de specialismen anesthesiologie en operatieve zorg (de operatiekamers oftewel OK’s), 

cardiologie, heelkunde en orthopedie. 

 

Een centrum bestaat uit de volgende afdelingen en eenheden: 

• medisch-specialistische afdelingen, waarin per afdeling de medisch specialisten, 

artsen in opleiding, etc. van een bepaald specialisme vertegenwoordigd zijn. Een 

hoogleraar is afdelingshoofd. Hiërarchisch valt het afdelingshoofd onder de RvB. 

• zorgeenheden (ook wel aangeduid als werkplekken), zijnde verpleegeenheden, 

poliklinische eenheden, OK-units, etc. waarin verpleegkundigen en ander 

paramedisch personeel zijn ondergebracht. Leidinggevende is het hoofd zorgeenheid, 

terwijl tevens een medisch werkplekmanager (een medisch specialist van een 

afdeling) mede verantwoordelijk is. Hiërarchisch valt het hoofd zorgeenheid onder de 

zorgmanager (zie hierna). 

Bestuurlijk kent een centrum de volgende managementniveaus: 

• een centrumbestuur, bestaande uit een voorzitter (een afdelingshoofd van één van de 

afdelingen van het centrum die voor die functie is gekozen), een voorzitter-elect (een 

waarnemer), een manager bedrijfsvoering en een zorgmanager. De  centrumvoorzitter 

speelt een belangrijke rol, zoals een manager bedrijfsvoering schetst: “De 

centrumvoorzitter is volgens mij de belangrijkste rol. Want als management kun je 

nog zoveel voorwaarden scheppen, maar er is in de ziekenhuiswereld een medicus 

nodig, iemand als gelijke tussen alle anderen, die draagvlak moet hebben en 
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boodschappen moet overbrengen. Dat werkt. Want als ik daar ga staan, dan kan ik 

een geweldig verhaal hebben, maar ik ben toch niet een afdelingshoofd.” De manager 

bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor beleid en beheer ten aanzien van de inzet 

van middelen als personeel, financiën, informatievoorziening, etc. De zorgmanager 

coördineert het beleid ten aanzien van zorgprocessen en de realisatie daarvan. Hij 

geeft in overleg met de afdelingshoofden leiding aan het management van de 

verpleegeenheden en van de andere zorgeenheden (zoals de polikliniek). Het 

centrumbestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het centrum en 

voor de uitvoering van het beleid zoals dat is bekrachtigd door de centrumraad. 

• een centrumraad waarin de leden van het centrumbestuur en alle afdelingshoofden 

zijn vertegenwoordigd. Voorstellen van het centrumbestuur worden hier bekrachtigd. 

Dit is het forum waarbinnen belangrijke beslissingen het centrum betreffende worden 

genomen. 

• een managementteam (MT) per medisch specialisme, waarin vertegenwoordigd een 

afdelingshoofd (tevens voorzitter), de manager bedrijfsvoering van het centrum, de 

zorgmanager van het centrum en de hoofden van de zorgeenheden die in dienst staan 

van het betreffende medisch specialisme. Het managementteam geeft leiding aan de 

kerntaken van een bepaald specialisme, stemt de werkzaamheden van de betrokken 

afdeling en zorgeenheden op elkaar af en rapporteert hierover aan de RvB. 

Besluitvorming welke betrekking heeft op een specifiek specialisme vindt dus plaats in 

het MT. Het centrum dient als platvorm om MT-overstijgend beleid te coördineren en te 

faciliteren. Bewust is niet gekozen voor de term divisie: het is geen hiërarchisch niveau 

zoals in paragraaf 6.4 zal worden verklaard. Wel worden de MT-rapportages aan de RvB 

gecoördineerd in de centrumraad en het centrumbestuur. 

 

De manager bedrijfsvoering speelt in dit onderzoek naar interne budgetteringssystemen 

een belangrijke rol. Hij is als eerstverantwoordelijke voor de organisatie van financiën en 

middelen degene die primair het aanspreekpunt is voor het budgetteringssysteem binnen 

een centrum. Met deze functionarissen van beide centra hebben dan ook meerdere, 

uitgebreide interviews plaatsgevonden. Van belang voor het onderzoek is bovendien dat 

de beide personen die deze functie bekleden bij verschillende centra deze rol hebben 

vervuld. De manager bedrijfsvoering van centrum A is voorafgaand aan de 

centrumvorming in een soortgelijke functie sterk betrokken geweest bij de budgettering 

van de afdelingen van centrum B. Bovendien neemt hij de manager bedrijfsvoering van 

centrum B waar na diens vertrek uit de organisatie in februari 2004. De manager 

bedrijfsvoering van centrum B is korte tijd manager bedrijfsvoering geweest van centrum 

C en is voorafgaand aan de centrumvorming zes jaar betrokken geweest in een 

soortgelijke functie bij de budgettering van de afdelingen van centrum D. Zoals reeds 

aangegeven, werden toen ook met elkaar samenhangende afdelingen ondersteund door 

een manager. De beide managers zijn dan ook goed in staat ontwikkelingen binnen hun 

centrum in een breder perspectief te plaatsen. 
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6.2. De noodzaak van ‘control’ 

De laatste twee decennia zijn de ziekenhuizen in Nederland, alsook daarbuiten, als gevolg 

van economische ontwikkelingen hoofdzakelijk geconfronteerd geweest met een 

toenemende financiële druk op hun middelen. In paragraaf 2.4 is hier reeds het nodige 

over geschreven. Ook het ziekenhuis van de gevalsstudie heeft zich niet aan die 

ontwikkelingen kunnen onttrekken. Deze toegenomen druk op de middelen heeft de RvB 

er in het verleden niet van kunnen weerhouden voortdurend op het scherpst van de snede 

beleid te voeren. Zoals de voorzitter van de RvB in een intern personeelsblad betoogt: 

“Het ziekenhuis heeft nooit financiële reserves opgebouwd, omdat we de winst meteen 

hebben geïnvesteerd in nieuwe technieken en behandelingen. We hebben niets om op 

terug te vallen.” Er was een minimale omvang van het eigen vermogen beschikbaar voor 

het opvangen van kleine tegenvallers. De gedachte was dat in geval van ernstige tekorten 

er sprake zou moeten zijn van buitengewone situaties, voor welke risico’s de 

zorgverzekeraar of overheid wel als achtervang zou fungeren.  

 

Dat beleid is het ziekenhuis opgebroken. De zich terugtredende overheid en de 

verzakelijkende zorgverzekeraar voelen zich niet sterk geroepen om financiële problemen 

voor het ziekenhuis op te lossen. En die problemen hebben zich de afgelopen jaren 

aangediend. Het ziekenhuis heeft diverse tegenslagen gekend. Kosten zijn hoger 

uitgevallen als gevolg van personeelstekorten (waardoor duur personeel moest worden 

ingehuurd) en verbouwingen. Er waren tegenvallers bij de integratie met de faculteit 

Medische Wetenschappen (Geneeskunde). Opbrengsten vielen tegen als gevolg van 

stagnerende productie door personeelstekorten en problemen op de OK (operatiekamer) 

en IC (intensive-care). Dit heeft geleid tot exploitatietekorten, waardoor de toch al krappe 

vermogenspositie verder is verslechterd. De indruk van de lokale zorgverzekeraar dat er 

regionaal voor bepaalde zorg overcapaciteit bestaat en het feit dat deze organisatie zelf 

slecht bij kas zit, maken het er voor het ziekenhuis van de gevalsstudie niet gemakkelijker 

op haar financiële positie te verbeteren door middel van bijvoorbeeld productie-

uitbreiding. Slechts beperkte en selectieve groei is toegestaan, doordat het boter-bij-de-vis 

principe door de lokale zorgverzekeraar sterk aan banden wordt gelegd. Tenslotte ziet het 

ziekenhuis zich ook nog geconfronteerd met een daling van onderzoeksgelden, doordat 

diverse landelijke stichtingen en fondsen het ziekenhuis ‘een jaartje overslaan’ of 

sommige subsidies schrappen. De directeur van een intern onderzoeksinstutuut merkt op: 

“Dit past heel duidelijk in het beeld van een steeds meer krimpende 2
e
 en 3

e
 geldstroom.” 

 

Dit financieel niet rooskleurige beeld en het ontbreken van perspectief op verbetering 

maken dat de RvB het langzaam maar zeker als onvermijdelijk is gaan beschouwen, naast 

het opleggen van omvangrijke bezuinigingen, haar grip op de organisatie te verstevigen. 

Dat komt ook tot uitdrukking in haar veranderende houding ten aanzien van het gebruik 

van budgetten, zoals zal worden beschreven in paragraaf 7.4. Lange tijd is de RvB coulant 

geweest ten aanzien van budgetoverschrijdingen. Om haar houding, positie en 

mogelijkheden tot ‘control’ te begrijpen, wordt in de volgende paragraaf eerst uitvoerig 
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stilgestaan bij de verschillende partijen die invloed uitoefenen op de realisatie van 

kerntaken binnen het ziekenhuis. 

 

6.3. De mate van ‘control’: wie bepaalt? 

Teneinde de betekenis van het budgetteringssysteem als controlinstrument adequaat te 

kunnen positioneren, is het van belang vast te stellen welke invloed verschillende partijen 

uitoefenen in het ziekenhuis van de gevalsstudie. Waar het gaat om sturing en beheersing 

spelen de medische staf (de afdelingshoofden), de RvB, het centrumbestuur, de 

zorgverzekeraar en de overheid een bepaalde rol.  

 

Op de vraag of afdelingshoofden c.q. medisch specialisten wel of niet hun zorg kunnen 

sturen, antwoordt een afdelingshoofd: “Jawel. Ik krijg vanuit het hele land patiënten met 

specifieke problemen X. En als je probleem Y hebt, kun je ook bij mij terecht. Dat weet 

iedereen. En dat komt omdat je gewoon voor jezelf een profiel gemaakt hebt van je 

wetenschappelijke, klinische werk.” Oftewel, hun specifieke topreferente profilering zorgt 

ervoor dat bepaalde zorgvraag zich bij medisch specialisten aandient. Ook het feit dat 

bepaalde zorgproductie in korte tijd kan worden opgevoerd, laat zien dat medici de 

zorgproductie kunnen beïnvloeden. Een centrum geeft bijvoorbeeld in haar 

kwartaalrapportage aan dat het is gelukt lagere OK- gerelateerde productie (als gevolg van 

problemen met de OK) te compenseren met niet-OK-gerelateerde productie. De sturing 

wordt vooral ook bepaald door de mate waarin men bepaalde zorgvraag wel of niet wenst 

te faciliteren in het kader van bovengenoemde profilering. Ook andere instrumenten 

worden toegepast, zoals de mate waarin bepaalde productiecapaciteiten zoals 

spreekuurfaciliteiten worden aangeboden aan specifieke patiëntengroepen. Met name 

wordt op die wijze gestuurd in de electieve, dat wil zeggen de planbare (niet-acute) zorg. 

Het ziekenhuis zelf kan echter ook in de acute zorg sturen door het aantal bedden voor 

spoedopvang te beperken of uit te breiden. Ondanks deze mogelijkheden van beïnvloeding 

hebben afdelingshoofden soms ook geen verklaring hoe de zorgvraag verloopt. Zoals een 

afdelingshoofd stelt: “We zijn in opnames gehalveerd. Op een of andere manier zijn we 

dat razendsnel aan het inhalen. Als we dit jaar draaien zoals we nu draaien, dan zitten we 

zo weer op het oorspronkelijke niveau. Merkwaardig dat dat kan. Als je mij nou vraagt: 

waar blijven al die patiënten? Ja, Joost mag het weten. Door heel Nederland.” 

 

Inhoudelijk bepalen de medici in sterke mate het beleid, zoals de financieel directeur stelt: 

“Uiteindelijk is natuurlijk de staf (bedoeld wordt de medische staf, BC) leidend voor wat 

er gebeurt. Als je het heel nuchter beschouwt, dan is de RvB faciliterend ten behoeve van 

de medische kern. De medicus bepaalt uiteindelijk welke patiënt hij ziet, hoe hij deze 

behandelt, wat hij daarvoor nodig heeft. Dat hij niet altijd krijgt wat hij wil, dat is 

natuurlijk een krachtenspel. We spreken altijd over ruimten en middelen en daar speelt de 

RvB voor een deel een rol in, maar voor een deel spelen die discussies zich ook af binnen 

de afdelingen en daar merkt de RvB helemaal niks van. Dat ze zelf beslissen: Pietje neemt 

ontslag en laten we dit maar helemaal niet meer gaan doen en laten we dat gaan doen. Dat 
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heeft niemand in de gaten. En als je je opnamen in stand houdt, dan is het bedrijfsbureau 

ook tevreden, want dan is het budget weer binnen.” Hij schetst in dit verband hoe ver zelfs 

individuele artsen daarin kunnen gaan: “D’r kan iemand opeens een polispreekuur 

beginnen en ineens wordt er een cohort patiënten aangetrokken. Waar zelfs de hoogleraar 

(het afdelingshoofd, BC) niets van weet! Dat iemand ge-sub-specialiseerd is en dat 

gewoon doet. Zo en-detail gaat de sturing natuurlijk niet. Een dokter stuurt de patiënten 

die hij krijgt. Hij zegt tegen de juffrouw die de afspraken maakt: die categorie wil ik 

steeds minder en die steeds meer: hij zet de deur gewoon open. (…) Dat is een soort 

zelfinvullend vermogen. En daar zit geen RvB tussen. Ook geen manager bedrijfsvoering. 

Dat wordt gewoon inhoudelijk door die mannen en vrouwen zelf bepaald. (…) Maar 

binnen begrotingen kunnen dat soort dingen. Dáár (bij de dokters, BC) gebeurt het, daar 

komen dingen tot stand, daar groeien dingen. Op een gegeven ogenblik kan het zijn dat je 

daar geld op tekort komt, dan komt het de RvB ter ore. Dan doe je het al jaren ('hele goeie 

zaak, speerpunt van Nederland'; de financieel directeur speelt hier de specialist die zijn 

beleid verdedigt, BC).” 

 

Uit deze citaten komt naar voren dat afdelingen een grote mate van substitutievrijheid is 

toegestaan waar het patiëntencategorieën betreft. Zowel de RvB als de zorgverzekeraar 

sturen met name op het totaal aan externe budgetparameters en in veel mindere mate op 

specifieke patiëntengroepen. Zoals de financieel directeur zelf stelt: “Binnen budget kan je 

schuiven wat je wilt.” De manager bedrijfsvoering van centrum B geeft aan: “In principe 

maken wij in het managementcontract een afspraak van: het centrum doet 4.700 opnames, 

waarvan 2.500 voor specialisme A is, en 800 voor specialisme B. En of dat (in de 

realisatie, BC) nou 50 meer is voor de ene en 50 minder voor de andere, dat is niet het 

probleem.” Hij voegt daaraan toe dat de RvB in het overleg met de zorgverzekeraar vooral 

wordt afgerekend op de mate waarin het totale aantal afgesproken opnamen daadwerkelijk 

is gerealiseerd. We stellen: “Je zou bij een bepaald specialisme een forse groei kunnen 

hebben en bij een ander specialisme een forse daling, dat compenseert elkaar.” De 

manager bedrijfsvoering reageert daarop met: “Nou, dan zou ik zeggen: dat is mooi. Als 

het niet al teveel interfereert met andere dingen, dus opleiding (hij bedoelt: mits de 

volumes maar zo substantieel blijven per specialisme dat er adequaat kan worden 

opgeleid, BC).” Uit het volgende voorbeeld blijkt dat zelfs een beleidsmatige 

verschuiving met name in het licht van financiële consequenties wordt bekeken. Dezelfde 

manager bedrijfsvoering vertelt: “Specialisme A heeft zeg maar 300 opnames te weinig 

gemaakt, ze heeft 900 dagopnames meer gemaakt, maar met de verhouding 1 op 3 

(bedoeld wordt de financieringsverhouding dagopname - klinische opname, BC) is dat 

tekort als gevolg van minder opnamen gewoon weg. Dat is gewoon prachtig.” We 

confronteren hem met het beleidsmatige karakter van die verschuiving: “Maar dan zijn die 

300 klinische opnamen wel een ander soort patiënten dan die dagopnamen?” Antwoord: 

“Ja, absoluut. (…) Voor de verzekeraar is dat geen probleem, want een patiënt is een 

patiënt (nadruk toegevoegd). Voor ons zelf is dat in die zin wel een probleem dat wij 

natuurlijk een bepaalde mix nastreven tussen ‘simpele’ zorg, want die bestaat natuurlijk 

niet, en wat complexere zorg waarvan we denken: dat moet eigenlijk hier gebeuren.”  
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Oftewel: de zorgverzekeraar, de RvB en de manager bedrijfsvoering hanteren vooral een 

financiële bril bij het beoordelen van ontwikkelingen in patiëntenstromen. Binnen 

sluitende financiële kaders en het vervullen van de academische functies hebben medisch 

specialisten veel vrijheid ten aanzien van het zorginhoudelijke beleid. Dat is in die zin 

verklaarbaar dat zij ook de deskundigen bij uitstek zijn waar het gaat om inhoud. 

Bovendien hebben zij sterke historische rechten, gesteund door maatschappelijke 

opvattingen. Die stellen de noden van de patiënt centraal en daarmee ook degenen die 

deze noden lenigen, namelijk de medische professionals. In de wijze waarop de zorg voor 

de invoering van de budgettering in de jaren 80 werd gefinancierd klinkt dat ook door: de 

zorg werd verleend, waarna de rekening werd betaald. Een beroep op zorgplicht geeft de 

medisch specialist nog veel macht: het is maatschappelijk ‘not done’ patiënten te weigeren 

of hen adequate zorg te onthouden. De politieke beladenheid van wachtlijsten zegt wat dat 

betreft voldoende. Verder wordt ook door de RvB onderkend dat het belangrijk is 

medische professionals speelruimte te geven. En anders wordt hun dat belang wel onder 

de neus gedrukt, zoals een medewerker schetst: “Sommige afdelingshoofden hebben ook 

echt wel een bepaalde status: ‘en als je dat niet doet, dan ga ik naar een ander ziekenhuis.’ 

Dat wil je dan ook niet. Want die heeft een goede naam en straalt mooi onderzoek uit. 

Officieel gaat alles via het centrum, maar er zijn echt wel afdelingshoofden die af en toe 

even de RvB boos bellen. En de RvB heeft dan zoiets van: die willen we niet boos 

hebben.” Een medewerker stelt: “Ze (de RvB, BC) willen graag sturen op inhoud, maar 

dat is lastig, want dan moet je tegen die dokter gaan zeggen wat hij moet doen.” De 

financieel directeur constateert tot zijn eigen verbazing: “Hoe meer je het benadrukt, hoe 

meer je bedenkt: wat weten we (als bestuur, BC) eigenlijk weinig. Waarop moet je een 

ziekenhuis besturen? Als je er heel nuchter naar kijkt, dan is het een ongelooflijke 

zelforganiserende tent voor hele grote dingen.” 

 

Dat zelfsturend vermogen komt met name ook in het volgende tot uitdrukking. Om hun 

eigen beleid te effectueren, bezitten afdelingshoofden een krachtig financieel instrument. 

Velen beschikken namelijk over aanzienlijke hoeveelheden onderzoeksmiddelen, 

verkregen uit 2
e
, 3

e
 en 4

e
 geldstromen (zie paragraaf 2.2). Deze middelen zijn buiten het 

ziekenhuis ondergebracht in aparte stichtingen waarover de afdelingshoofden zelf het 

beheer voeren. Zoals een medewerker schetst: “De professor die gespecialiseerd is in 

aandoening X, die beheert zelf de stichting X. En die maakt regelmatig geld over naar zijn 

eigen onderzoekspotjes. Nou ja, ik ben wel overtuigd dat het verder allemaal netjes en 

integer gaat hoor. Maar hij volgt daar absoluut zijn eigen lijn in, natuurlijk. (…) Hij 

bepaalt gewoon wat er gebeurt. Ja, dat is voor hen natuurlijk ook de sjeu om hier te zitten, 

om het zo te regelen. Lekker zelfstandig en ‘ik regel mijn eigen dingen’.” Ook wordt 

geschetst dat het ziekenhuisbudget van de betreffende afdeling en de stichtingsbudgetten 

functioneren als communicerende vaten. Zo wordt een tekort op het afdelingsbudget 

aangezuiverd vanuit het stichtingsbudget, waarschijnlijk tegen de achtergrond dat het 

tekort is ontstaan wegens middelenverbruik voor onderzoek. De financieel directeur 

bevestigt deze situatie en geeft aan dat de zeggenschap over de stichtingsbudgetten 

gevoelige materie is. Een afdelingshoofd verklaart in dit verband: “Wij willen dat ook 

graag toch, dat is ook een beetje paranoïde, in eigen beheer houden. We hebben ook 
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allerlei eigen stichtinkjes. De RvB probeert daar nu ook terecht wel een vinger achter te 

krijgen van hoe zit dat allemaal. Die mensen worden ook niet bij die stichting aangesteld, 

maar bij het ziekenhuis en vervolgens staat de betreffende stichting borg voor 3 jaar 

salaris van een artsonderzoeker. Maar de stichting heeft dat geld verworven en beheert dat 

ook en zo gaan we d'r wel mee om.” 

Het belang van deze geldstromen is groot. Zoals een medewerker stelt: “Dat is natuurlijk 

toch waar onderzoekers het van moeten hebben.” Ook een afdelingshoofd ervaart dat hij 

zijn onderzoek alleen uit die middelen bekostigt als we hem confronteren met het feit dat 

ook in zijn afdelingsbudget middelen voor onderzoek zitten: “Geen cent krijg ik van het 

ziekenhuis. Ik krijg geen cent van de universiteit. Nee. (…) Daar zie je niks van terug. Je 

bent als hoofd van de afdeling een groot deel van je tijd bezig om geld bij elkaar te 

harken. 2e geldstroom, 3e geldstroom, 4e geldstroom. Dat is ook een beetje je taak. Je moet 

poppetjes proberen te kopen. Van het ziekenhuis krijg je niks. Ja, je krijgt het gebouw, 

apparatuur en spuitjes en noem maar op. Maar daar wordt ook voor betaald (…) en dan 

kun je aan de slag.” 

De invloed van deze middelen op het beleid is groot, zoals een medewerker aangeeft: 

“Heel veel dingen gebeuren nog steeds ad-hoc. Een bepaalde onderzoekslijn of bepaalde 

werkzaamheden zijn vaak aan bepaalde hoogleraren gekoppeld die een bepaalde interesse 

hebben. Dan kan je wel meerjarenbeleid bedenken, maar wil je ze plotseling een subsidie 

geven omdat je een bepaald onderzoek graag wilt subsidiëren, nou, dan gaan we dat toch 

doen in de praktijk. (…) Als dan op een gegeven moment het NWO bedenkt dat 

aandachtsgebied X extra belangrijk is, dan schrijft het NWO een subsidieronde uit voor 

dergelijke projecten. Dan gaan we daarop inschrijven en als we daar geld voor krijgen, 

gaan we dat project doen. Ik denk niet snel dat ze zullen zeggen: nou ja, het valt niet 

binnen ons zwaartepunt.” 

Aangezien deze geldstromen het onderzoek bepalen, hebben belangengroepen dus ook 

belangrijke invloed op het onderzoek van academische ziekenhuizen. Dat leidt tot 

verschillen tussen specialismen en patiëntengroepen. Zoals een medewerker stelt: “Het 

aantrekken van sponsorgelden gaat voor het ene specialisme ook beduidend gemakkelijker 

dan voor het andere. Heb je dermatologie: dat scoort niet in Nederland. Misschien de 

psoriasisvereniging nog een beetje. Maar als je het hebt over suikerziekte, of hart- en 

vaatziekten, of kanker, moet je eens zien hoeveel miljoenen die binnen halen.” 

 

Is de invloed van medici groot op het ziekenhuisbeleid, de RvB staat niet helemaal met 

lege handen. Zij besluit bepaalde hoogleraren met specifieke kwaliteiten en zorg- en 

onderzoeksaccenten wel of niet aan te stellen en bepaald beleid wel of niet financieel te 

faciliteren. Zoals de financieel directeur schetst: “Kijk, je beslist een keer of je 

specialisme A binnen gaat halen. Dat is wel toen vanuit de RvB enorm gestimuleerd. (…) 

Dan bepaal je als RvB wel degelijk wat er gebeurt. Daarbij worden ze wel enorm 

gepushed door bepaalde specialisten (‘dat zouden wij ook moeten hebben’), ja, dat 

gebeurt. (…) Maar in dit soort gevallen heeft de RvB behoorlijk wat te vertellen.” Ook uit 

dit betoog blijkt de invloed van de medische professionals. Signalen uit de 

centrumbesturen geven eveneens aan dat het drukken van een stempel op het 

ziekenhuisbeleid door de RvB moeilijk is: “Ik heb nog wel de behoefte aan iets meer 
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kaders, maar goed, ik vraag me af of dat kan, dat ook de RvB zegt: jongens, dit is wat wij 

als visie hebben en daarbinnen blijven jullie.” En: “Er zal in elke organisatie wel wat 

spelen, maar als ik het vergelijk met niet-gezondheidszorg, dan is het toch vaak zo dat de 

RvB daar veel meer lijnen kan uitzetten en volgen, in ieder geval sneller beslissingen kan 

nemen.” Ook het management van de centra kan moeilijk beleid uitvaardigen in geval er 

sprake is van tegengestelde belangen van afdelingen binnen het centrum. Zoals de 

financieel directeur aangeeft over de wijze van besluitvorming binnen een centrumraad: 

“Dan ga je over je collega’s iets zeggen. Dat is niet gewoon in de gezondheidszorg, 

tenminste niet in een ziekenhuis. Dat is heel moeizaam.” Dat komt ook tot uitdrukking in 

de sturing door het management. Zoals voorgaande citaten aantonen, sturen zowel de RvB 

als de centrumbesturen op het totaal van externe budgetparameters en niet op individuele 

patiëntencategorieën. Die vrijheid ligt binnen de financiële afdelingskaders bij de 

medische professionals. Wel probeert de RvB die keuzes te beïnvloeden via diverse 

instrumenten van control, zoals zal blijken in de volgende paragraaf. Een zorgmanager vat 

het als volgt samen: “Het is niet helemaal waar dat alleen maar laag in de organisatie 

gekozen wordt. Het is ook niet waar dat er alleen maar hoog gekozen wordt. Het is toch 

een samengaan van.” 

 

Waar het gaat om financiële kaders is de invloed van de zorgverzekeraar bijzonder groot. 

Deze bepaalt tevens de grenzen van het beleid. Zoals een medewerker schetst: “Als je iets 

nieuws wilt doen zonder dat je er extra geld voor vraagt, is het het afdelingshoofd dat 

bepaalt. Op het moment dat een afdelingshoofd iets nieuws wil dat extra geld kost, dan 

verwijst de RvB hem direct door naar de verzekeraar. En de verzekeraar is maar op heel 

weinig punten genegen om mee te gaan. Wel als het voor de verzekeraar ook publiek 

interessant staat om daarin mee te gaan.” De zorgverzekeraar heeft ook financiële 

belangen die haar ertoe aanzetten sterker invloed op de zorgproductie van het ziekenhuis 

uit te oefenen. Vanuit het oogpunt van winstmaximalisatie zal zij streven naar zo hoog 

mogelijke opbrengsten en zo laag mogelijke kosten. De opbrengsten, i.c. de premies van 

haar verzekerden, kan zij proberen te vergroten door het ziekenhuis zorg te laten 

realiseren die ‘scoort’ bij potentiële verzekeringsnemers. Dat is met name zorg waarvoor 

wachtlijsten gelden. Een zorgmanager stelt in dit verband: “Waardoor word je als 

verzekeraar populair? Doordat je je klanten binnen twee weken kan helpen.” Een 

medewerker voegt daar aan toe: “De verzekeraar is natuurlijk niet geïnteresseerd in 

ingrepen die drie keer per jaar voorkomen.” Verder staat zij ook groei toe in de WBMV-

productie waarvan de kosten voor het grootste gedeelte worden afgewenteld op andere 

zorgverzekeraars, zoals hierna nader zal worden toegelicht. Ook productie waar sterke 

maatschappelijke groeperingen belang bij hebben, wordt ontzien. Zoals een medewerker 

opmerkt: “Kijk, als jij op een gegeven ogenblik zegt: we doen geen dotters meer, dan krijg 

je de hartstichting over je heen. Nou, dat wil je niet als verzekeraar.” Oftewel, wachtlijsten 

en belangengroepen dicteren mede het beleid van de zorgverzekeraar. Voor het overige 

kan de verzekeraar de kosten proberen te drukken door zo weinig mogelijk groei toe te 

staan in de productie en daaraan gerelateerde externe budgetten van ziekenhuizen. Ze 

wordt daartoe ook gedwongen door de inkomenspolitiek van de overheid die een rem 

probeert te zetten op de groei van de ziektekostenpremies. Dat het hierbij vooral om 
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financiële sturing gaat, laat de grote mate van substitutievrijheid tussen verschillende 

patiëntencategorieën zien. Verder oefent de zorgverzekeraar grote invloed uit op 

zorginhoudelijke keuzes van het ziekenhuis door te besluiten bepaalde productie wel of 

niet te financieren.  

Opmerkelijk is in dit verband het onderscheid dat zorgverzekeraars maken tussen 

reguliere en topklinische (WBMV-)productie. Ten aanzien van die laatste categorie wordt 

een ruimhartige groei toegestaan. Die patiënten zijn meestal niet verzekerd bij de lokale 

zorgverzekeraar, maar wonen vaak gespreid over heel Nederland. De WBMV-productie 

leidt daardoor tot een ‘betere schadelastverdeling over verzekeraars', om het in de meer 

eufemistische termen van een intern ziekenhuisdocument te stellen. Er vanuit gaande dat 

elke verzekeraar een dergelijke opstelling kiest, stimuleert dat topklinische zorg ten koste 

van reguliere productie. Want, zoals een manager bedrijfsvoering stelt: “daarin mogen we 

als ziekenhuis in principe onbeperkt groeien, ware het niet dat VWS zegt: als jullie meer 

dan 2% groeien in totaal, gaan we dat ook afromen. (…) Dus stel je doet 1% in geld 

stijging reguliere productie, dan zouden we bij wijze van spreken 3% stijgen in bijzondere 

productie. Er vanuit gaande dat dat in geld hetzelfde is, dan stijgen we in totaal 2% en dat 

is dan het maximum dat VWS aangeeft.” Dat de WBMV-productie zich op een soepeler 

behandeling door de zorgverzekeraar mag verheugen, heeft niet alleen te maken met de 

financiering ervan, maar ook met het feit dat deze productie vaak betrekking heeft op 

wachtlijsten en/of door sterke lobbygroepen wordt bepleit, zoals reeds eerder is betoogd. 

Dat ziekenhuizen wel oren hebben naar deze topklinische productie wordt in belangrijke 

mate bepaald door het feit dat de vergoedingen ervan vaak hoger zijn dan de marginale 

kosten. De oorzaak daarvan is dat aan de tarieven berekeningen van de ziekenhuizen zelf 

ten grondslag liggen. Alle, ook vaste, kosten zijn daarin meegenomen en op die vaste 

kosten kunnen bezettingsresultaten worden gerealiseerd. Verder lopen deze tarieven vaak 

achter bij medisch-inhoudelijke ontwikkelingen, hetgeen zowel gunstig als ongunstig kan 

uitpakken. De financieel directeur stelt in dit verband: “Rekenregels passen zich wat traag 

aan. Weliswaar zijn er aanpassingen vanwege nieuwe (efficiëntere) techniek, maar die 

zijn nog altijd redelijk.” Hij wijst op een andere belangrijke reden waarom bepaalde 

productie gunstige tarieven kent: “Die is politiek gevoelig en daar is dik geld 

bijgekomen.” 

 

De invloed van de overheid is in die zin groot dat het de mogelijkheden van de 

zorgverzekeraar bepaalt waar het gaat om de hoogte van de ziektekostenpremies. Daarmee 

dicteert de overheid indirect de ontwikkelingsmogelijkheden van een ziekenhuis. Verder 

speelt de overheid een belangrijke rol bij de tariefvaststelling door het CTG op basis 

waarvan de vergoeding van de zorg plaatsvindt. Dat de hoogte van die tarieven grote 

invloed heeft op de beslissingsprocessen binnen het ziekenhuis zal in de volgende 

hoofdstukken blijken.  

 

Geconcludeerd kan worden dat afdelingshoofden (hoogleraren) en in meer algemene zin 

medische professionals grote invloed hebben op het zorginhoudelijke beleid. Ze oefenen 

invloed uit op de formulering van het beleid op hoofdlijnen. Zij brengen wenselijk geachte 

ontwikkelingen onder de aandacht van de RvB en proberen haar, mogelijk met wat 
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pressie, te bewegen voor die ontwikkelingen middelen beschikbaar te stellen. Aangezien 

sturing door zowel de RvB als de zorgverzekeraar in belangrijke mate nog op het totaal 

aan externe budgetparameters plaatsvindt, bestaat er voor afdelingshoofden veel 

speelruimte om eigen accenten te leggen. Wel is de invloed van de zorgverzekeraar in die 

zin groot, dat zij de totale beschikbare middelen voor het ziekenhuis limiteert en voor 

bepaalde productie specifieke afspraken maakt. Dat stelt nadrukkelijke grenzen aan 

productiegroei en beleidsontwikkeling. Speelt de overheid ook een belangrijke rol met 

haar invloed op ziektekostenpremies en tariefsbepalingen, het is toch met name de 

zorgverzekeraar die met de hand aan de portemonnee in de lokale onderhandelingen 

sterke invloed uit kan oefenen op het ziekenhuisbeleid. 

 

6.4. Instrumenten van ‘control’  

Werd in de vorige paragraaf geconcludeerd dat een groot deel van het beleidsmatige 

speelveld nog steeds het domein is van medisch specialisten, de RvB probeert steeds meer 

terrein op hen te veroveren. Ze heeft daarvoor met name de eerder genoemde financiële 

redenen. Zoals de financieel directeur stelt: “De invloed van de RvB laat zich natuurlijk 

ook weer gelden nu we tekorten hebben. Daar moet ingegrepen worden. Er wordt 

ingegrepen nu. En dat is wel de RvB die dat doet.” Hierna wordt een aantal control-

maatregelen besproken die in het ziekenhuis van de gevalsstudie zijn doorgevoerd en die 

in zekere zin als typerend kunnen worden beschouwd voor het proces dat veel 

(academische) ziekenhuizen het laatste decennium hebben doorgemaakt. 

 

In 2001 is een nieuwe bestuursvoorzitter aangetrokken en is de samenstelling van de RvB 

veranderd. Dat drukt een stempel op het beleid dat wordt gevoerd. Onder deze voorzitter 

is de eerder genoemde wijziging in de organisatiestructuur doorgevoerd. Opmerkelijk in 

dit verband is dat bewust voor de benaming centrumvorming is gekozen en niet 

divisionalisering. Dat laatste veronderstelt veel macht van het divisiemanagement, terwijl 

de medische staf gebrand was op het behoud van autonomie van individuele afdelingen. 

Zoals een medewerker het verwoordt: “Er is een anti-beweging geweest in divisievorming 

in het begin. Dat moest het toch absoluut niet worden. Het stafbestuur heeft behoorlijk de 

hakken in het zand gezet. Er is dus (als compromis) een centrumvorming uitgekomen met 

heel veel divisietrekjes. En die divisietrekjes ontwikkelen zich in het ene centrum sterker 

dan in het andere, maar dat is mijns inziens ook gewenst. En het zal ook wel 

doorevolueren naar divisies waarin veel meer gericht (bedoeld wordt: inhoudelijk 

gestuurd, BC) gaat worden.” Onderdeel van dit kantelingsproces is de integrale 

managementverantwoordelijkheid van centrumbesturen en met name afdelingshoofden. 

Medisch specialisten bepalen immers welke zorgactiviteiten moeten worden uitgevoerd en 

zijn daarmee niet alleen verantwoordelijk voor de zorgverlening aan de patiënt, maar ook 

voor de kosten die daarmee gepaard gaan. Tevens worden ze mede verantwoordelijk 

gemaakt voor de zorgeenheden, aangezien de activiteiten die daar plaatsvinden niet alleen 

betrekking hebben op de patiëntenzorg, maar ook op de kerntaken onderwijs en 

onderzoek. Hun verantwoordelijkheden worden vastgelegd in competentieprofielen. Om 
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hun integrale managementverantwoordelijkheid te dragen, worden management 

developmenttrajecten opgezet en worden medisch specialisten bijgestaan door managers. 

Om de besturing te effectueren, wordt de planning & control cyclus ingevoerd op basis 

van het INK (Instituut Nederlandse Kwaliteit)-model. Het wordt aan elk centrum zelf 

overgelaten de wijze van budgettering van de afdelingen vorm te geven.  

Meer recente stappen in het proces zijn het niet langer budgetteren van personeel in 

formatie, maar in geld. Als onderdeel van integraal management worden afdelingen 

daarmee niet alleen verantwoordelijk voor de volume-, maar ook de prijscomponent van 

personeel. Centra kunnen daarmee ook verantwoordelijk worden gesteld voor 

kostenstijgingen in de personeelslasten, waar nu centraal een oplossing voor moet worden 

gevonden. Daar staat voor de centra tegenover dat meer bestedingsflexibiliteit ontstaat en 

kostenbewustheid wordt beloond. Verder wordt met ingang van 2004 de maximale 

omvang van toekomstige centrumreserves gelimiteerd op maximaal 1% van het totale 

exploitatiebudget in plaats van voorheen 3%. Door zelf middelen naar zich toe te trekken 

c.q. centra omvangrijke reserves te onthouden, wil de RvB haar grip op inhoudelijke 

beleidskeuzes vergroten.  

Onderdeel van de planning & control cyclus en het integraal management denken is het 

evalueren van de wijze waarop afdelingshoofden hun taak vervullen door de RvB in 

zogenaamde jaargesprekken. Dat deze door de RvB en niet door de centrumvoorzitter 

worden gehouden, vormt een bevestiging van de autonomie van een afdeling en beperkt 

de macht van het centrumbestuur. Alhoewel afdelingshoofden enerzijds positief tegenover 

deze gesprekken staan (ze zien het als mogelijkheid om hun noden bij de RvB onder de 

aandacht te brengen en aan hun functioneren betere beloningen te koppelen, zo blijkt uit 

interne personeelsbulletins), anderzijds roept het ook weerstand op. Met name betreft dit 

het toepassen van zogenaamde 360-graden feedback. Zowel collega medisch specialisten 

als andere zorgmedewerkers ‘rondom’ (360-graden) het afdelingshoofd kan informatie 

worden gevraagd over diens functioneren. 

Ook tracht de RvB meer inzicht te krijgen in de kosten en opbrengsten van de diverse 

kerntaken van afdelingen. Dat inzicht is slecht ontwikkeld, maar wel steeds meer vereist 

zoals de financieel directeur stelt: “Als je middelen wilt realloceren, dan moet je toch 

weten waar dat geld zit.” Een belangrijke stap in dit verband is de vervanging van het 

financieel informatiesysteem dat volgens de financieel directeur “oud” is. Verder probeert 

de RvB afdelingshoofden te bewegen inzicht te geven in hun stichtingen met 

onderzoeksgelden en deze zelfs op te geven. In de vorige paragraaf is op het belang van 

die stichtingen ingegaan. Een manager bedrijfsvoering geeft aan dat er bij de 

afdelingshoofden weinig animo is, want wat hebben ze te winnen met het geven van dat 

inzicht? Toch heeft de RvB veel belang bij het krijgen van zicht op de kosten die ten laste 

van het afdelingsbudget, i.c. ziekenhuisbudget worden geboekt en welke ten laste van de 

stichtingsbudgetten. De indruk bestaat dat ‘creatief’ wordt omgegaan met budgetten en dat 

afdelingshoofden proberen hun faciliteiten voor onderzoek maximaal op orde te houden. 

Dat leidt er toe dat de financiële problemen van het ziekenhuis worden versterkt. De 

afdelingshoofden roepen daarmee de bezuinigingsmaatregelen die op hun 

afdelingsbudgetten worden toegepast, mede over zichzelf af. Deze maatregelen, tesamen 

met het opheffen van afdelingsreserves (zie paragraaf 7.5) versterken echter ook het 
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gedrag van afdelingshoofden om hun middelen buiten het ziekenhuis veilig te stellen. 

Maatregelen en gevolgen versterken elkaar dus op een negatieve manier en verslechteren 

de verhoudingen.  

 

Wordt in bovenstaande met name ingegaan op systemen van control, de RvB probeert ook 

inhoudelijk haar grip op de beleidsvorming te versterken. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het 

uitbreiden van de jaarlijkse planning en control cyclus met een meerjarenbeleidsplan, zo 

valt in een interne publicatie te lezen. Ook via intensievere communicatie tussen 

management en medische staf in de vorm van beleidsthemadagen en tussen management 

en medewerkers meer in het algemeen (de RvB heeft een vaste rubriek in het 

personeelsblad), probeert de RvB een nadrukkelijker en minder vrijblijvende koers uit te 

zetten. Die concentreert zich op twee belangrijke beleidsthema’s. De RvB formuleert in 

het jaar 2003 een zwaartepuntenbeleid waarmee richting wordt gegeven aan de 

speerpunten van het ziekenhuis. Voor het jaar 2004 luidt het credo ‘basiszorg op orde’: de 

afdelingen en centra moeten er voor zorgen hun patiëntenmix op orde te hebben. Beide 

beleidslijnen hebben een relatie met de financiële middelen van het ziekenhuis. Met de 

speerpunten wordt aangegeven welke kostbare ontwikkelingen wel en niet in de 

profilering van het ziekenhuis passen en dus wel of niet verder ontwikkeld dienen te 

worden. Die profilering wordt in sterke mate ook bepaald door de kwaliteit van de 

onderzoeksinstituten en hun positionering ten opzichte van die van andere academische 

ziekenhuizen, zoals een zorgmanager aangeeft. Waar het de basiszorg betreft, stelt de 

voorzitter van de RvB in een intern personeelsblad dat die beleidslijn strijdig lijkt met het 

academische karakter van het ziekenhuis. Hij benadrukt echter het belang van deze zorg 

voor de regionale zorgverzekeraar en daar is het ziekenhuis wel afhankelijk van. 

Bovendien stelt hij dat de basiszorg de ruimte moet maken om de academische functies te 

kunnen realiseren. Overigens gaat het daarbij niet alleen om financiële ruimte, maar ook 

om het leggen van voldoende basis voor het uitoefenen van de kerntaken van het 

ziekenhuis, zoals een nauw betrokken zorgmanager verklaart: “Die academische 

profilering is belangrijk, is je wezen, is je bestaansrecht, maar het is niet je enige 

bestaansrecht. Je hebt ook je basiszorg. Je hebt ook je regiofunctie. En die wordt nog wel 

eens vergeten. Uiteindelijk is het één niet los te zien van het ander. Je kan niet zeggen: je 

enige bestaansrecht is onderzoek, is zwaartepuntenbeleid. Ook basiszorg is je 

bestaansrecht, voor zowel opleiding als voor je regiofunctie. (…) De basiszorg is de 

bodem van het bestaan, ook in een academisch ziekenhuis. Het levert ook geld op. (…) Ga 

op die voorspelbare zorg sturen, zodat je inkomsten genereert. (…) Dan kun je daarmee je 

zwaartepunten zwaarder aanzetten.” Het is deze boodschap die naar de afdelingshoofden 

wordt gecommuniceerd. Als gevolg van de slechte financiële situatie van het ziekenhuis is 

het noodzakelijk afdelingshoofden te overtuigen dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de 

financiering van hun activiteiten. Verder benadrukt de financieel directeur nog dat het 

vooral gaat om bewustwording. Impliciet geeft hij daarmee aan dat de mogelijkheden tot 

sturing beperkt zijn: “Het leidt hopelijk tot een discussie: welke mix heb je en welke mix 

zou je willen hebben? (…) Dat je je als centrumbestuur en afdelingshoofd gaat afvragen: 

wil ik eigenlijk wel dat dat gebeurt?! Het is een bewustwordingsproces, want de 

autonomie van de dokter is natuurlijk heel groot, nog steeds. En als je in kaart brengt wat 
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voor patiëntenstromen je hebt en willen we dat nog wel binnen één specialisme en alle 

specialismen bij elkaar, dat is een discussie die nog moet beginnen, maar waar we wel 

bewust voor gekozen hebben. Het komt er aan.” 

 

6.5. De gevolgen van ‘control’    

De ontwikkelingen in de omgeving in de reactie daarop van de RvB zetten de 

verhoudingen tussen zorgverzekeraar, RvB, centrumbesturen en medische professionals 

op scherp. Veel centra en afdelingen hebben wel in de gaten dat de RvB aankoerst op het 

verbeteren van de financiële positie, maar zijn niet even sterk overtuigd van de noodzaak 

daarvan. Voor een belangrijk deel heeft dat te maken met de echo’s van het in het 

verleden gevoerde beleid. Terwijl eigenlijk de nood hoog was geworden om een strak 

financieel beleid te voeren, drong dit besef maar moeizaam door bij veel afdelingen. In het 

verleden werd toch ook scherp aan de wind gevaren? Inhoud was toch altijd belangrijker 

dan geld? Een afdelingshoofd stelt: “Ik begrijp eerlijk gezegd niet dat de RvB zich zo 

druk maakt over de financiële reserve. Is er ooit één academisch ziekenhuis failliet gegaan 

in Nederland? (…) Ik denk dat het ver moet komen. Ik zou sowieso niet een reserve 

nastreven.” Bovendien rekenen zij zich nog rijk met afdelingsreserves die er in 

werkelijkheid niet blijken te zijn (zie ook paragraaf 7.5). Het gebrek aan overtuiging 

frustreert niet alleen het realiseren van bezuinigingen, ook ligt het belang van een 

sluitende exploitatie ver achter bij het belang van de realisatie van de kerntaken. Zelfs bij 

sommige managers bedrijfsvoering van de centra is twijfel aan de noodzaak. Zoals de 

financieel directeur opmerkt over de geluiden die door hen worden geuit tijdens een 

bespreking over de financiële problemen met hem, de managers bedrijfsvoering van de 

centra, de directeuren van diensten en de RvB: “Als je maar quite draait is het toch goed? 

Het is toch non-profit. (…) Het zal wel weer meevallen.” Een bij die bespreking 

aanwezige manager bedrijfsvoering schetst: “We hebben het er met name over gehad van: 

is het nou 5 voor 12? Is dat gevoel er nu? (…) Nou, dat was heel verschillend.” Met het 

verstrijken van de tijd blijken op een gegeven moment ingrijpende maatregelen toch 

onontkoombaar. Zelfs dan zijn er nog afdelingen die de afgesproken productie- en daaraan 

gerelateerde kostenbudgetten sterk overschrijden, zonder dat daar een vergoeding van de 

zorgverzekeraar tegenover staat. Kortom, in de cultuur van het ziekenhuis is het realiseren 

van een sterk financieel weerstandsvermogen als waarde niet sterk vertegenwoordigd. De 

afwezigheid van een modern financieel informatiesysteem (zie vorige paragraaf) en de 

nog te bespreken verschillen tussen boekhoudkundige en werkelijk aanwezige reserves 

kunnen dit slechts onderstrepen. 

 

Het beleid van ‘basiszorg op orde’ blijkt voor sommige afdelingen een steen des 

aanstoots. Afdelingshoofden werken niet primair in een academisch ziekenhuis omwille 

van de basiszorg, maar zij willen zich richten op academische zorg. Een manager 

bedrijfsvoering schetst: “Als je een afdelingshoofd, de staf spreekt, die zegt: maar daar 

zijn wij toch helemaal niet voor? Wij zijn voor dat speciale.” Hij spreekt niet alleen 

namens de medici als hij er aan toevoegt: “Je bent trots op je academische zorg.” 
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Afdelingshoofden vrezen dat een focus op basiszorg hen afdrijft van hun academisch 

profiel.  

 

Verder hebben afdelingshoofden het gevoel steeds meer ingekapseld te worden in allerlei 

systemen, die bovendien onjuiste beelden geven van wat ze presteren. Daardoor dreigt de 

arts-patiënt relatie te veranderen. Refererend aan de ontwikkeling van DBC’s stelt een 

afdelingshoofd: “De verhouding tussen patiënt en dokter is een inspanningsverplichting. 

Wanneer je een prestatie-indicator moet halen die aan een benchmark moet voldoen, gaat 

de verhouding tussen patiënt en dokter verschuiven van een inspanningsverplichting naar 

een prestatie-overeenkomst. Als het inkoopbeleid van de zorgverzekeraar zegt: wij gaan 

dus zorg inkopen en of ik nou bougies inkoop en ik koop er 1.000 in en er blijken er 900 

te functioneren en 100 dus niet, dan zeg ik: u hebt mij 100 maal een wanproduct geleverd, 

ik betaal dat wanproduct niet. Koopt ze dus 1.000 operaties X in en niet alle 1.000 halen 

de benchmark, dan heb ik een zeker wanproduct geleverd en dat gaan ze me niet betalen. 

(…) De vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt is aan het verschuiven naar een 

wantrouwensrelatie. Binnenkomen met twee oksels gevuld met uitdraaien uit het internet 

is een uiting van de wantrouwensrelatie. Er moet eerst tijd besteed worden aan het 

aangeven dat die internetuitdraaien niet waar zijn. Daarna moet de gezondheid vastgelegd 

worden in plaats van de kwaal behandeld worden.” 

 

Bovendien gaan die investeringen in systemen ten koste van de middelen die besteed 

kunnen worden aan zorg. Zoals een afdelingshoofd stelt: “Er is alleen maar meer uit dat te 

krappe budget besteed aan niet-kerntaken, namelijk het onderbouwen met cijfers. Ja, dat 

vind ik slecht gedrag. Dat gaat mij als dokter aan mijn doktershart. (…) Het is ten koste 

van mensen die het minder getroffen hebben dan wij.” Ook de financieel directeur maakt 

zich ernstig zorgen over de stijgende overheadkosten. Deze bezorgdheid dringt zelfs door 

in de collegebanken, zoals een afdelingshoofd aangeeft: “In mijn college over ziekten en 

maatschappelijke consequenties heb ik één dia van een plaatje uit de krant van jaren 

geleden en dat plaatje is als volgt: op de voorgrond zie je 3 poppetjes aangekleed in wit, 

daar achter staan 5 mannetjes met een stropdas voor. En de mededeling was, dat op dat 

moment met 3 personen handen aan het bed, 5 personen bezig zijn in het administratieve 

traject.” Een ander afdelingshoofd stelt: “Het managen van een afdeling, dat is buiten 

proportie geworden, vind ik. Laat me toch gewoon lekker werken! Gezeur om dat geld. 

(…) Af en toe komt dat echt mijn neus uit. In elk geval de frustratie: je kunt een heleboel, 

maar het kan niet.” Met dat laatste bedoelt hij dat er veel nieuwe medische 

ontwikkelingen zijn die elders reeds toegepast worden, maar die de afdeling niet kan 

betalen. 

Er ontstaat een gevoel van miskenning en ontevredenheid, zoals een afdelingshoofd 

illustreert aan de hand van een tevredenheidsonderzoek: “In de tevredenheidsenquête was 

maar één bladzijde van belang. Deze bladzijde laat u zien in deze ‘pui’ groepen 

verpleegkundigen, medici en dan wetenschappelijk personeel en in deze ‘pui’ 

administratieven en adviseurs en management. In deze ziet u allemaal rood: rood is 

ontevreden. Dat zijn alle corebusinessmensen. In dit deel (wijst op management etc., BC) 

ziet u allemaal groen: allemaal tevreden. Meer hoef ik niet te lezen in dit rapport. (…) 
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Maar ziet u hoe ellendig dit is? (…) Ik zeg het: het mooiste vak van de wereld, maar dat 

administratieve circus! Dit is zo ontzettend alarmerend.” Daarbij dient vermeld te worden 

dat de problemen met de OK ook van invloed zijn op die scores. Het gevoel van 

miskenning klinkt ook door als een afdelingshoofd een artikel in Medisch Contact citeert, 

nota bene een tijdschrift van de eigen beroepsgroep: “ ‘Marktwerking is van groot belang. 

Zorginstellingen krijgen meer beleidsruimte. Verzekeraars moeten hun inkoopmacht 

gebruiken om efficiënte en patiëntgerichte zorg in te kopen.’ Hier zitten een paar 

aannames in: 1. wij zijn niet patiëntgericht bezig, 2. wij zijn inefficiënt bezig, 3. slechts 

met dwang van geld kan dat worden gerealiseerd. Kunt u zich voorstellen dat je op een 

gegeven moment denkt: ik word oud? Ik denk dat het goed is dat mijn pensioen in zicht 

komt?! (…) Dat wordt in Medisch Contact gepubliceerd!”  

Een ander afdelingshoofd uit zijn bezorgdheid over de toenemende invloed van het 

management ten koste van artsen door te refereren aan ontwikkelingen in het buitenland: 

“Er is iets revolutionairs gebeurd. Dat las ik in The Lancet, gepubliceerd dit jaar. (…) Dat 

is een top medisch tijdschrift. Een aantal weken geleden is in Italië een wet door het 

parlement aangenomen waarin ze de positie van de arts veranderd hebben. Ze hebben die 

positie ge-upgrade. Zij worden de coördinatoren van de zorg, dat is per wet bepaald. (leest 

hardop voor) ‘Bill (in de zin van wet, BC) will phase out monocratic supermanagers and 

give greater powers to hospital doctors.’ (Carpenter, 2004). Daar zijn andere beslissingen 

genomen. Zij hebben gewoon gezien: ja, maar zo willen wij niet als maatschappij onze 

dokters gepositioneerd krijgen. Er zijn ook verplichtingen. Het is niet een eenzijdige zaak. 

Maar dat dit zo door een parlement als wetsvoorstel aangenomen wordt, dat is toch wel 

een kleine sensatie. Misschien moeten wij eerst wel door zo’n diep dal voor wij tot 

bezinning komen.” 

 

En bij dat alles ervaren afdelingshoofden op de achtergrond de ‘financiële knoet’ van de 

zorgverzekeraar welke hen nog het meest frustreert, omdat die de echte bedreiging vormt. 

Medewerkers van het ziekenhuis hebben wel begrip voor de financiële belangen van de 

zorgverzekeraar als commerciële onderneming, maar het probleem is dat die belangen 

strijdig zijn met de afwegingen die men in het ziekenhuis wenst te maken. Geld speelt een 

steeds grotere rol bij het maken van keuzes in de zorg, hetgeen conflicteert met de 

ethische, patiëntgerichte overwegingen van de medewerkers van het ziekenhuis. Medici 

hebben het gevoel met de handen op de rug gebonden de strijd tegen de toegenomen 

zorgvraag te moeten leveren, terwijl overheid en zorgverzekeraars zich verschuilen achter 

nevelige termen. Zoals een afdelingshoofd het stelt: “Vraagsturing en marktwerking, het 

is aanbodfinanciering en marktwerking. Het is helemaal geen vraagsturing, want het is 

nog steeds aanbodfinanciering. De zorgverzekeraar biedt een bepaald volume aan geld 

aan. En wat de Nederlandse burger, oud of jong ook vraagt, dat is van geen belang. (…) 

Aanbodfinanciering. Productie-uitbreiding van 15% aangevraagd, 1% willen ze geven. 

Dat is volgens mij niet vraagsturing.” Een centrumvoorzitter stelt: “Ik denk dat de 

verzekeraar een veel te zwaar stempel drukt eerlijk gezegd.” Referend aan de 

inspanningen die zijn gepleegd om de teruggevallen productie weer op het oude niveau te 

krijgen: “Zeker als je ziet wat voor inspanningen we geleverd hebben om alle problemen 

van de laatste jaren het hoofd te bieden, dat we ook studenten hebben aangenomen als 
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verpleeghulpen, ook studenten hebben geworven in de collegezalen, op die manier echt 

een paar fte’s (full-time equivalents) met allemaal tweetiende student hebben opgevuld, 

hele acties gevoerd: dat werkte prima. Dat was met allerlei overleg. En dan denk je: nou 

heb je de boel op orde, het loopt weer, het is kwalitatief zeer goed wat we leveren en nou 

willen ze ineens niet betalen?! Wat is dat nou toch voor flauwekul? Nou ja, dat soort 

boosheid is er wel dus.” Illustratief is ook de opmerking van een medewerker: “Dat vind 

ik zo mooi, dan zeggen ze straks: ja, dan gaat de verzekeraar inkopen. Dan zeg ik: nou, ik 

zou niet weten wat er anders wordt, want het is nu al zo. Als we iets nieuws willen 

opstarten of iets willen veranderen en de verzekeraar zegt ‘nee’, dan gaat het niet door. En 

de afdelingen zaten een paar jaar terug nog wel redelijk ruim in hun jasje, maar met al die 

bezuinigingen hebben de meeste afdelingen niet meer zelf de ruimte om echt nieuwe 

dingen op te starten binnen het bestaande budget. Uitzonderingen daargelaten. Het is 

vooral beter doen wat je al deed. Dus als de verzekeraar ‘nee’ zegt, dan gaat het niet 

door.” Een centrumvoorzitter geeft zijn mening: “Ik denk dat er een enorme scheefgroei is 

ontstaan de laatste jaren. De ziektekostenverzekeraars hebben zoveel macht gekregen. 

(…) Die bepalen gewoon wat er gebeurt. (…) Rare naam al, ziektekostenverzekeraar. Ze 

verzekeren helemaal niks. Ze verzekeren het financiële plaatje. Wij doen het.” Het 

spanningsveld met de zorgverzekeraar leidt ook tot dilemma’s voor de manager 

bedrijfsvoering: “Dus nu staan we op het punt: gaan we nu tegen iedereen (alle 

afdelingen) zeggen dat ze minder moeten gaan doen? (…) Terwijl er een heleboel 

afdelingen die juist door meer te gaan doen, denken: ‘oh, nu krijgen we extra inkomsten.’ 

Maar het boter-bij-de-vis principe valt weg (zie paragraaf 6.2, BC).”  

 

Het spanningsveld tussen academische zorg en beschikbare middelen en de wijze waarop 

het management dat met behulp van controlsystemen met elkaar in balans probeert te 

brengen, wordt door een afdelingshoofd als volgt ervaren in het ziekenhuis van de 

gevalsstudie: “Ik persoonlijk voel dat er een cultuurgevecht gaande is. (…) Ik zie dat, 

omdat wij een wisseling van de wacht hebben gehad, van het bestuur (per 2001, BC), 

waardoor er een hele verandering in de organisatie is geweest. (…) Er is een cultuurstrijd 

aan de gang tussen dokters en managers. Die twee, die spreken niet dezelfde taal. Wij 

moeten managementtaal aanleren en die managers weigeren de medische kant te zien. 

Deze invloed wordt alleen maar groter. Die dokters zijn allemaal niet happy, hoor. (…) 

Medici hebben altijd een bepaalde taakopvatting in hun opleiding en in hun praktijk 

verwoord. Dat gaat vanuit andere doelstellingen dan zeg maar management. Management 

houdt zich veel meer met bedrijfsmatige aspecten bezig, maar ik heb zo’n idee dat dat 

steeds meer een op zichzelf levend fenomeen gaat worden. Ook zij hebben ‘targets’. Zij 

moeten de cijfers halen. Ook zij worden binnen hun cultuur afgerekend. Maar die cultuur 

hoeft helemaal niet in het belang te zijn van de patiënt. (…) Deze mensen (bedoelt 

managers, BC) denken alleen nog maar in termen van producten en die mensen (bedoelt 

medici, BC) denken in een patiënt-arts relatie en worden op die manier getraind. Dit gaat 

om de centen, dat gaat over wat kan ik voor de betrokkene betekenen. Dit gaat in macro, 

dat gaat in micro. Dat botst toch?! (…) Zij (de managers, BC) leggen een blauwdruk op 

jouw handelen waardoor jouw micro-omgeving niet meer functioneert. (…) Nou, een heel 

practisch voorbeeld. We zien nu in deze tijd dat bepaalde behandelingen worden vergoed. 
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Verrichtingen X en Y worden extra vergoed. Maar als jij nou een staf hebt die dat 

helemaal niet als zwaartepunt heeft, die zich jarenlang op een heel ander terrein heeft 

gemanifesteerd, wat eigenlijk zeg maar niet deze focus heeft, dan krijg je een ‘conflict of 

interest’. Mijn wetenschappelijke interesses liggen ergens anders. (…) Wij hebben bewust 

gekozen voor wat speerpunten hier waarvan we ook denken: daar kunnen we mondiaal 

een toontje meezingen. (…) Wil je dit bijhouden, dan moet je je daarin verdiepen. En dat 

verdiepen, dat is zo’n snelle ontwikkeling die zich hier voordoet, dat betekent gewoon dat 

je daar professional in wordt. (…) Maar niet op verrichtingen X en Y. Dan krijg je wat 

plukjes hier en wat plukjes daar. Dat wordt toch nooit top?! (…) De academische zorg 

komt enorm onder druk te staan. (…) Als je ergens je liefde aan geeft, geef je je daar ook 

veel meer aan over dan wanneer je dat plichtsmatig moet doen. Zo zit dat gewoon.” Het 

afdelingshoofd vat de problematiek als volgt samen: “Enerzijds wil je je raspaarden 

genoegdoening geven, anderzijds zeg je: ik kan het eigenlijk niet betalen.” Vanwege de 

krappe financiële situatie is het belangrijk dat de speerpunten van het ziekenhuis ook 

financieel-economisch interessant zijn, dus dat er adequate vergoedingen in het externe 

budget tegenover staan. Als die dekking niet adequaat is, dan moet die door het 

specialisme worden gevonden in de basiszorg. En met dat beleid is het afdelingshoofd het 

niet eens, omdat hij vindt dat hij dan te weinig capaciteit over houdt om op andere 

terreinen ‘top’ te worden. 

 

Met de financiële druk van de zorgverzekeraar en een slechte financiële uitgangspositie 

probeert de RvB haar grip op de kerntaken en daarmee op de medisch specialisten te 

vergroten, maar zij heeft daarbij dus veel weerstand te overwinnen. Welke rol kunnen 

budgetten als instrumenten van management control spelen in een situatie waarbij er 

nauwelijks beweging zit in het externe budget, bestaande budgetten verworven rechten 

zijn van medisch specialisten, die sterke autonomie hebben en zichzelf van 

onderzoeksmiddelen voorzien via geldstromen waar een RvB nauwelijks zicht op heeft? 

Worden interne budgetten bewust ingezet om de doelstellingen van de RvB te 

verwezenlijken? Welke consequenties heeft dat dan voor de vormgeving van het 

budgetteringssysteem en het gebruik er van? In de volgende hoofdstukken zal worden 

getracht op die vragen een antwoord te geven. 
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7. Interne budgettering door de Raad van Bestuur 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het budgetteringssysteem dat de RvB toepast bij het 

budgetteren van haar centra. Dit systeem bepaalt hun financiële mogelijkheden en vormt 

daarmee het kader voor het budgetteren van hun afdelingen. Niet alleen is het 

budgetteringssysteem dat de RvB toepast van invloed op de hoogte van de 

centrumbudgetten, maar ook op de vormgeving van de budgetteringssystemen binnen de 

centra zelf. Om derhalve keuzes van centrumbesturen te kunnen begrijpen, is het 

noodzakelijk inzicht te krijgen in de budgettering van de centra door de RvB. Aangezien 

de overwegingen die aan de opzet van het theoretisch raamwerk ten grondslag liggen waar 

het de budgettering van afdelingen door centra betreft voor het hiërarchisch niveau 

daarboven net zo goed gelden, is voor dezelfde thematische aanpak gekozen. Alle thema’s 

en deelvragen van dit onderzoek zoals geformuleerd in hoofdstuk 1 zullen aan de hand 

van de daarop aansluitende veronderstellingen in hoofdstuk 3, met uitzondering van die 

DBC’s betreffende (zie daarvoor hoofdstuk 10), in dit hoofdstuk worden besproken. In 

paragraaf 7.1 zal daarom eerst worden ingegaan op het toegepaste budgetteringssysteem, 

waarna de invloed van taakonzekerheid op dat systeem in paragraaf 7.2 zal worden 

besproken. De rol van overige contingente factoren en doelstellingen zal worden 

besproken in paragraaf 7.3. De wijze waarop het budgetteringssysteem door de RvB wordt 

gebruikt, wordt behandeld in paragraaf 7.4. Vervolgens wordt in paragraaf 7.5 stilgestaan 

bij de effecten van het budgetteringssysteem. De relatie met andere vormen van control 

komt aan de orde in paragraaf 7.6. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting 

in paragraaf 7.7. 

 

7.1. Het toegepaste budgetteringssysteem 

De budgettering van centra door de RvB wordt gekenmerkt door de toekenning van een 

historisch gegroeid budget waarop mutaties door middel van koppeling worden toegepast. 

De basis van het budget van afdelingen en (na de reorganisatie in 2001) van centra als 

som van een aantal afdelingen is gelegen in de historie waarin allerlei afspraken zijn 

gemaakt over toekenningen van middelen. Die afspraken zijn vaak niet meer te 

achterhalen, waardoor het moeilijk is de grondslag van het budget te beoordelen.  

 

De externe budgetmutaties als gevolg van verandering in de hoogte van de productie 

(opnamen etc.) worden in 2003 voor 100% doorgegeven aan de centra. De meer- en 

minderinkomsten uit hoofde van het externe budget als gevolg van productiemutaties 

worden dus één op één doorgegeven aan de betreffende centra. Het percentage waarmee 

deze mutaties worden doorgegeven, is in 2004 verlaagd naar 90%. De RvB houdt vanaf 

dit moment 10% in, waarvan de redenen in paragraaf 7.3 zullen worden toegelicht. 

 

Naast deze mutaties in productieparameters kunnen over nieuw beleid nog specifieke 

afspraken worden gemaakt. Zoals een manager bedrijfsvoering stelt: “Je kan ook nog wel 
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steeds een knelpunt aangeven als je toch een groot probleem hebt binnen het centrum. 

Dan kun je zeggen: dit loopt zo uit de pas, dat ik eigenlijk wel wat extra geld nodig heb. 

En soms krijg je dan gehoor. Dat is een beetje afhankelijk van hoe goed je je werk doet. 

Hoe goed je je probleem bij hun onder de aandacht brengt.” Verzoeken om extra middelen 

voor bijvoorbeeld capaciteitsuitbreidingen zal de RvB met name bereid zijn te honoreren, 

indien zij zelf de verzekeraar bereid weet te vinden die middelen aan het externe budget 

toe te voegen. Financiering kan dan bijvoorbeeld uit de lokale component van het externe 

budget plaatsvinden (zie paragraaf 2.2 en bijlage V). 

 

7.2. De invloed van taakonzekerheid 

Zoals de naamgeving aanduidt, zijn centra samenbundelingen van medisch-specialistische 

afdelingen en aanverwante ondersteunende zorgeenheden. De aard van de technologie van 

de medisch specialismen behorend tot de centra A en B blijkt op geen enkele wijze 

bepalend te zijn voor de wijze van budgettering door de RvB. Voor beide centra geldt een 

identieke wijze van budgetteren zoals hiervoor is geschetst, terwijl ze technologisch van 

heel andere aard zijn. Veronderstelling (a), dat de mate van koppeling laag zal zijn bij een 

hoge mate van taakonzekerheid, terwijl een hoge mate van koppeling zal plaatsvinden bij 

weinig taakonzekerheid, blijkt dan ook niet op het niveau van centra op te gaan. In de 

volgende paragraaf wordt ingegaan op de contingente factoren en doelstellingen die wel 

bepalend zijn voor de keus van het budgetteringssysteem. 

 

7.3. De invloed van contingente factoren en doelstellingen 

Voor het verklaren van de hoogte van het historische budget is een aantal factoren van 

belang.  

 

Van de in het verleden gemaakte afspraken is wel duidelijk, dat toekenning van middelen 

niet zozeer gegrond was op een duidelijke prioriteitenstelling. Of zoals een manager 

bedrijfsvoering het verwoordt: “We hebben 10 miljoen en wie het hardst schreeuwt krijgt 

het meest, dan houdt hij zijn mond tenminste. Dan spreken we over echt ver terug, maar 

daar ligt natuurlijk wel de basis van het historisch budget.” Dit beeld wordt bevestigd door 

een medisch specialist, die stelt: “Dan hing het er maar net vanaf hoe gemakkelijk je langs 

zo’n secretaresse kwam.” Een andere manager bedrijfsvoering stelt het iets 

genuanceerder: “Het was wel vroeger, heel zwart-wit gezegd, verdeel en heers. De RvB 

had 37 afdelingen, daar had ze één keer per jaar een jaarplangesprek mee. Dan zeiden de 

afdelingen wat ze allemaal wilden. En dat ging dan op de grote hoop. En dan werden daar 

een paar dingen uitgehaald die dan doorgingen, de rest niet. En dat had dan te maken met 

contacten en al dat soort dingen. En ook beleid. (…) En één van de leden van de RvB die 

had een voorkeur voor bepaalde dingen, een ander lid had ook weer een voorkeur voor 

bepaalde dingen.” 
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Opvallend is dat inzicht in de kosten van specifieke kerntaken en hoe die in relatie staan 

tot bepaalde opbrengsten nauwelijks een rol hebben gespeeld bij die budgettoekenningen. 

Zoals een manager bedrijfsvoering stelt: “Het is echt allemaal historisch en juist hierdoor: 

we weten niet wat welke kerntaak kost. Het is zo historisch gegroeid.” Op de vraag aan de 

financieel directeur in hoeverre er inzicht bestaat of de opbrengsten en de kosten van de 

verschillende kerntaken met elkaar in balans zijn of dat er een bepaalde vorm van 

kruissubsidiëring plaatsvindt, antwoordt hij: “Daar bestaat heel weinig zicht op. Je weet 

helemaal niet hoe de opbrengsten zich verhouden tot de kosten. Bijzondere productie 

(WBMV) hebben we wel aardig uitgerekend (…). Laten we zeggen, daar schieten we niet 

bij in. Rekenregels passen zich wat traag aan. Weliswaar zijn er aanpassingen vanwege 

nieuwe (efficiëntere) techniek, maar die zijn nog altijd redelijk. (…) Van reguliere 

productie heb je de opbrengsten wel goed in beeld, maar welke kosten daar tegenover 

staan? De onderwijsbegroting is duidelijk: een parametermodel aan de inkomstenkant. 

Maar de kosten zijn onduidelijk. De kosten van onderzoek helemaal. Dus als je wilt 

realloceren, dan moet je ook naar onderzoek kijken: doen we daar niet veel te veel, doen 

we dat wel efficiënt, doen we dat wel effectief? Wie kan er iets over zeggen? (…) 

Centraal hebben we nauwelijks zicht in waar vet zit. Ik zou het niet weten, niemand van 

de afdeling (hij bedoelt zijn financieel-economisch stafdienst, BC) weet het, ook de 

voorzitter van de RvB weet het niet.” Zijn conclusie is: “Ergo: we hebben vijf 

geldstromen en daar doen we het totale pakket voor. Voor een deel kun je het een beetje 

afzonderen, maar voor een groot deel zijn het gemeenschappelijke kosten. En 

gemeenschappelijke kosten, zo hebben we geleerd, die zijn niet te scheiden. (…) Dus je 

gaat zeggen: ik ga het een beetje normatief proberen te bepalen voor een afdeling, hoeveel 

WP (wetenschappelijk personeel, BC) heb je nou nodig voor patiëntenzorg, onderwijs en 

onderzoek.” Wel maakt de directeur onderscheid tussen kennis op centraal en decentraal 

niveau: “Ook is moeilijk te bepalen centraal: wat is nou een activiteit waar we zonder 

kunnen? Je gaat er vanuit dat men het binnen de centra zeer goed weet, wat hout snijdt en 

wat niet. Collegiaal is het heel erg bekend. Af en toe borrelt er wel eens wat naar boven, 

maar de kennis waar je wat kunt halen, die zit bij de centra en niet op centraal niveau.” 

Echter zoals het citaat aan de begin van deze alinea laat zien, beschikken ook de 

centrumbesturen niet over goed inzicht in kosten.  

 

De hoogte van het historisch budget wordt verder nog beïnvloed door de ouderdom van 

medisch specialismen: ten opzichte van jongere specialismen hebben zij over een langere 

periode bepaalde rechten op en uit kunnen bouwen. Zoals een manager bedrijfsvoering 

stelt: “Je ziet ook bij de wat oudere specialismen, die hebben over het algemeen wat meer 

formatie voor onderzoek dan de wat nieuwere specialismen.” Bovendien speelt hen 

daarbij in de kaart dat in het verleden de mogelijkheden ruimer waren middelen te 

verwerven. Dat is ook de verklaring voor grote verschillen tussen academische 

ziekenhuizen waar het eenzelfde specialisme betreft. Zoals een afdelingshoofd over zijn 

eigen specialisme opmerkt: “Er zijn afdelingen van academische ziekenhuizen in 

Nederland die 10 jaar geleden 3 keer zo groot waren als andere academische ziekenhuizen 

qua staf met nauwelijks meer patiëntenzorg. Dat is kennelijk iets wat daar gewoon 

gegroeid is op grond van bijvoorbeeld allerlei onderzoekstaken.”  
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Dat die historische hoogte nog steeds als uitgangspunt wordt genomen in het huidige 

budgetteringssysteem kan op grond van diezelfde factoren worden verklaard: nog steeds 

ontbreekt inzicht in kosten in relatie tot de hoogte van de budgetten, dus dat biedt weinig 

aanknopingspunten om tot herverdeling over te gaan. Bovendien worden de historisch 

opgebouwde budgetten in sterke mate als rechten ervaren. En die rechten hebben niet 

alleen een financieel-economische, maar vooral ook een ethische betekenis. In paragraaf 

8.3 wordt daar uitgebreid op ingegaan. Als een afdelingshoofd wordt geconfronteerd met 

de mogelijkheid budgetten te herschikken op basis van de behoefte, stelt deze: “Dan moet 

iemand anders toch iets geven? En wilt u de discussie met de artsen van specialismen A 

en B aangaan? U weet toch ook wie de meeste decibellen produceren?” Zelfs de invoering 

van DBC’s zal in de ogen van die arts niet tot verschuivingen in budgetten leiden: “Welke 

RvB gaat zich de decibellen van alle afdelingen over zijn hoofd laten uitstorten terwijl er 

in feite in de macro zak met geld niks verandert? Ik denk niet dat de RvB animo heeft, 

want wat wint ze daar bij? Voor wat hoort wat. Wat gaat het ze opleveren? In de lumpsum 

verandert er niks. Dan ga je toch niet een hele hoop ellende over je afroepen? Dat kan 

nooit van belang zijn.” De historie lijkt zich hier te herhalen: zoals geschetst in paragraaf 

5.2 speelden deze argumenten ook reeds een rol bij de invoering van de FB-systematiek. 

Echter zoals in paragraaf 10.1 zal worden besproken, is de RvB als gevolg van de 

invoering van DBC’s wel degelijk voornemens de historisch gegroeide budgetten ter 

discussie te stellen. 

 

Externe budgetmutaties op grond van groei in de reguliere productie worden voor het 

ziekenhuis van de gevalsstudie met name weer mogelijk met de invoering van de FB-

systematiek voor academische ziekenhuizen in 1997. Vanaf dat moment leidt deze groei 

in de productieafspraak met de verzekeraar tot extra budget, want niet de werkelijke 

productie, maar het budget is bepalend voor wat het ziekenhuis daadwerkelijk ontvangt. 

Wel kan een lage productie gevolgen hebben voor de afspraak (en dus het budget) van een 

volgend jaar. Met de invoering van het boter-bij-de-vis principe in 2001 wordt vanaf dat 

moment nagecalculeerd op basis van werkelijke productie, hetgeen enerzijds 

mogelijkheden, anderzijds financiële risico’s voor het lopende jaar inhoudt. Reeds met 

ingang van 1997 maakt de RvB bij het budgetteren van afdelingen de keus voor de 

mutatiesystematiek waarbij koppeling wordt toegepast. Alleen voor excessieve 

vergoedingen voor bepaalde verrichtingen waarvoor reeds bepaalde afspraken golden van 

budgetmutaties die stapsgewijs bepaalde productiesprongen volgen, wordt tot aan de 

centrumvorming en de invoering van de nacalculatie, beide in 2001, een afwijkend regiem 

gehanteerd. De voorzitter van de RvB verklaart de achtergronden van de 

mutatiesystematiek, die overigens reeds voor zijn aanstelling was ingevoerd: “Men wilde 

op deze manier ook afdelingen bewust maken van de effecten die productie op het budget 

hebben. Dus als je daar mechanismen tot stand brengt waarin meer productie ook wordt 

getoetst aan wat er meer op zich budgettair aan inkomsten is, dan ontstaat er een soort 

ondernemerschap. (…) Het probleem is dat de budgetopbrengsten, zoals je die via je de 

externe budgettering binnenkrijgt, niet altijd gelijk zijn aan de marginale 

kostenontwikkeling. (…) Daar veronderstellen wij op centrumniveau een soort 
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vereffening. Dat een centrum met die plussen en minnen, net zoals de instelling met die 

plussen en minnen, realloceert.” Verder wijst de financieel directeur op het belang van 

koppeling waar het gaat om het kunnen effectueren van de organisatiestructuur: “Je zoekt 

een soort middenweg waarbij je de centra een soort autonomie hebt gegeven, die moet je 

kunnen laten rekenen op een bepaalde budgetuitkomst. Daar moet je dan wel afspraken 

over maken en daar moet je wel bepaalde rekenregels voor hebben.” Met koppeling wordt 

dus nadrukkelijk invulling gegeven aan het besturingsmodel waarbij centra veel eigen 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben die voorheen bij de RvB lagen. Met het 

toepassen van koppeling confronteert de RvB centra met de financiële gevolgen van hun 

zorginhoudelijk beleid. Dat dwingt hen bij die keuzes meer rekening te houden met de 

beschikbare middelen in het externe budget. Is het moeilijk inhoudelijke keuzes op te 

leggen aan afdelingshoofden, met koppeling worden ze in ieder geval gedwongen zich bij 

beslissingen ook te laten leiden door mutaties in hun middelen. Die bewustwording is 

nodig gezien de ontwikkeling van de financiële positie van het ziekenhuis. Doordat de 

externe omgeving en de interne bedrijfsvoering direct aan elkaar verbonden zijn, zou dat 

de garantie moeten vormen dat beide niet met elkaar uit de pas lopen. Bovendien prikkelt 

het doorgeven van de externe vergoedingen tot het substituteren van zorg waarvan de 

indruk bestaat dat de marges laag of zelfs negatief zijn, voor zorg die geld oplevert. 

Koppeling dient daarom vooral een beheersmatig doel.  

Deze besturingsfilosofie acht de RvB niet alleen van toepassing voor de aansturing van 

centra. Ook voor een beheersmatige bedrijfsvoering op afdelingsniveau binnen centra 

vindt de voorzitter van de RvB koppeling wenselijk. Illustratief is de constatering van de 

voorzitter van de RvB over het budgetteringssysteem dat centrum B toepast bij het 

budgetteren van haar afdelingen, als we hem voorleggen dat daarbij geen koppeling wordt 

toegepast: “Daar is de budgettering in de zin zoals ik die voor ogen heb nog onvoldoende 

ingevoerd.” Weliswaar zijn er centra gecreëerd, waar het financiële beheersing betreft 

wordt dus vooral gekeken naar het niveau van afdelingen. Of en op welke wijze 

beleidsvorming op centrumniveau en koppeling op afdelingsniveau samen kunnen gaan, 

zal besproken worden in de hoofdstukken 8 en 9. 

 

Is de besturingsfilosofie doorslaggevend, het eerder in deze paragraaf geschetste gebrek 

aan informatie over kosten van kerntaken maakt het ook moeilijk op basis daarvan de 

hoogte van budgetmutaties te bepalen. Overigens is het gebrek aan informatie niet een 

contingente factor zonder meer. In de perceptie van een lid van een centrumbestuur 

hoeven dankzij een sterke koppeling geen lastige keuzes te worden genomen, “dan laat je 

fijn alles bij het oude.” De voorzitter van de RvB stelt zelf bij het bespreken van de mate 

van nastreven van budgetteringsdoelstelling 7, het realiseren van een voor alle betrokken 

partijen aanvaardbare middelenverdeling (score gemiddeld), dat dit geen expliciete 

doelstelling is. De nadruk ligt op het stimuleren van ondernemersschap bij de centra. Hij 

voegt daaraan toe: “Dat is de ene kant. En aan de andere kant: ik wil geen hommeles. Ik 

wil de conflicten over de middelenverdeling beheersbaar houden.” Dat leidt echter niet 

zonder meer tot de conclusie dat veronderstelling (b), dat een hoge mate van koppeling zal 

worden toegepast indien er naar wordt gestreefd discussies over het te voeren beleid te 

voorkomen, kan worden bevestigd. Zoals reeds is aangegeven in hoofdstuk 6 en nog zal 
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worden aangetoond in paragraaf 7.6 van dit hoofdstuk, probeert de RvB juist discussies 

over het te voeren beleid in sterke mate te stimuleren. Zij doet dat echter via andere 

controlinstrumenten. Wel blijkt nadrukkelijk uit voorgaande dat de RvB discussies over 

de verdeling van de middelen probeert te voorkomen, omdat discussies over herallocaties 

niet vruchtbaar worden geacht. 

 

De omvang van de koppeling (het percentage) ondergaat diverse, tegenstrijdige invloeden 

zoals ook blijkt uit de bijstellingen die het percentage in de loop der tijd heeft ondergaan. 

Verschillende factoren zijn daaraan debet. Eén van de maatregelen om de reservepositie 

van het ziekenhuis te verbeteren is het koppelingspercentage te verlagen van 100% naar 

90% met ingang van 2004. In paragraaf 6.2 is beschreven dat het ziekenhuisbestuur in het 

verleden opereerde op het scherpst van de snede. De gevolgen voor het ziekenhuis zijn in 

het voorgaande geschetst: een reservepositie die slecht is en een niet of nauwelijks 

sluitende exploitatie. De noodzaak de reservepositie van het ziekenhuis te verbeteren is 

om een aantal redenen groot. De voorzitter van de RvB geeft aan: “Het eigen vermogen is 

van groot belang om goede condities te krijgen van financieringsinstellingen van wie we 

geld willen lenen.” De financieel directeur voegt daar aan toe: “We hebben onvoldoende 

buffers om tegenvallers in moeilijke tijden op te vangen. Er moet ca. X miljoen bij om het 

eigen vermogen op een redelijk weerstandsniveau te krijgen, waar we ook op terug 

kunnen vallen als de DBC-discussies lastig uit gaan vallen. Want door DBC’s wordt het 

niet gemakkelijker. Je bent meer risicovol als ziekenhuis.” De traditionele functies van het 

eigen vermogen worden belangrijker door het wegvallen van garanties en het toenemen 

van onzekerheden. Dat maakt het noodzakelijk niet alle externe budgetmutaties intern 

door te geven, maar een deel daarvan achter te houden. Dat de RvB in het opvangen van 

externe en interne tegenvallers een belangrijke rol speelt, wordt door de diverse managers 

bedrijfsvoering bevestigd. Eén van hen stelt: “Ik vind dat de RvB een bedrag achter moet 

houden. Er kunnen zich dingen voordoen in een centrum die je niet kan compenseren in 

dat centrum. Zo goed kunnen we niet plannen. Maar die kan je op centraal niveau 

(bedoeld wordt op het niveau van de RvB, BC) wel compenseren. Als je dan als RvB niks 

achterhoudt, dan kun je dat dus niet doen.” Bovendien blijkt de decentralisatie van kosten 

de decentralisatie van middelen niet volledig te hebben gevolgd. De financieel directeur 

stelt: “Er worden veel kosten centraal genomen die niet doorbelast worden aan de centra. 

We hebben geen personeelskostenbudgetsysteem. Dat betekent dat je niet alle extra’s door 

kunt sluizen naar de centra.” Inmiddels is de ontwikkeling van zo’n systeem gestart (zie 

paragraaf 6.4). En een manager bedrijfsvoering stelt: “Er waren allerlei onvoorziene 

dingen zoals de ziekenkostenverzekeringen, die kon je als het ware niet meer doorvertalen 

naar de centra. Je kon niet elke keer weer zeggen: hier heeft u weer een rekening. Dus 

daarvan heeft de RvB gezegd: die houden we maar centraal. Maar daar was geen geld 

voor centraal. Dus dat hoopt zich ook op.” Veronderstelling (c), dat toegenomen 

financiële risico’s in combinatie met de noodzaak die te beheersen onder andere zullen 

leiden tot een sterkere mate van koppeling en het benadrukken van doelstellingen die 

betrekking hebben op financiële sturing en beheersing, gaat wel op, maar verdient een 

nuance. Als de mate van koppeling reeds heel sterk is, kosten niet adequaat zijn 

gedecentraliseerd en de reservepositie gering is, zullen toegenomen financiële risico’s 
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grenzen stellen aan de mate van koppeling. Het ziekenhuis zal dan minder dan 100% 

koppeling toepassen, terwijl financiële sturing en beheersing als doelstelling wel aan 

belang heeft gewonnen. 

Niet alleen is het hebben van middelen vanuit het dekken van kosten van belang, ook de 

mogelijkheden tot sturing spelen een belangrijke rol. Onderkend wordt dat de RvB toch 

over eigen middelen zal dienen te beschikken om de realisatie van door haar gewenst 

beleid te kunnen faciliteren. Zoals de financieel directeur stelt: “Als een centrum of 

afdeling iets nieuws wil, dan heeft de RvB invloed op het moment dat je geld komt 

vragen.” Illustratief is ook de opstelling van de RvB tijdens een bespreking over de 

financiële problemen met de managers bedrijfsvoering van de centra, de directeuren van 

diensten en de financieel directeur. Een manager bedrijfsvoering schetst de argumenten 

van de RvB: “We kunnen niet manouvreren. We kunnen niet sturen, want er komt hier 

wat, er komt daar wat. We hebben nergens ruimte of marge of noem maar op.” De 

beleidsfunctionaris van centrum A bevestigt dat beeld: “Alle reserves zitten nu bij de 

centra. En dat betekent dat niet de RvB, maar de centra iets te zeggen hebben over de 

reserves. Aan de andere kant, je zou kunnen zeggen: kunnen we niet een soort modus 

kiezen waarin je zegt van: nou, dat wat de centra met de reserves doen gaat in overleg met 

de RvB. Waarom moet het zo zijn dat op het moment dat als de reserves een niveau lager 

zitten, dat je er dan niks meer over te zeggen hebt? Dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Zij 

ervaren het wel zo.” Blijkbaar werkt het centraal verlenen van toestemming om 

gedecentraliseerde middelen te besteden niet zoals gewenst. Zoals de voorzitter van de 

RvB het zelf verwoordt: “Op basis van de ervaringen nu vind ik toch dat er wel behoorlijk 

wat meer financieel volume zou moeten komen in de manier waarop je centraal stuurt, 

zeker ook gezien die DBC-ontwikkeling.” De vraag gesteld in paragraaf 5.6 of voor het 

uitoefenen van zeggenschap daadwerkelijk beschikkingsmacht over middelen 

noodzakelijk is, wordt hier bevestigend beantwoord.  

Dat de RvB meer mogelijkheden moet hebben, wordt door het management onderkend. 

Het verlagen van het koppelingspercentage naar 90% met ingang van 2004 heeft dan ook 

algemene instemming. De vraag is overigens of het verlagen van het 

koppelingspercentage van 100% naar 90% veel van de gewenste effecten te weeg zal 

brengen. Zoals een manager bedrijfsvoering stelt: “Dat geldt alleen voor het boter-bij-de-

vis principe. Dat is er toch bijna niet meer, dus wat heb je er aan? Dat levert bijna niets 

op.” Het ziekenhuis zal aan meer ingrijpende maatregelen niet kunnen ontkomen om de 

bovengenoemde doelstelling ten aanzien van het eigen vermogen te kunnen realiseren. 

Opmerkelijk is dat in 2002 het koppelingspercentage is verhoogd van het tot dan 

gehanteerde percentage van 85% naar 100%, terwijl de financiële problemen toen ook 

reeds omvangrijk waren. Het belang van decentralisatie en integrale 

managementverantwoordelijkheid prevaleerde toen nog boven de omvang van de 

reservepositie. Zoals een manager bedrijfsvoering verwoordt: “Toen die reorganisatie een 

feit was, werd het 100%.” Dit percentage blijkt, zoals hiervoor geschetst, niet houdbaar 

vanwege aanhoudende financiële problemen en de behoefte aan middelen om te kunnen 

sturen.  
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Met de voorzitter van de RvB, alsook separaat met de financieel directeur is nagegaan in 

hoeverre de doelstellingen zoals genoemd in sub-paragraaf 3.2.2 (met aanpassingen zoals 

aangegeven in paragraaf 5.6) met de interne budgettering worden nagestreefd. De 

doelstellingen 1 t/m 6 blijken alle hoog te scoren, met uitzondering van doelstelling 7, het 

realiseren van een voor alle betrokken partijen aanvaardbare middelenverdeling (score 

gemiddeld) en doelstelling 8, het zich gedragen zoals door de overheid wordt verlangd. 

Deze laatste doelstelling wordt volstrekt niet nagestreefd. Liggen bovengenoemde 

doelstellingen 1 t/m 6 in het verlengde van doelstellingen die de overheid nastreeft met de 

FB-systematiek, veronderstelding (b), dat een sterkere mate van koppeling zal worden 

toegepast als de doelstellingen van het ziekenhuis sterk in het verlengde liggen van die 

van de overheid, gaat niet op. De score op doelstelling 8 geeft dit aan en ook op de vraag 

of de RvB intern dezelfde budgetteringssystematiek toepast als de overheid om datgene te 

realiseren wat de overheid wil, is het antwoord van de voorzitter van de RvB ontkennend. 

De budgetparameters zijn daarvoor niet het juiste middel, zo is zijn argumentatie, want ze 

zijn verouderd. 

 

Samenvattend kan worden gesteld dat gebrek aan informatie over de opbrengsten en 

kosten van specifieke kerntaken er toe heeft geleid dat budgetten historisch zijn gegroeid 

op basis van individuele afspraken met afdelingshoofden. Macht en 

onderhandelingsvaardigheid spelen daarbij een rol. De oudste afdelingen hebben relatief 

gezien meestal een hoger budget, doordat zij gedurende een langere periode rechten 

hebben kunnen opbouwen. Doordat informatie over kosten en opbrengsten van kerntaken 

nog steeds in belangrijke mate ontbreekt en budgetten als rechten worden ervaren, is het 

moeilijk de hoogte van die budgetten ter discussie te stellen. Evenzo maakt het gebrek aan 

informatie het moeilijk budgetmutaties op basis van kostenmutaties toe te wijzen. De 

voornaamste achtergrond van koppeling is echter dat de RvB op deze wijze centra 

confronteert met de financiële gevolgen van hun zorginhoudelijke beleid. Dat dwingt hen 

bij die keuzes meer rekening te houden met de beschikbare middelen in het externe 

budget. Bovendien kan door middel van koppeling invulling worden gegeven aan het 

besturingsmodel waarbij centra veel eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

hebben die voorheen bij de RvB lagen. Zowel de realisatie van de besturingsfilosofie van 

het ziekenhuis als het waarborgen van de zo noodzakelijk geachte financiële beheersing 

zijn er bovendien de oorzaken van dat het koppelingspercentage in de loop der jaren 

wijzigingen ondergaat. Dat de prijsbasis bij een hoge mate van koppeling vooral is 

ingegeven door de mate waarin CTG-vergoedingen aansluiten op de kosten van zorg, 

zoals veronderstelling (a) luidt, blijkt dus niet op te gaan. Veronderstelling (b), dat een 

hoge mate van koppeling zal worden toegepast indien er naar wordt gestreefd discussies 

over het te voeren beleid te voorkomen, kan eveneens niet worden bevestigd. Discussies 

over het te voeren beleid worden juist geëntameerd via andere controlinstrumenten. Het 

voorkomen van discussies over de verdeling van middelen is echter wel een bijkomend 

voordeel, aangezien dergelijke discussies vruchteloos worden beschouwd. Dat een 

sterkere mate van koppeling zal worden toegepast als de doelstellingen van het ziekenhuis 

sterk in het verlengde liggen van die van de overheid, gaat evenmin op: de 

budgetparameters zijn daarvoor niet het juiste middel. Veronderstelling (c), dat 
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toegenomen financiële risico’s in combinatie met de noodzaak die te beheersen onder 

andere zullen leiden tot een sterkere mate van koppeling en het benadrukken van 

doelstellingen die betrekking hebben op financiële sturing en beheersing, blijkt wel op te 

gaan, maar verdient waar het de mate van koppeling een nuance. De mate van koppeling 

zal bij toegenomen financiële risico’s juist weer afnemen als de koppeling reeds heel sterk 

is, kosten niet adequaat zijn gedecentraliseerd en de reservepositie van het ziekenhuis zich 

verslechtert. 

 

7.4. Gebruik 

Opmerkelijk is dat de verandering van de organisatiestructuur (de centrumvorming) die 

bedoeld is een betere (financiële) sturing en beheersing te bereiken, tot een zodanig 

gebruik van budgetten door de RvB heeft geleid, dat het uiteindelijk de financiële 

problemen van het ziekenhuis van de gevalsstudie heeft vergroot. Op de vraag in hoeverre 

de afrekenregels worden gehanteerd, merkt de financieel directeur op dat het 

besturingsmodel er op papier mooi uitziet, maar het in de praktijk niet helemaal zo werkt. 

Het veranderingsproces brengt namelijk allerlei onzekerheden (tegenvallers) met zich 

mee. De nieuwe centrumbesturen hebben het moeilijk, want ze moeten hun positie vorm 

en inhoud geven. De RvB ziet zich gedwongen tot een soepele opstelling ten aanzien van 

de budgettaire discipline van centra. Zoals de financieel directeur het stelt: “Het is toch 

een soort gedoogbeleid geweest. (…) Het is allemaal wel verklaarbaar. Je wilt een 

organisatievorm van de grond krijgen. Bedrijfsbureaus moet je decentraal oprichten. 

Integratie met de faculteit, die moest er ook nog even ingeschoven worden. Je hebt als 

RvB de managers, de centrumbesturen, nodig om de klus te klaren. Je moet ze niet te na 

het vuur aan de schenen leggen. (…) Centrum B heeft al jarenlang de budgetten 

overschreden, dat is allemaal met de mantel der liefde bedekt. (…) Dat gebeurde dus in de 

praktijk, dat de RvB repareert: dan werden de extra kosten vergoed. (…) En als zo elk jaar 

tekorten kwijtgescholden worden, ze moeten natuurlijk wel ergens verwerkt worden.” 

Centrumbestuur en afdelingshoofden, maar ook afdelingshoofden onderling die van het 

ene op het andere moment samen een centrum vormen, hebben tijd nodig om aan elkaar te 

wennen, om ingespeeld te raken op elkaar. Bovendien moeten de centrumbesturen 

afdelingen die eigenlijk geen autonomie wensen te verliezen en apart met de RvB willen 

blijven onderhandelen, mee zien te krijgen in dat proces. Dat verdraagt zich niet met een 

rigide opstelling van het centrumbestuur naar de afdelingen als het gaat om financiële 

tegenvallers. Daarbij speelt een belangrijke rol dat die tegenvallers voor een belangrijk 

deel veroorzaakt werden door nauwelijks te beïnvloeden factoren (zie paragraaf 6.2). Is 

dat voor de specialismen zelf al een probleem doordat adequate realisatie van hun 

kerntaken in gevaar komt en vanwege het gederfde plezier in de uitoefening van die taken, 

moet het centrumbestuur hen dan ook nog eens extra straffen met budgetkortingen? Zoals 

de financieel directeur stelt: “Er was een automatisme bij de afdelingen: ‘daar kunnen wij 

toch niks aan doen dat er geen goede bekostiging is?!’ ” Hij voegt er aan toe: “Maar ja, 

daar kan de RvB toch ook niks aan doen dat dat er niet is?” Opmerkelijk is dat een 

budgetteringssysteem dat vooral functioneert als verdelingssystematiek, door de RvB niet 
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wordt gebruikt om ook risico’s en tegenvallers te verdelen. Om haar managers 

bedrijfsvoering te steunen, stelde ze zich soepel op tegenover het centrumbestuur: de RvB 

hield niet strikt aan budgetten en afrekenregels vast. Die opstelling blijkt ook uit de 

omvang van de centrumreserves. Die is bij sommige centra groter dan 3% van hun 

exploitatiebudget, hetgeen het maximum is dat volgens de budgetteringsregels is 

toegestaan. Toch wordt het surplus niet afgeroomd. 

 

Naast het veranderingsproces en de externe, door centra niet te beïnvloeden oorzaken van 

budgetoverschrijdingen kan de opstelling van de RvB ook worden verklaard door de 

organisatiecultuur. Die kenmerkt zich in sterke mate door beleidsvorming op basis van 

consensus, zo blijkt uit diverse voorbeelden. Reeds is aangegeven dat door de voorzitter 

van de RvB wordt gehecht aan het voorkomen van ‘hommeles’. Ook is reeds gewezen op 

de centrum- in plaats van divisievorming. Een interne notitie stelt: “Het centrumbestuur 

moet vooral op basis van consensus proberen zelfstandige MT’s met eigen budgetten en 

eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden te bewegen naar meer samenwerking en 

integraal denken en doen.” (nadruk toegevoegd) De financieel directeur schetst dat het tot 

voor kort gebruik was binnen de organisatie dat advisering door zijn staf aan de RvB over 

zaken een specifiek centrum betreffende, altijd gezamenlijk met dat betreffende centrum 

plaatsvond. Het opeisen van een onafhankelijke rol van de financiële staf leidde tot 

“spanningen tussen enerzijds de financiële staf en anderzijds de managers 

bedrijfsvoering”, aldus de financieel directeur in een intern personeelsblad. Ook de 

voorzitter van de RvB zelf schetst dat in het verleden een cultuur is gegroeid die zich 

kenmerkt door het niet hard afrekenen op resultaten. Bovendien was er in het verleden 

altijd op centraal niveau nog wel een potje waaruit tegenvallers konden worden 

gefinancierd. Verder dient de cultuur zich nog veel sterker te ontwikkelen in de richting 

van goede samenwerking en het slaan van bruggen tussen afdelingen en het loslaten van 

het eigen afdelingsdenken, zo schetst de voorzitter. Deze organisatiecultuur heeft tot 

gevolg dat de RvB pas keuzes die pijnlijk zijn voor bepaalde partijen maakt als het 

onvermijdelijk is, aangezien anders het draagvlak ervoor ontbreekt. 

 

Die onvermijdelijkheid blijkt ook uit een verandering in het gebruik van budgetten. Is de 

RvB tot in het recente verleden soepel geweest, er doet zich een noodgedwongen 

kentering in haar houding voor als gevolg van toegenomen financiële problemen. Het 

beleggen van eerdergenoemde bijeenkomsten is daar een voorbeeld van, tijdens welke “de 

RvB en centrumbesturen beterschap beloofd hebben ten aanzien van het hanteren van de 

afrekenregels”, aldus de financieel directeur. Het afnemen van de centrumreserves (zie de 

volgende paragraaf) en het maximeren van toekomstige centrumreserves op 1% van hun 

exploitatie geven ook blijk van doortastend optreden. In paragraaf 8.5 zal nog blijken dat 

een afdeling noodgedwongen haar patiëntensamenstelling verandert om financieel uit te 

komen, omdat de RvB weigert bij te springen. Een andere afdeling heeft zowel een 

investerings- als vacaturestop opgelegd gekregen, naast de verplichting een plan op te 

stellen hoe bezuinigingen en gerichte productiegroei te realiseren. Ook opmerkingen van 

de managers bedrijfsvoering van de centra A en B laten niets aan duidelijkheid te wensen 

over. Op onze vraag aan de manager bedrijfsvoering van centrum B aan de hand van het 
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overzicht met doelstellingen (zie sub-paragraaf 3.2.2) wat volgens hem de belangrijkste 

doelstelling is die de RvB nastreeft met de interne budgettering van het centrum, antwoord 

hij: “De allerbelangrijkste? Eén! ( = (bijdrage leveren aan) beheersing van de totale 

ziekenhuiskosten, BC) Absolute prioriteit. Gaat het alleen maar over.” Als hem gevraagd 

wordt of andere doelstellingen ook nog scoren, antwoordt hij: “Twee scoort ook nog ( = 

stimuleren van beleidsmatig wenselijke zorgproductie, BC). En de rest eigenlijk vind ik 

beduidend minder. Dat zijn ook een beetje afgeleide doelstellingen van één en twee. Maar 

ik vind wel dat als je kijkt bij één en twee, we hebben de mond wel vol van beleidsmatig 

en keuzes maken en zwaartepunten en noem alles maar op, maar in essentie wordt 

gestuurd op kosten, op geld, heel erg punt één.” Ook de manager bedrijfsvoering van 

centrum A constateert: “Het gaat allemaal over geld alleen nog en iedereen wordt er een 

beetje sjaggereinig van.” 

 

Bovenstaande laat zien dat een veranderingsproces niet alleen tijd, maar ook geld kost en 

met name van de RvB. En een nieuwe organisatiestructuur met centra en afdelingen 

optuigen is één ding, het veranderen van een organisatiecultuur is heel wat anders. Zoals 

de financieel directeur schetst: “Je bent zelfstandig, je bent decentraal, maar je bent zo 

gewend geweest in die oude structuur, zeg maar om alles bij die RvB neer te leggen. Nu 

moet de centrumvoorzitter zelf kiezen tussen de ene afdeling of de andere afdeling. Ja, 

dan krijgt hij natuurlijk de sores over zich heen.” En de RvB is begripvol en past haar 

gebruik van budgetten daar op aan, want zij weet hoe moeilijk het is: voorheen kreeg zij 

dergelijke ‘sores’ over zich heen. Pas als de financiële nood hoog is, moet dat begrip 

wijken en dwingt de RvB de centra sterker vast te houden aan de realisatie van budgetten. 

Dat staat dus los van de mate van taakonzekerheid c.q. de ‘match’ tussen systeem en 

taakonzekerheid, anders dan was verwacht conform veronderstelling (d). Op dit hoge 

abstractieniveau speelt die geen rol. Wat het op dergelijke wijze gebruiken van budgetten 

in de praktijk heeft opgeleverd, wordt in de volgende paragraaf besproken.  

 

7.5. Effecten 

Zoals de vorige paragraaf laat zien, gebruikte de RvB het budgetteringssysteem van 

koppeling zeer soepel. Is een koppeling voor de volle 100% van de CTG-vergoeding al 

niet bevorderlijk voor de reservepositie van de RvB, het niet vasthouden aan die 

koppeling, i.c. het niet vasthouden aan budgetten zorgt voor verdere verslechtering. Dat 

zal namelijk impliceren dat meer wordt weggegeven dan er binnenkomt. Verder werden 

tekorten kwijtgescholden zonder dat er een adequate dekking tegenover stond. Daardoor 

zijn de financiële problemen verergerd in plaats van verminderd, tot uitdrukking komend 

in opgelopen exploitatietekorten. Bij gebrek aan centrale reserves en gebrek aan 

mogelijkheden om die op te bouwen (de koppeling bedroeg 100%), zag de RvB zich 

genoodzaakt deze problemen aan de centra en hun afdelingen door te geven in de vorm 

van additionele bezuinigingsrondes via de kaasschaafmethode: iedereen leverde 

procentueel evenveel in. Met als gevolg scheve gezichten tussen centra onderling: zij die 

het goed doen moeten bloeden, omdat bepaalde centra hun zaken niet op orde hebben. 
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Zoals een afdelingshoofd het schetst: “We kregen een generale OK(operatiekamer)-

korting wegens het niet halen van de productie (doordat afdelingen hun productie niet 

haalden, kon de OK haar kosten niet volledig doorberekenen, BC). Ik haalde de productie 

wel maar kreeg toch een korting. (…) Die werd generiek doorgevoerd.” Daarnaast kreeg 

hij ook nog eens extra OK-kosten doorbelast, doordat in zijn specifieke geval zijn OK-

productie hoger was dan afgesproken. Weliswaar stonden tegenover laatstgenoemde 

korting extra opbrengsten via koppeling als gevolg van het boter-bij-de-vis principe, maar 

gezien de lage wegingsfactor van het specialisme (deze bepaalt de hoogte van vergoeding, 

zie paragraaf 2.2 en bijlage V, tabellen V.2 en V.3, BC) was die niet toereikend. Het niet 

strikt vasthouden aan de afgesproken regels van het budgetteringssysteem leidt dus tot een 

sneeuwbal van effecten. Zoals het betreffende afdelingshoofd moedeloos verzucht: “In 

een organisatie die alleen de negatieve en nooit de positieve incentive kent, moet je niet 

verbaasd zijn als je daarmee een soort gelatenheid creëert.” Hij geeft op het overzicht met 

functies van interne budgetten aan, dat die nooit dienen om de afdeling te belonen, maar 

om te sanctioneren. Nog afgezien van het soms tegenstrijdige karakter van maatregelen 

ontstaan er ook frustraties door de frequentie waarmee bezuinigingsmaatregelen worden 

opgelegd. Die frequentie is een gevolg van het feit dat op centraal niveau geen financiële 

tegenvallers kunnen worden opgevangen. Elke tegenslag leidt dan direct tot 

bezuinigingsrondes die aan de centra worden opgelegd. Dat is erg frustrerend, zoals een 

manager bedrijfsvoering stelt: “Je kunt niet elk half jaar weer komen met een 

bezuinigingsslag. (…) Dat gaat twee keer goed, maar de derde keer zeggen centra: ‘ja, het 

is goed zo, we houden ermee op.’ ” De centrumreserves zijn vaak niet zo groot dat ze 

dergelijke bezuinigingsslagen steeds maar op kunnen vangen, nog afgezien van het feit 

dat die reserves virtueel van aard zijn, zoals in het vervolg van deze paragraaf zal worden 

besproken. Vanwege dergelijke effecten constateert de RvB zelf ook dat het onwenselijk 

is om via koppeling alle mutaties in het externe budget intern door te geven, hetgeen mede 

een belangrijke reden is het koppelingspercentage in 2004 van 100% te verlagen tot 90%. 

 

Opvallend is dat de soepele opstelling van de RvB ten aanzien van 

budgetoverschrijdingen ook anticiperend gedrag oproept, zelfs bij de manager 

bedrijfsvoering van centrum B die zich sterk loyaal wil gedragen naar de totale organisatie 

(zie hoofdstuk 9). Hij stelt: “Ik had er op gerekend dat ik X miljoen extra zou krijgen voor 

de OK, want dat is een verhaal dat loopt nu al heel veel jaren, dat moet een keer gaan 

uitbetalen en dat gebeurt nu dus ook.” Het miljoenentekort op de OK werd het centrum 

inderdaad kwijtgescholden, net als in het jaar daarvoor. Illustratief in dit verband is ook de 

opmerking van een afdelingshoofd over een andere afdeling: “Die staan 9 ton rood, dat is 

het allerbeste dat je doen kunt.” De ervaring leert blijkbaar dat men met reserves het risico 

loopt dat die worden afgepakt, terwijl tekorten worden kwijtgescholden. Het 

afdelingshoofd zal in deze opvatting worden bevestigd. Een gevolg van het niet adequaat 

uitvoeren van het veranderingsproces is namelijk een discrepantie die is ontstaan tussen de 

som van reserves waar de centra en afdelingen over menen te beschikken en die waar het 

ziekenhuis daadwerkelijk over beschikt. De reserves waar de centra en afdelingen in 

totaliteit menen recht op te hebben bedraagt ca. X miljoen euro, de feitelijk aanwezige 

ziekenhuisreserve bedraagt slechts een fractie daarvan, ruim Y miljoen euro. De financieel 
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directeur concludeert in een interne notitie: “Het verschil kan als virtueel geld worden 

beschouwd.” Dat gat is ontstaan als gevolg van de reeds genoemde kwijtscheldingen van 

tekorten die boekhoudkundig niet juist zijn verwerkt. Een manager bedrijfsvoering 

beschrijft welke maatregel de RvB noodgedwongen in petto heeft: “In een financiële 

notitie heeft de voorzitter opgeschreven dat alle reserves van de centra moeten worden 

ingeleverd.” Dat neemt niet weg dat de RvB met deze problematiek erg in haar maag zit. 

De financieel directeur beschrijft waarom: “Omdat het een vervelende boodschap is. Het 

gaat net zo goed met de organisatie. Het begint een beetje te lopen. (…) En dan kom je 

met zoiets. Dat is natuurlijk, ja, het verstoort het proces en dat wil je natuurlijk niet. (…) 

Niet iedereen moet het hoofd laten hangen, dat soort dingen.” De notitie zal naar 

verwachting met name een storm van protest ontlokken bij hen die spaarzaam zijn 

geweest. Daarbij zijn de centrumbesturen niet eens de grootste hobbel. Tenslotte heeft de 

RvB daar vooral te maken met de managers bedrijfsvoering die zij zelf heeft benoemd en 

waarvan zij loyaliteit verwacht. Het grootste probleem zal zich voordoen binnen de centra 

als de centrumbesturen de boodschap aan de afdelingshoofden moeten overbrengen. 

Tenslotte is de centrumreserve vooral een optelsom van individuele afdelingsreserves. Die 

reserves worden door de afdelingshoofden gekoesterd als heilige huisjes (zie de 

verhandeling over ethiek in paragraaf 8.3). Een medewerker uit ook zijn zorgen: “Dan 

denk ik bij mezelf: dat is bijna niet te behappen voor mensen. Dat is ook niet uit te leggen. 

Ik bedoel, je hebt een afdeling of je hebt een budget, je hebt een centrum, en vervolgens 

geef je aan: ok, wij doen het hartstikke goed, wij hebben heel erg ons best gedaan. We 

hebben de productie gerealiseerd en we houden wat geld over, want we willen in de 

toekomst een bepaalde ontwikkeling financieren. En dan gaat het op centraal niveau 

zodanig dat je helemaal geen reserves hebt. Integendeel, je hebt tekorten. En dan ga je 

zeggen tegen die centra en afdelingen: ‘nou, wij gaan even bij u kijken.’ Zoveel naar 

centraal, zonder regels, terwijl er andere regels zijn. Ingegeven door de financiële 

situatie.” 

De managers bedrijfsvoering komen in een lastige situatie. Enerzijds willen ze loyaal zijn 

aan de RvB. Anderzijds vragen sommigen zich af of dat beleid wel te verkopen is. Zoals 

een manager bedrijfsvoering stelt: “Ik denk dat het niet kan, hoor. (…) Om nu de knuppel 

in het hoenderhok te gooien, zo zie ik dat dan maar even, dan denk ik: wat haal je je op de 

hals binnen zo’n organisatie? Je stimuleert de verkeerde dingen dan. Je stimuleert 

afdelingen die heel veel geld uitgeven. (…) Volgens mij ben je weer terug bij af. Het 

vertrouwen is weg, iedereen gaat weer op zijn eigen winkeltje letten, en gaat weer potjes 

sluizen naar projectplaatsen waar niemand wat van weet. (…) Dus ik zit een beetje in 

dubio hoe ik nu verder ga.”  

Deze dreiging zorgt er bovendien voor dat er anticiperend gedrag ontstaat, waardoor de 

problemen verergeren. Een medewerker schetst: “Sowieso kijken wij nu van: wat kunnen 

we nog zoveel mogelijk opmaken dit jaar, zodat we in ieder geval niet die reserves nog 

groter maken.” Bovendien heeft de RvB de medewerking van afdelingshoofden nodig om 

inzicht te krijgen in de kosten die ten laste van het ziekenhuis en ten laste van 

stichtingsgelden worden gebracht. Zoals bovenstaand citaat van de manager 

bedrijfsvoering schetst, wordt het tegenovergestelde effect bereikt als gevolg van het 

‘oplossen’ van de reserveproblematiek. Als het opbouwen van afdelingsreserves niet 
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gepaard gaat met de garantie dat er ook daadwerkelijk gebruik van kan worden gemaakt, 

zullen afdelingen worden gestimuleerd hun middelen zoveel mogelijk bij hun stichtingen 

buiten het ziekenhuis veilig te stellen. In plaats van het noodzakelijke vertrouwen zal het 

gebruik van budgetten en de maatregelen die daar noodzakelijkerwijs uit voortvloeien 

waarschijnlijk tot veel wantrouwen leiden. Verder is opvallend dat het gebruik van 

accountingsystemen door bestuurders, tot uitdrukking komend in het afnemen van 

reserves, ook medische professionals (afdelingshoofden) aanzet tot anticiperend gedrag 

met behulp van accountingsystemen in de vorm van het wegboeken van kosten. 

 

Het afromen van reserves zal, los van welk budgetteringssysteem wordt toegepast, 

waarschijnlijk tot bovenstaande reacties leiden. Echter de kracht van die reacties hangt 

ook sterk samen met het budgetteringssysteem dat wordt toegepast. En met name zal die 

reactie krachtig zijn als een systeem van koppeling wordt toegepast, zoals hierna zal 

worden betoogd. Een effect van de koppeling is namelijk dat centra en afdelingen het 

budget en de mutaties daarop als een recht ervaren. De rekenkundigheid van een 

dergelijke systematiek impliceert namelijk dat objectieve criteria het budget bepalen: ‘de 

formule’ en de hoogte van de inputfactoren bepalen de uitkomst en niets anders. 

Dergelijke spelregels laten weinig aan duidelijkheid te wensen over. In bepaalde situaties 

kan dat recht ook een probleem worden. Zo werd het ziekenhuis geconfronteerd met een 

belangrijke wijziging in de hoogte van de vergoedingsparameter voor bepaalde 

verrichtingen. Met terugwerkende kracht werd de vergoeding door het CTG fors 

verhoogd, hetgeen leidde tot een extra opbrengst van enkele miljoenen euro’s. Het 

centrum waarbinnen die verrichtingen plaatsvinden, vond dat die extra middelen aan haar 

moesten worden toegekend: het ging immers om een mutatie in het budget en op basis van 

de rekenregels had ze daar ‘recht’ op. Zoals de financieel directeur schetst: “Ik ben nu in 

een discussie terechtgekomen dat ik denk: nou ja! Er wordt helemaal geen begroting meer 

ingediend. Zo schiet het dan door. Er wordt geen begroting ingediend, maar er wordt 

gezegd: ‘dat geld is van mij en je bekijkt het maar! Ik ga daar leuke dingen mee doen. 

Da’s ons geld!’ ” De financieel directeur voerde echter als argument aan dat het centrum 

die productie binnen haar budget wist te realiseren en dat de middelen benodigd om die 

productie te realiseren al in de absolute hoogte van haar budget waren opgenomen. Hij 

redeneerde daarbij sterk vanuit de betekenis van budgetten om in een kostendekkende 

vergoeding te voorzien. Het huidige centrumbudget voldeed daar aan en dus was er wat 

hem betreft geen reden om die externe budgetmutatie door te geven. De financieel 

directeur voerde nog aan dat het centrum dan maar een begroting met onderbouwing 

moest indienen waaruit bleek dat ze deze middelen nodig had. De reactie van het 

centrumbestuur daarop was dat het eigenlijk maar onzinnig was om begrotingen van 

kosten in te dienen: het was op basis van de rekenregels immers duidelijk op welke 

middelen het centrum recht had. Het centrum moest gewoon dat geld hebben en verder 

redde zij zich wel. De financieel directeur: “Dat is de starheid van: ja, dat is hun geld. (…) 

Dat is toch waanzin?!” De RvB voelde zich geplaatst voor een dilemma. Het consequent 

toepassen van de budgetteringssystematiek zou inhouden dat het geld aan het centrum zou 

moeten worden toegekend. Daar stond tegenover dat het centrum blijkbaar zonder deze 
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middelen haar productie kon continueren en dat gezien de financiële problematiek van het 

ziekenhuis deze extra middelen meer dan welkom waren op centraal niveau.  

Uit bovenstaande blijkt duidelijk dat een verschil in interpretatie van de functie van een 

budgetteringssysteem leidt tot problemen. Beoogt het budgetteringssysteem 

kostendekkende vergoedingen te verstrekken voor geleverde productie, dan lijkt de 

financieel directeur een punt te hebben. Echter is het budgetteringssysteem niet zozeer een 

budgetteringssysteem volgens de stricte definitie, maar een verdelingssysteem om 

middelen te alloceren zoals het centrumbestuur betoogt, dan zou consequente toepassing 

ervan moeten leiden tot de toekenning van de extra middelen aan het centrum. Met 

verstrekken van een ‘reële’ vergoeding wordt dan bedoeld dat degene die de opbrengsten 

genereert (verdient) deze ook volledig in het budget krijgt. De budgettering functioneert 

dan als beloningssysteem. Het budgetteringssysteem hinkt dus eigenlijk op twee 

gedachten en dat maakt de positie van de financieel directeur en de RvB zwak. Duidelijk 

voelbaar is het gemis aan informatie over de kosten van de verschillende kerntaken van 

een centrum en hoe de budgettaire vergoeding zich daartoe verhoudt. Zou door koppeling 

minder discussies en minder bemoeienis van de RvB worden verwacht als gevolg van het 

rekenkundig toekennen van budgetmutaties, in bepaalde gevallen kan het juist tot veel 

discussies met de RvB leiden. Uiteindelijk heeft men een oplossing voor dit probleem 

kunnen vinden. Zoals de financieel directeur verzucht: “Dat is opgelost uiteindelijk, in 

harmonie. Dat heeft ongeveer twee jaar discussie gekost.” Bovendien zijn het discussies 

die niet over inhoud gaan, maar over boekhoudkundige aspecten. Verder is het risico dat 

dergelijke toekenningen leiden tot onrust bij andere centra die op alle mogelijke manieren 

proberen bezuinigingen te realiseren, terwijl het betreffende centrum een ‘cadeautje’ krijgt 

van enkele miljoenen. Toch blijven dergelijke discussies lastig. Het centrum had ook 

kunnen aanvoeren dat het mogelijkheden om bijvoorbeeld additioneel onderzoek op te 

zetten mis is gelopen als gevolg van het niet hebben gekregen van een ‘adequate’ 

vergoeding.  

 
Hoe sterk rekenkundig bepaalde budgetten als rechten worden ervaren, blijkt ook uit de 

afspraken met de RvB hoe om te gaan met overschotten. Zoals een medewerker van 

centrum A aangeeft, het centrum waar een sterke mate van koppeling wordt toegepast: 

“Van wat afdelingen overhouden wordt 25% afgeroomd naar de centrale reserves. Dat is 

al jaren zo. Nou, daar mopperen de afdelingen over. Dat voelen ze al als een soort ultiem 

onrecht. Want zij hebben het toch overgehouden? (…) Want uiteindelijk zien de 

afdelingen het heel erg als echt geld.” Aangezien ze mutaties in de budgetten verkrijgen 

via rekenregels, ervaren ze het als onrechtvaardig dat ze van eventuele overschotten 

middelen moeten afdragen. Dat niet alleen de afdelingshoofden rechten verbinden aan het 

rekenkundige systeem van koppeling, blijkt ook uit de reactie van een manager 

bedrijfsvoering op het besluit het koppelingspercentage van 100% naar 90% terug te 

brengen (zie paragraaf 7.1). Ondanks dat deze maatregel de instemming geniet van alle 

managers bedrijfsvoering, vreest men ook het verlies van verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden. Zoals een manager bedrijfsvoering uitspreekt: “Die 100% doorgeven is 

natuurlijk ook ingegeven doordat wij in 2001 met die centratructuur zijn begonnen en de 

decentralisatie in gang is gezet. Daar hoort dan ook bij dat je de verantwoordelijkheden en 
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bevoegdheden (als centrum, BC) houdt. Dus het mag niet zo zijn dat de RvB de teugels 

weer in eigen handen neemt. Dat is niet de bedoeling. (…) Dan moet wel de beeldvorming 

zijn in de centra dat zij veel eigen verantwoordelijkheden hebben, dat zij zelf beleid 

mogen maken, dat zij zelf sturen en dat niet steeds de regels veranderd worden op het 

moment dat de RvB weinig geld heeft. Want dan gaat de positieve tendens die je hebt 

ingezet weer omslaan.” 

 

In het verlengde van voorgaande valt te constateren dat bij toepassing van koppeling 

verschillende hiërarchische lagen (en dat geldt ook horizontaal binnen één bestuurlijk 

niveau, zoals nog zal blijken in hoofdstuk 8) meer op afstand van elkaar komen te staan: 

de beleidsinhoudelijke verbondenheid wordt minder. De financieel directeur stelt: “Waar 

doen we de hele begrotingscyclus eigenlijk voor?” Hij refereert aan het feit dat er geen 

extra’s te verdelen zijn en dat de koppeling duidelijk maakt waar de mutaties in het 

externe budget naar toe vloeien. Bestuurslagen zijn dus niet tot elkaar ‘veroordeeld’ om 

over de hoogte van het budget te praten in relatie tot de activiteiten. De centra ervaren 

vooral een rekenkundige relatie met de zorgverzekeraar: de consequenties van meer of 

minder productie ervaart het centrum van de zorgverzekeraar, niet via een 

onderhandelingsspel met de RvB over de consequenties welke die productiemutaties voor 

het budget zouden moeten hebben. Die onderhandeling vindt immers niet plaats, want een 

duidelijke rekenregel maakt dat overbodig. Zoals een medewerker het formuleert: “Omdat 

de RvB datgene wat ze met de zorgverzekeraars afspreekt één op één doorvertaalt, voelt 

het soms alsof we niet met de RvB maar met de zorgverzekeraar afspraken maken. (…) 

Omdat het steeds één op één doorvertaald wordt, is het eigenlijk de verzekeraar die de 

keuze maakt. Niet zozeer de RvB. Ik heb (op één uitzondering na) nog niet meegemaakt 

dat de RvB zegt: ‘nou, wij vinden het toch wel zo belangrijk. Ga er maar mee door en wij 

zorgen wel voor de financiering.’ (…) Op het moment dat een afdelingshoofd iets nieuws 

wil dat extra geld kost, dan verwijst de RvB hem direct door naar de verzekeraar.” Zelfs in 

de kwartaalrapportage van een centrum wordt het gevoel met de zorgverzekeraar om tafel 

te zitten, geuit. De centra worden immers ook afgerekend door de zorgverzekeraar, niet 

door de RvB. In plaats van dat discussies tussen RvB en centrumbestuur over 

beleidsmatige ontwikkelingen gaan en de daarvoor benodigde middelen, spitsen die zich 

toe op de reikwijdte van de spelregels in geval van bijzondere situaties. Dit is opmerkelijk, 

want de RvB wil juist meer discussies over beleidskeuzes en daar haar stempel op 

drukken. Zij tracht dat echter via andere vormen van control te realiseren, zoals reeds is 

gebleken in paragraaf 6.4 en nog nader zal worden besproken in de volgende paragraaf. 

Nu zou gesteld kunnen worden dat bovenstaande discussie slechts gaat over de hoogte van 

vergoedingen in relatie tot kosten. De RvB zou blij moeten zijn van dergelijke discussies 

verlost te zijn, ook al kunnen die zoals geconstateerd incidenteel nog wel oplaaien. De 

RvB kan dan haar aandacht richten op zaken die er werkelijk toe doen, namelijk het 

maken van afspraken welke productie wel en niet te realiseren en in welke mate. Het 

wordt echter moeilijker voor bovenliggende bestuurslagen afdelingen op te dragen extra 

productie te realiseren die beleidsinhoudelijk gewenst is, maar voor de afdeling financieel 

niet gunstig is. Evenzo zal het voor die bestuurslagen moeilijker zijn afdelingen van 

productie af te houden die beleidsinhoudelijk niet wenselijk, maar voor hen financieel 
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interessant is. Daarbij moet bedacht worden dat het, los van de wijze van budgettering, 

voor het management reeds moeilijk is om afdelingen op te dragen hoeveel van welke 

productie zij moeten realiseren (zie het gestelde in paragraaf 6.3). Echte beslissingsmacht, 

zo blijkt de ervaring te leren, wordt bepaald door beschikkingsmacht over middelen, 

hetgeen er mede toe heeft geleid dat het koppelingspercentage wordt verlaagd van 100% 

naar 90%. De voorzitter van de RvB merkt in een personeelsblad op: “Tot nu toe kregen 

initiatieven soms geen kans, omdat er geen geld beschikbaar was. Van die frustrerende 

situatie willen we verlost raken.” Overigens schetst hij in een interview, dat “door de 

decentralisatie in de centra, waardoor een overzichtelijke schaal ontstaat, toch veel meer 

beleid tot stand komt. Ik vind dat de kwaliteit van beleidsontwikkeling verbeterd is.” 

Desalniettemin komen bepaalde, wenselijke geachte ontwikkelingen dus niet tot stand. 

Investeringen in nieuwe zorg zijn vaak zodanig groot, dat centra (en zeker afdelingen) 

daar onvoldoende financiële middelen voor hebben. Als binnen het centrum ook volledige 

koppeling plaatsvindt, vindt verdere versnippering van middelen over afdelingen plaats 

(afdelingsreserves). Het is daarom moeilijk specifiek zorginhoudelijk beleid te faciliteren. 

Aangezien afdelingen te weinig massa hebben om dat zelf te financieren, kan niemand 

daardoor echt een financiële vuist maken, waardoor nieuwe beleidsontwikkeling wordt 

geremd. Eerder ontstaat daardoor het risico dat middelen worden aangewend voor minder 

urgente zaken. Naast het feit dat de invloed van de RvB op de kerntaken geringer is, 

zullen door volledige koppeling dus ook minder initiatieven van de grond komen. Ook de 

scores die de voorzitter aangeeft waar het de realisatie van door hem nagestreefde 

doelstellingen met het interne budgetteringssysteem betreft, bevestigen dit beeld: het 

effect van het systeem op het stimuleren van beleidsmatig wenselijke productie is laag. 

Koppeling door de RvB, zeker als die voor 100% plaatsvindt, lijkt daardoor een negatieve 

invloed te hebben op de realisatie van kerntaken conform veronderstelling (f). Overigens 

stelt de voorzitter van de RvB nadrukkelijk dat ook andere controlinstrumenten worden 

toegepast om die doelstelling te realiseren (zie paragraaf 7.6). Dat neemt niet weg dat de 

voorzitter onderkent dat de realisatie van deze doelstelling wordt gefrustreerd doordat 

“afdelingshoofden ook nog wel eens willen kijken naar de financieel meest attractieve 

productie.” Daarbij moet worden aangetekend dat dergelijke productie ook sterk wordt 

nagestreefd door de RvB, maar beide doelstellingen blijken elkaar dus ook te frustreren. 

Kortom, het invoeren van koppeling betekent dat beslissingsmacht (control), namelijk het 

toekennen van middelen om beleid te faciliteren, verschuift van de RvB naar de centra en 

hun afdelingen, omdat die dan zelf hun eigen middelen kunnen beïnvloeden zonder 

tussenkomst van de RvB. Koppeling zal daarom beleidsinhoudelijke sturing door de RvB 

eerder frustreren dan faciliteren. 

 

Is hiervoor gewezen op het spanningsveld tussen zorginhoudelijk wenselijke productie en 

financieel interessante productie die wenselijk respectievelijk noodzakelijk worden geacht 

door de RvB, de voorzitter van de RvB wijst ook op de relatie tussen het kunnen 

realiseren van financieel interessante productie en de reservepositie van het ziekenhuis 

c.q. de centra. Het opstarten van dergelijke productie vereist meestal voorinvesteringen en 

daarvoor ontbreken de middelen. Het geeft aan hoe lastig het voor een academisch 

ziekenhuis is om een financieel ongunstige situatie weer ten goede te keren. 
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Koppeling blijkt ook effect te hebben op de wijze van sturing en beheersing door de 

centra. Zoals nog nader zal blijken bij de bespreking van de budgettering in centrum B 

bergen onevenwichtigheden tussen mutaties in externe vergoedingen en kosten het gevaar 

in zich dat niet zozeer wordt getracht financiële druk te verlichten door zorgprocessen 

efficiënter in te richten, maar door meer opbrengsten te verwerven. Het was op deze wijze 

dat centrum B trachtte haar door de RvB opgelegde bezuinigingen te realiseren. Zoals de 

manager bedrijfsvoering stelt: “Toen kwamen dus die bezuinigingen. Ik zei, nou okay, dat 

gaan we doen met die productie (bedoelt: we gaan de productie verhogen die veel 

opbrengsten genereert, BC). Dat vond iedereen goed. Ging iedereen zich ook voor 

inspannen.” De keus voor een dergelijke strategie is goed te verklaren: het is vaak 

gemakkelijker de productie te verhogen dan pijnlijke maatregelen te nemen om 

bezuinigingen te realiseren. Bovendien was aan de condities voldaan om die strategie te 

realiseren: het centrum heeft veel productie waarvoor de vergoedingen in het externe 

budget hoog zijn en die vergoedingen worden via koppeling door de RvB aan het centrum 

doorgegeven. Aangezien efficiencyverbeteringen zelden spontaan tot stand komen maar 

vaak een externe noodzaak vereisen, frustreren dergelijke onevenwichtigheden dan het 

realiseren van de doelstelling om de zorg efficiënter te maken. In hoofdstuk 9 wordt hier 

nog nader op ingegaan. 

Bij centrum A waar ook koppeling wordt toegepast, worden de prikkels van dit systeem 

door het centrumbestuur doorgegeven aan de afdelingen. Zoals uitvoerig in hoofdstuk 8 

zal worden beschreven, heeft koppeling grote invloed op de keuzes die afdelingen maken 

ten aanzien van de zorgproductie.  

 

Refererend aan de veronderstellingen van dit onderzoek, ontstaat het volgende beeld. 

Veronderstelling (e), dat de realisatie van de doelstellingen die met het 

budgetteringssysteem worden nagestreefd gunstig worden beïnvloed indien het systeem 

aansluit op de mate van taakonzekerheid en het gebruik daarop is toegesneden, kan niet 

worden bevestigd. Reeds is geconstateerd dat taakonzekerheid geen rol speelt op het hoge 

abstractieniveau van budgettering van centra door de RvB, gezien de grote diversiteit aan 

afdelingen binnen een centrum. Evenzo kan daarom veronderstelling (g), dat de mate 

waarin de doelstellingen van de overheid worden gerealiseerd vooral afhankelijk zal zijn 

van de mate waarin de doelstellingen die met de interne budgettering worden nagestreefd 

in het verlengde daarvan liggen en er een goede ‘match’ is tussen systeem, mate van 

taakonzekerheid en gebruik, niet worden bevestigd. Op de aanverwante vraag binnen 

veronderstelling (g) in hoeverre overheidsdoelstellingen worden gerealiseerd indien 

koppeling wordt toegepast, kan als antwoord ‘beperkt’ luiden. Weliswaar liggen de 

doelstellingen van de RvB sterk in het verlengde van overheidsdoelstellingen en wordt 

een sterke mate van koppeling toegepast, die doelstellingen worden voor het grootste 

gedeelte niet gerealiseerd. Dat geldt alleen voor wat betreft het vergroten van 

doelmatigheid en het tegengaan van ondoelmatigheid (zij het niet bij alle centra die ze 

budgetteert, zo is gebleken), maar die kunnen niet voorkomen dat de mate van 

kostenbeheersing laag is. Dat vindt onder andere zijn oorzaken in volumeoverschrijdingen 

en een te beperkte mate van gewenste financiële sturing. Dat wordt echter veroorzaakt 
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door een gebrek aan middelen op centrum- en afdelingsniveau om de vereiste 

voorfinanciering van daarvoor benodigde investeringen te kunnen realiseren. Over het 

algemeen blijken zowel het bestuur van centrum A als B sterkt gespitst op de financiële 

prikkels die koppeling door de RvB genereert. Veronderstelling (i), dat grote 

onevenwichtigheden tussen kosten en vergoedingen van zorg in het interne budget tot 

sterkere financiële sturing en het sterker koesteren van financiële waarden leidt, kan 

daardoor met enige nuance worden bevestigd. Die nuance betreft de betekenis die wordt 

gehecht aan het woord “koesteren”. Is de bewustwording voor financiële prikkels groot en 

wordt er door de centrumbesturen nadrukkelijk met hun invloed rekening gehouden, dat 

wil niet zeggen dat die invloed zonder meer als positief wordt ervaren. ‘Bewust worden’ 

zal daarom in het vervolg als een betere (want meer neutrale) omschrijving worden 

gebruikt dan koesteren, hetgeen ook van toepassing is op de bespreking van de centra in 

de volgende hoofdstukken.  

Het interne budgetteringssysteem draagt ook niet bij aan inhoudelijke sturing. De behoefte 

van de RvB de middelen ten behoeve van beleidsvoering te vergroten, duidt op een 

bevestiging van veronderstelling (h), dat bij een sterke mate van koppeling de invloed die 

het management wel op het beleid (sturing) wenst te hebben, afneemt. Is de mate van 

financiële sturing lager dan gewenst, waar die plaatsvindt kan die inhoudelijke sturing 

frustreren. Bovendien blijken door koppeling de verschillende bestuurslagen meer op 

afstand van elkaar te staan: centra ervaren sterker een relatie met de zorgverzekeraar dan 

met de RvB. Bovendien worden budgetten als rechten ervaren, waardoor discussies over 

middelen geen relatie meer hebben met discussies over beleid. Sterker nog, het accent 

verlegt zich naar discussies over de reikwijdte van koppeling. Doordat koppeling de 

invloed van de RvB beperkt, komen bepaalde initiatieven niet van de grond en worden 

dus de kerntaken beïnvloed. Ook wordt financieel interessante productie gestimuleerd, 

zonder dat die bij hoeft te dragen aan academische profilering. Wel draagt dergelijke 

productie daaraan indirect bij door de middelen voor die profilering te genereren. 

Koppeling heeft derhalve direct en indirect grote invloed op de kerntaken van de centra, 

zoals bij veronderstelling (f) als open vraag is opgenomen. Gezien de negatieve invloed 

op beleidsvorming die afdelingen en centra overstijgt, alsook op de realisatie van 

investeringen die veel middelen vereisen, wordt geconcludeerd dat koppeling door de 

RvB, zeker als die voor 100% plaatsvindt, een negatieve invloed heeft op de realisatie van 

kerntaken conform veronderstelling (f). 

 

7.6. Andere vormen van control 

Zoals aangegeven in paragraaf 6.4 probeert de RvB met behulp van allerlei control-

instrumenten haar greep op de organisatie te versterken. De meeste van die instrumenten 

hebben het karakter van management control (verandering organisatiestructuur, toepassen 

INK-model), waarbij management accounting systemen (het vergroten van inzicht in de 

kerntaken en de kosten daarvan, het toepassen van koppeling) een rol spelen. Zoals in de 

vorige paragraaf is gebleken, is management control in de zin van het realiseren van 

sturing en beheersing met budgetten niet sterk ontwikkeld. Er is veel substitutievrijheid 
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waar het de te realiseren zorg betreft (sturing), terwijl budgetoverschrijdingen niet tot 

harde sancties leiden (beheersing). Dit is opmerkelijk, omdat juist interne budgettering 

één van de weinige middelen is waarmee managers in ziekenhuizen een redelijk sterke 

invloed op medische professionals kunnen uitoefenen. In zekere zin laat de RvB daarmee 

een belangrijk controlmechanisme onbenut. Op de oorzaken daarvan is reeds bij de 

bespreking van de betreffende onderwerpen ingegaan.  

Met het faciliteren van management development trajecten, jaargesprekken met 

afdelingshoofden en 360-graden evaluatie probeert de RvB ook andere vormen van 

control te stimuleren. Het bevorderen van management development kan worden 

beschouwd als een uiting van clan control: de RvB probeert afdelingshoofden haar 

waarden te laten koesteren. De toepassing van jaargesprekken en 360-graden evaluatie is 

het beste te typeren als een vorm van behavior control: het accent ligt op het uitoefenen 

van toezicht op gedrag van medisch specialisten. Zoals geschetst in paragraaf 6.4 is er in 

de organisatie veel weerstand tegen de 360-graden evaluatie. Verder probeert de RvB 

door intensievere communicatie tussen management en staf (beleids/themadagen) en 

management en medewerkers meer in het algemeen (het nieuwe personeelsblad waar de 

RvB een vaste rubriek in heeft) draagvlak te krijgen voor inhoudelijke beleidskeuzes. Het 

verkrijgen van draagvlak betekent beïnvloeding van de normen en waarden van 

personeelsleden, hetgeen is te beschouwen als uiting van clan control. 

Tenslotte is de zorgmanager van centrum A in opdracht van de RvB erg actief betrokken 

bij de ontwikkeling van zorgpaden. Dat doet hij niet alleen voor centrum A, maar daar 

speelt hij organisatiebreed voor alle centra een rol in. Dit kan worden beschouwd als een 

vorm van stimuleren van behavior control: getracht wordt via protocollen het gedrag van 

medisch specialisten, maar ook ander verpleegkundig personeel te beïnvloeden. Enerzijds 

is dit gericht op zorginhoudelijk beleid met een focus op kwaliteit. Anderzijds wordt 

getracht via normering bij te dragen aan efficiencyverbetering. In bijlage IV waar een 

beschouwing is opgenomen over taakonzekerheid wordt dat nader toegelicht. 

 

De conclusie kan luiden dat de RvB via een mix van controlinstrumenten probeert de 

organisatie een bepaalde koers te laten varen. Deze fungeren in zekere zin als 

aanvullingen van elkaar. De rol van taakonzekerheid zoals in veronderstelling (j) is 

verwoord, is op dit hoge abstractieniveau niet aan de orde. Accounting control wordt 

vooral ingezet om kostenbeheersing te realiseren en middelen vrij te spelen voor het 

realiseren van kerntaken. Andere controlinstrumenten worden door het de RvB ingezet om 

het beleid van centra en afdelingen te beïnvloeden, i.c. hen te stimuleren daarin bepaalde 

accenten te leggen. Meer dan ooit ervaart de RvB de noodzaak van control om het 

ziekenhuis op termijn te laten overleven. Dat accounting control op korte termijn 

zwaarder zal worden aangezet dan tot dusver gebeurd is, lijkt gezien de zich 

verslechterende financiële positie onvermijdelijk. Reeds is in 2004 een stap gezet door het 

koppelingspercentage te verlagen van 100% naar 90%. Gezien de uitspraak van de 

voorzitter van de RvB dat centrum B het door hem gewenste budgetteringssysteem nog 

niet toepast, is de kans groot dat koppeling als vorm van accounting control in de nabije 

toekomst een sterkere rol zal spelen in het ziekenhuis van de gevalsstudie. De financiële 
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beheersing die centrum A weet te realiseren met koppeling zal een bevestiging zijn van 

die wenselijkheid. 

 

7.7. Samenvatting 

De budgettering van centra door de RvB wordt gekenmerkt door de toekenning van een 

historisch gegroeid budget waarop mutaties door middel van koppeling worden toegepast. 

Dit systeem wordt op alle centra op dezelfde wijze toegepast, ongeacht hun 

technologische karakter. Veronderstelling (a), dat de mate van koppeling laag zal zijn bij 

een hoge mate van taakonzekerheid, terwijl een hoge mate van koppeling zal plaatsvinden 

bij weinig taakonzekerheid, blijkt dan ook niet op het niveau van centra op te gaan. 

Gebrek aan informatie over de opbrengsten en kosten van specifieke kerntaken heeft er 

toe geleid dat budgetten historisch zijn gegroeid op basis van individuele afspraken met 

afdelingshoofden. Macht en onderhandelingsvaardigheid spelen daarbij een rol. De oudste 

afdelingen hebben relatief gezien meestal een hoger budget, doordat zij gedurende een 

langere periode rechten hebben kunnen opbouwen. Doordat informatie over kosten van 

kerntaken nog steeds in belangrijke mate ontbreekt en budgetten als rechten worden 

ervaren, is het moeilijk de hoogte van die budgetten ter discussie te stellen. Evenzo maakt 

het gebrek aan informatie het moeilijk budgetmutaties op basis van kostenmutaties toe te 

wijzen. De voornaamste achtergrond van de toepassing van koppeling bij het bepalen van 

budgetmutaties is echter dat de RvB op deze wijze centra confronteert met de financiële 

gevolgen van hun zorginhoudelijke beleid. Dat dwingt hen bij die keuzes meer rekening te 

houden met de beschikbare middelen in het externe budget. Bovendien kan door middel 

van koppeling invulling worden gegeven aan het besturingsmodel waarbij centra veel 

eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben die voorheen bij de RvB lagen. 

Zowel de realisatie van de besturingsfilosofie van het ziekenhuis als het waarborgen van 

de zo noodzakelijk geachte financiële beheersing zijn er bovendien de oorzaken van dat 

het koppelingspercentage in de loop der jaren wijzigingen ondergaat. Dat de prijsbasis bij 

een hoge mate van koppeling vooral is ingegeven door de mate waarin CTG-vergoedingen 

aansluiten op de kosten van zorg zoals veronderstelling (a) luidt, blijkt dus niet op te gaan. 

Veronderstelling (b), dat een hoge mate van koppeling zal worden toegepast indien er naar 

wordt gestreefd discussies over het te voeren beleid te voorkomen, kan eveneens niet 

worden bevestigd. Discussies over het te voeren beleid worden juist geëntameerd via 

andere controlinstrumenten. Het voorkomen van discussies over de verdeling van 

middelen is echter wel een bijkomend voordeel, aangezien dergelijke discussies 

vruchteloos worden beschouwd. Dat een sterkere mate van koppeling zal worden 

toegepast als de doelstellingen van het ziekenhuis sterk in het verlengde liggen van die 

van de overheid, gaat evenmin op: de budgetparameters worden daarvoor niet gezien als 

het juiste middel. Veronderstelling (c), dat toegenomen financiële risico’s in combinatie 

met de noodzaak die te beheersen onder andere zullen leiden tot een sterkere mate van 

koppeling en het benadrukken van doelstellingen die betrekking hebben op financiële 

sturing en beheersing, blijkt wel op te gaan, maar blijkt voor de mate van koppeling in 

bepaalde situaties niet op te gaan. Juist als de financiële risico’s toenemen en de koppeling 
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reeds heel sterk is, wordt die verminderd als blijkt dat de kosten niet adequaat zijn 

gedecentraliseerd en de reservepositie van het ziekenhuis zich verslechtert. 

 

De RvB blijkt niet in staat sterk vast te houden aan de realisatie van budgetten. Een 

veranderingsproces blijkt niet alleen tijd, maar ook geld te kosten en met name van de 

RvB. Weliswaar is een nieuwe organisatiestructuur ontwikkeld met centra en afdelingen, 

het veranderen van een organisatiecultuur die er toe leidt dat centra zich zelfstandig 

gedragen en niet de problemen neerleggen bij de RvB, blijkt veel lastiger. De RvB is 

begripvol en past haar gebruik van budgetten daar op aan. Pas als de financiële nood hoog 

is, moet dat begrip wijken en dwingt dat de RvB sterker vast te houden aan de realisatie 

van budgetten. Dat staat dus los van de mate van taakonzekerheid c.q. de ‘match’ tussen 

systeem en taakonzekerheid, anders dan was verwacht conform veronderstelling (d). Op 

dit hoge abstractieniveau speelt dat geen rol.  

 

Veronderstelling (e), dat de realisatie van de doelstellingen die met het 

budgetteringssysteem worden nagestreefd gunstig worden beïnvloed indien het systeem 

aansluit op de mate van taakonzekerheid en het gebruik daarop is toegesneden, kan niet 

worden bevestigd. Reeds is geconstateerd dat taakonzekerheid geen rol speelt op het hoge 

abstractieniveau van budgettering van centra door de RvB gezien de grote diversiteit aan 

afdelingen binnen een centrum. Evenzo kan daarom veronderstelling (g), dat de mate 

waarin de doelstellingen van de overheid worden gerealiseerd vooral afhankelijk zal zijn 

van de mate waarin de doelstellingen die met de interne budgettering worden nagestreefd 

in het verlengde daarvan liggen en er een goede ‘match’ is tussen systeem, mate van 

taakonzekerheid en gebruik, niet worden bevestigd. De realisatie van 

overheidsdoelstellingen als gevolg van de toepassing van koppeling, zoals een deel van 

veronderstelling (g) luidt, kan slechts in beperkte mate worden bevestigd. Weliswaar 

liggen de doelstellingen van de RvB sterk in het verlengde van overheidsdoelstellingen en 

wordt een sterke mate van koppeling toegepast, die doelstellingen worden voor het 

grootste gedeelte niet gerealiseerd. Dat geldt alleen voor wat betreft het vergroten van 

doelmatigheid en het voorkomen van ondoelmatigheid, maar die kunnen niet verhinderen 

dat de mate van kostenbeheersing laag is. Dat vindt onder andere zijn oorzaken in 

volumeoverschrijdingen en een te beperkte mate van gewenste financiële sturing. Dat 

wordt echter veroorzaakt door een gebrek aan middelen op centrum- en afdelingsniveau 

om de vereiste voorfinanciering van daarvoor benodigde investeringen te kunnen 

realiseren. Over het algemeen blijken zowel het bestuur van centrum A als B sterkt 

gespitst op de financiële prikkels die koppeling door de RvB genereert. Veronderstelling 

(i), dat grote onevenwichtigheden tussen kosten en vergoedingen van zorg in het interne 

budget tot sterkere financiële sturing en het sterker koesteren van financiële waarden leidt, 

kan daardoor met die nuance worden bevestigd, dat ‘meer bewust worden’ een betere 

omschrijving is dan koesteren. 

Het interne budgetteringssysteem draagt ook niet bij aan inhoudelijke sturing. De behoefte 

van de RvB de middelen ten behoeve van beleidsvoering te vergroten, duidt op een 

bevestiging van veronderstelling (h), dat bij een sterke mate van koppeling de invloed die 

het management wel op het beleid (sturing) wenst te hebben, afneemt. Is de mate van 
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financiële sturing lager dan gewenst, waar die plaatsvindt kan die inhoudelijke sturing 

frustreren. Bovendien blijken door koppeling de verschillende bestuurslagen meer op 

afstand van elkaar te staan: centra ervaren sterker een relatie met de zorgverzekeraar dan 

met de RvB. Bovendien worden budgetten als rechten ervaren, waardoor discussies over 

middelen geen relatie meer hebben met discussies over beleid. Sterker nog, het accent 

verlegt zich naar discussies over de reikwijdte van de koppeling. Doordat koppeling de 

invloed van de RvB beperkt, komen bepaalde initiatieven niet van de grond en worden 

dus de kerntaken beïnvloed. Ook wordt financieel interessante productie gestimuleerd, 

zonder dat die bij hoeft te dragen aan academische profilering. Wel draagt dergelijke 

productie daaraan indirect bij door de middelen voor die profilering te genereren. 

Koppeling heeft derhalve direct en indirect grote invloed op de kerntaken van centra, 

zoals bij veronderstelling (f) als open vraag is opgenomen. Gezien de negatieve invloed 

op beleidsvorming die afdelingen en centra overstijgt en op de realisatie van veel 

middelen vereisende investeringen wordt geconcludeerd, dat koppeling door de RvB, 

zeker als die voor 100% plaatsvindt, een negatieve invloed heeft op de realisatie van 

kerntaken conform veronderstelling (f). 

 

Via een mix van controlinstrumenten probeert de RvB de organisatie een bepaalde koers 

te laten varen. Deze fungeren in zekere zin als aanvullingen van elkaar. De rol van 

taakonzekerheid zoals in veronderstelling (j) is verwoord, is op dit hoge abstractieniveau 

niet aan de orde. Accounting control wordt vooral ingezet om kostenbeheersing te 

realiseren en middelen vrij te spelen voor het realiseren van kerntaken. Andere 

controlinstrumenten worden door het de RvB ingezet om het beleid van centra en 

afdelingen te beïnvloeden, i.c. hen te stimuleren daarin bepaalde accenten te leggen. Meer 

dan ooit ervaart de RvB de noodzaak van control om het ziekenhuis op termijn te laten 

overleven. Dat accounting control op korte termijn zwaarder zal worden aangezet dan tot 

dusver gebeurd is, lijkt gezien de zich verslechterende financiële positie onvermijdelijk. 

Reeds is in 2004 een stap gezet door het koppelingspercentage te verlagen van 100% naar 

90%. Gezien de uitspraak van de voorzitter van de RvB dat centrum B het door hem 

gewenste budgetteringssysteem nog niet toepast, is de kans groot dat koppeling als vorm 

van accounting control in de nabije toekomst een sterkere rol zal spelen in het ziekenhuis 

van de gevalsstudie. De RvB zal zich in die koers bevestigd zien door de financiële 

beheersing die centrum A door middel van koppeling weet te realiseren, zoals in het 

volgende hoofdstuk zal worden beschreven. 
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8. Interne budgettering bij centrum A  

“We zijn flink opgeschoten met de uitwerking van de centrumvorming. De integratie van 

onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg komt steeds meer tot stand.” Met deze opmerking 

over de integratie van kerntaken binnen afdelingen en de rol die het centrumbestuur daarin 

speelt, geeft de voorzitter van centrum A aan dat de ontwikkelingen die door de RvB 

worden geëntameerd (zie paragraaf 6.4) door het centrumbestuur zijn opgepakt en over 

het algemeen met succes worden gerealiseerd. De manager bedrijfsvoering vult aan: “Ik 

moet zeggen dat ik het echt heel bijzonder vind hoe dat in centrum A gaat. We hebben 

echt hele leuke afdelingen. Iedereen is heel betrokken. Heel veel humor. Ook meedenken 

over alles. Sinds een half jaar denk ik echt van: onvoorstelbaar!” En dat terwijl het 

centrum is begonnen als een verzameling losse afdelingen, zoals in het vervolg van dit 

hoofdstuk zal blijken. Deze succesvolle ontwikkeling is ook terug te vinden in de 

verbetering van de management controlinstrumenten: “We worden regelmatig genoemd 

als beste centrum. Beste rapportages, beste managementcontracten.” Ook heeft het 

centrum een sluitende exploitatie. Kortom, het functioneert zoals de RvB het graag ziet. 

Een bevestiging daarvan is de benoeming van de manager bedrijfsvoering van centrum A 

door de RvB als tijdelijke waarnemer van de vertrekkende manager bedrijfsvoering van 

centrum B. 

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de wijze waarop het bestuur van centrum A deze, 

in haar ogen, succesvolle ontwikkelingen realiseert en welke rol de interne budgettering 

van haar afdelingen (waaronder Oogheelkunde en Neurologie) daarin speelt. Net als in 

hoofdstuk 7 zullen de thema’s en deelvragen van dit onderzoek, met uitzondering van die 

DBC’s betreffende (zie daarvoor hoofdstuk 10), aan de hand van de daarop aansluitende 

veronderstellingen in dit hoofdstuk worden besproken. Deze thema’s vormen de leidraad 

van de bespreking bij de navolgende paragrafen. Binnen die thema’s zijn de 

praktijkbevindingen voor de inhoud van dit hoofdstuk bepalend. Dat wil zeggen dat 

concepten uit het theoretisch raamwerk die geen rol blijken te spelen in de praktijksituatie 

van centrum A, niet uitgebreid in dit hoofdstuk worden behandeld, maar slechts kort 

worden aangeroerd. Een uitvoeriger beschouwing is opgenomen in hoofdstuk 11 waar op 

het theoretisch raamwerk wordt gereflecteerd.  

In paragraaf 8.1 zal eerst het interne budgetteringssysteem van centrum A worden 

besproken. Vervolgens wordt in paragraaf 8.2 ingegaan op de invloed van 

taakonzekerheid op dat systeem, waarna de rol van de overige contingente factoren en de 

doelstellingen zal worden besproken in paragraaf 8.3. De wijze waarop het 

budgetteringssysteem door het centrumbestuur en met name door de manager 

bedrijfsvoering wordt gebruikt, wordt behandeld in paragraaf 8.4. Daarbij zal tevens 

uitgebreid worden ingegaan op de besturingsfilosofie waarin dat gebruik is ingebed. De 

effecten van het budgetteringssysteem komen aan de orde in paragraaf 8.5. Vervolgens 

wordt in paragraaf 8.6 stilgestaan bij de relatie met andere vormen van control. Het 

hoofdstuk wordt afgesloten met paragraaf 8.7 waarin de bevindingen ten aanzien van de 

behandelde veronderstellingen worden samengevat. 
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8.1. Het toegepaste budgetteringssysteem 

“Ik zie het budgetteringssysteem als een fait accompli, het is gewoon een gegeven.” Bij de 

totstandkoming van centrum A in het jaar 2001 was de vormgeving van het interne 

budgetteringssysteem niet eens onderwerp van discussie: “Misschien achteraf wel apart, 

we hebben het daar helemaal niet over gehad.” Uit deze woorden van de manager 

bedrijfsvoering van centrum A blijkt dat als vanzelfsprekend de budgettering van de 

afdelingen door de RvB werd overgenomen door het centrumbestuur bij de budgettering 

van de afdelingen die vanaf dat moment onder haar beheer vielen. Zoals de 

beleidsfunctionaris bevestigt: “We zijn eigenlijk voortgegaan op de historische budgetten, 

er is daar niet echt een keuze in gemaakt.” Ook een afdelingshoofd stelt dat er geen 

discussie over is gevoerd. Refererend aan het theoretisch raamwerk in hoofdstuk 3 kan 

worden vastgesteld dat budgetteringssysteem III bij centrum A wordt toegepast. Er is 

sprake van een historisch inputbudget. Budgetmutaties worden bepaald door 

volumemutaties in de reguliere productieparameters en de WBMV-verrichtingen, 

vermenigvuldigd met (een percentage van) het CTG-tarief (waaronder 100%). Zowel 

volume als prijs zijn gebaseerd op de externe parameters. Er is dus sprake van een sterke 

koppeling waar het mutaties betreft. Reeds is in paragraaf 7.1 opgemerkt dat naast deze 

schommelingen in productieparameters nog specifieke afspraken over nieuw beleid 

kunnen worden gemaakt. Extra middelen die de RvB op basis hiervan toekent aan het 

centrum worden doorgaans één op één doorgesluisd naar de afdelingen, omdat meestal 

behoefteramingen van specifieke afdelingen aan deze toekenningen ten grondslag liggen.  

Geconcludeerd kan worden dat er voor een groot deel sprake is van inputbudgettering 

(historie), terwijl voor de mutaties de combinatie output- en procesbudgettering wordt 

toegepast (output met betrekking tot WBMV-productie, proces voor wat betreft reguliere 

productieparameters). Wel geldt daarbij de kanttekening dat de vergoedingen in het 

externe budget als prijsbasis worden gehanteerd en niet gestandaardiseerde kostprijzen 

van output c.q. activiteiten. In termen van verantwoordelijkheidscentra worden afdelingen 

vooral beschouwd als resultatencentra (zie bijlage III). Ze worden niet alleen afgerekend 

op gebudgetteerde kosten sec, maar op het per saldo resultaat tussen kosten en 

opbrengsten. Is het historische deel van het kostenbudget gedekt binnen het in het 

verleden opgebouwde externe budget, plussen en minnen in de kosten moeten worden 

bekostigd met plussen en minnen die de afdeling genereert in het externe budget. 

Eventuele tekorten en overschotten worden door het centrumbestuur met de afdelingen 

verrekend via de afdelingsreserves. 

 

8.2. De invloed van taakonzekerheid 

Bij centrum A zijn de specialismen oogheelkunde en neurologie in beschouwing genomen 

(zie de verantwoording in paragraaf 4.2) om te beoordelen of de betreffende afdelingen 

verschillen in de mate van taakonzekerheid en of dat een rol speelt bij de wijze van 

budgetteren van beide afdelingen door het centrumbestuur. Het in de vorige paragraaf 

beschreven systeem van koppeling wordt op alle medisch-specialistische afdelingen 
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binnen het centrum op gelijke wijze toegepast. Taakonzekerheid speelt bij die ‘keuze’ 

geen enkele rol. Veronderstelling (a) dat de mate van koppeling laag zal zijn bij een hoge 

mate van taakonzekerheid, terwijl een hoge mate van koppeling zal plaatsvinden bij 

weinig taakonzekerheid, gaat dus niet op bij centrum A. Veronderstelling (a) dat de 

prijsbasis bij een hoge mate van koppeling vooral zal zijn ingegeven door de mate waarin 

CTG-vergoedingen aansluiten op de kosten van zorg, gaat eveneens niet op: de prijsbasis 

is identiek voor alle afdelingen en voor alle soorten zorg. 

 

In het verlengde van deze veronderstelling is het vervolgens de vraag of er fouten van het 

type I of II zoals beschreven in paragraaf 1.1.4 worden gemaakt, of liever gezegd, 

ontstaan. We zullen daartoe eerst de mate van taakonzekerheid van de beide in 

beschouwing genomen specialismen beoordelen. In bijlage IV wordt dieper ingegaan op 

het concept taakonzekerheid in een medisch-professionele omgeving, welke beschouwing 

aanvullend licht werpt op de hierna volgende oordeelsvorming.  

 

Oogheelkunde behoort tot de snijdende vakken, hetgeen zoals eerder gesteld gepaard gaat 

met minder taakonzekerheid dan een beschouwend vak. Als we ten aanzien van het 

diagnostisch traject aan het afdelingshoofd van de Oogheelkunde vragen, of geldt dat zijn 

collega’s bij een gelijksoortige patiënt ongeveer dezelfde diagnostiek zouden bedrijven, 

antwoordt hij: “Ja. Je kunt in feite zeggen, tenzij er op zoek moet worden gegaan naar een 

diagnose: je hebt vaste pakketten als het ware.” Anderzijds stelt hij: “Er zijn bijna geen 

enkelvoudige diagnoses. En dan hebben we het over de oculaire diagnoses, niet over de 

comorbiditeit. Alleen over de oculaire morbiditeit, die is bijna allemaal meervoudig.” 

Toch wordt het specialisme oogheelkunde over het algemeen als relatief taakzeker gezien. 

Een zorgmanager: “Wat de oogheelkunde betreft, die is wat meer recht toe recht aan, 

vaak.” Alhoewel artsen van andere medisch specialismen niet altijd volledig zicht hebben 

op de ins en outs van andere vakgebieden, waagt een medisch specialist zich aan het 

oordeel: “Kijk, de ogen, dat is toch ook een standaardklus.” Bovendien stuurt het 

afdelingshoofd van de Oogheelkunde zelf sterk op de naleving van protocollen. Daarmee 

draagt hij bij aan het vergroten van de taakzekerheid. Saillant in dit verband is ook dat hij 

landelijk voor zijn specialisme een sterke rol speelt bij de definiëring van DBC’s. Dit alles 

in beschouwing nemend, wordt de zorgproductie van de oogheelkunde als relatief 

taakzeker beschouwd. 

Het specialisme neurologie is sterk beschouwend en diagnostisch. Het behandeltraject 

beperkt zich voor een belangrijk deel tot het verstrekken van medicatie voor zover zinvol. 

Toch leent het specialisme zich wel voor sterk geprotocoleerd werken, zoals het 

afdelingshoofd zelf aangeeft. Gezien het feit dat de onderzoeks- en opleidingsfunctie sterk 

zijn ontwikkeld, wordt er ook intensief gebruik gemaakt van protocollen. Zoals het 

afdelingshoofd zelf stelt: “ Het merendeel (van de patiënten, BC) valt toch onder een of 

ander protocol. Poliklinisch proberen we het ook allemaal wat te stroomlijnen.” Een en 

ander neemt niet weg dat het verkrijgen van een juiste diagnose soms veel zoekwerk kost, 

zoals het afdelingshoofd eerder heeft gesteld. Het beeld over de neurologie ten aanzien 

van taakonzekerheid blijft daardoor diffuus. Het is van de vier specialismen die in dit 

onderzoek in beschouwing zijn genomen relatief gezien het meest taakonzeker. 
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De conclusie is, dat het specialisme oogheelkunde relatief taakzeker is, terwijl voor het 

specialisme neurologie niet een heel duidelijke conclusie te trekken is.  

 

Nemen we de mate van taakonzekerheid van de beide specialismen in beschouwing in 

relatie tot het toegepaste budgetteringssysteem binnen centrum A, dan leidt dat tot het 

volgende oordeel. Een relatief taakzeker specialisme als oogheelkunde lijkt zich wat 

betreft de mutaties in de zorgproductie te lenen voor het rekenkundig bepalen van 

budgetmutaties op basis van P*Q. Echter de vergoedingen in het externe budget worden 

als prijsbasis gehanteerd en niet gestandaardiseerde kostprijzen van output c.q. 

activiteiten. De vergoedingen in het externe budget zijn niet discriminerend ten aanzien 

van verschillen in zorgproductie binnen de oogheelkunde: voor elke opname geldt 

dezelfde vergoeding, net als voor de andere reguliere productieparameters. Het ontbreken 

van inzicht in integrale kosten staat echter toepassing van prijzen die daarop gebaseerd 

zijn in het interne budgetteringssysteem in de weg. Een specialisme kan relatief taakzeker 

zijn, maar de toepassing van een rekenkundig systeem kan ook dan lastig zijn. Dat heeft te 

maken met voorwaarden op het gebied van informatievoorziening waaraan niet voldaan 

wordt. Het is potentieel wel mogelijk inzicht te verkrijgen in activiteiten en tot welke 

output die leiden, alsmede in de kosten van die activiteiten, maar dergelijke informatie is 

niet vastgelegd. Verder gaan activiteiten als patiëntenzorg, onderzoek en opleiding hand 

in hand. Echter juist taakzekerheid maakt het mogelijk daarvoor normeringen te 

ontwikkelen. Er blijkt dus voor de afdeling Oogheelkunde niet zozeer sprake te zijn van 

een fout van het type I of II, maar van de fout dat een verkeerd rekenkundig systeem 

wordt toegepast in een situatie die zich wel leent voor een dergelijk systeem.  

Voor de afdeling Neurologie wordt een rekenkundig budgetteringssysteem toegepast 

waarvan om dezelfde redenen kan worden geconcludeerd dat het niet het juiste 

rekenkundige systeem is. Daarnaast is het gezien het diffuse beeld ten aanzien van de 

mate van taakonzekerheid nog de vraag of een rekenkundig systeem voor de afdeling 

Neurologie de meest wenselijke keuze zou zijn.  

Speelt taakonzekerheid dus geen rol bij het bepalen van de budgettering van afdelingen bij 

centrum A, in de volgende paragraaf zal blijken dat heel andere factoren een rol spelen. 

 

8.3. De invloed van contingente factoren en doelstellingen 

Doelstellingen van de manager bedrijfsvoering of het centrumbestuur blijken geen enkele 

invloed te hebben op de vormgeving van het budgetteringsinstrumentarium. Sterker nog, 

de manager bedrijfsvoering had het gevoel opgezadeld te worden met een 

budgetteringssysteem dat hij helemaal niet wilde, maar dat hij geen andere keus had dan 

het bestaande systeem over te nemen: “Er zijn allerlei regels zoals het boter-bij-de-vis 

principe (…) waar ik helemaal niet op zit te wachten. Maar dat is toevallig het systeem. 

Hier ervaar ik niet een keuze in. Ik zou helemaal geen afdelingsbudgetten geven als ik 

opnieuw zou kunnen beginnen. Dan zou ik echt geld gaan geven voor prestaties en dan 

zou ik daar afspraken over maken.” Hem confronterend met de verwachting dat hij als 

manager bedrijfsvoering mogelijkheden zou hebben het interne budgetteringssysteem 
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vorm te geven om bepaalde doelstellingen te realiseren, reageerde hij: “Vertel mij eens 

iemand die dat kan. Ik ken niemand. De RvB ook niet.” Typerend in dit verband zijn ook 

de uitspraken van de centrumvoorzitter als hem naar de invloed van de voorzitter en het 

centrumbestuur op het centrum en de centrumleden wordt gevraagd: “We hopen ook wat 

intensievere gesprekken te hebben met centrumraadleden, met afdelingsvoorzitters, met 

name om te kijken hoe je bepaalde processen kunt faciliteren, waar je mogelijk wat moet 

bijsturen.” Als hem gevraagd wordt wat hij daarmee bedoelt, verklaart hij: “Laat ik 

zeggen dat een afdeling die weinig onderzoekstraditie heeft en die nu wel zijn boel op 

orde heeft en zijn wetenschappelijk onderzoek wel wil uitbouwen maar daar op dit 

moment geen middelen voor heeft, die zou je kunnen helpen met adviezen. En met 

pogingen om dat in te bedden in sterke onderzoeksgroepen.” Het centrumbestuur oefent 

vooral sturing uit door middel van advisering, stimulering, etc., maar heeft verder weinig 

mogelijkheden om het beleid van afdelingen te faciliteren via het verstrekken van 

middelen. Zoals een medewerker van centrum A stelt: “Het centrum zal niet zeggen van: 

nou, maar wij vinden het als centrum zo belangrijk, wij komen daar wel op tekort, maar 

dat financieren we dan wel vanuit het centrum, of een andere afdeling.” Dat de 

mogelijkheden van het centrumbestuur beperkt zijn om keuzes te maken tussen 

afdelingen, blijkt uit het volgende voorbeeld dat wordt aangehaald: “De RvB heeft 

gezegd: we hebben nu zoveel aanvragen gekregen vanuit het hele ziekenhuis voor 

overproductie. Daar gaat de verzekeraar nooit mee akkoord met al die aanvragen. Dus 

centrum A, geef maar aan welke aanvragen jullie prioriteit hebben. Nou, dat is 

onmogelijk. Hoe kunnen wij als centrum aangeven van: we vinden de productie-

uitbreiding van specialisme A belangrijker dan van specialisme B? Die gezamenlijkheid is 

er niet, dat beleid. Dus daar kunnen we eigenlijk geen keuze in maken.” 

Geconcludeerd kan worden dat niet de doelstellingen het interne budgetteringssysteem 

bepalen zoals in het theoretisch raamwerk is verondersteld, maar dat het systeem een 

randvoorwaarde is waarbinnen bepaalde doelstellingen die het centrumbestuur nastreeft, 

worden gerealiseerd. Bij de navolgende bespreking van de contingente factoren wordt 

nader ingegaan op de oorzaken van het gebrek aan keuzevrijheid. 

 

In de inleiding van dit hoofdstuk is geschetst hoe de uitwerking van de centrumvorming 

zich gunstig ontwikkelt in de loop der tijd en dat de betrokkenheid groot is, ondanks het 

feit dat veel van de betreffende specialismen binnen het centrum zorginhoudelijk weinig 

raakvlakken met elkaar hebben. Of zoals een medewerker het uitdrukte: “Onze 

patiëntgroepen zijn toch ook heel gescheiden. Het is ook wel gezegd in het begin: het is 

het meest bij elkaar geraapte centrum. (…) Ze voelen zich een afdeling, niet een onderdeel 

van centrum A.” Ook een afdelingshoofd stelt: “Wij zijn echt een beetje de vergaarbak 

geworden, dat is het probleem van centrum A.” Centrum A was derhalve zo’n beetje de 

sluitpost van de reorganisatie. De voorzitter van het centrum merkt op: “Ik denk dat 

centrum A technisch gezien wel vrij goed en soepel functioneert, maar dat wij-gevoel is er 

niet zo. Het is ook een zeer divers centrum. (…) Het is geen vanzelfsprekende eenheid.” 

Ook de verklaring van de manager bedrijfsvoering is illustratief als we vragen of aan het 

toepassen van koppeling binnen het centrum veel discussie is vooraf gegaan: “We waren 

toen heel druk bezig met allerlei dingen in gang te zetten. Het was toen ook zo, we kregen 
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geen geld als centrum. Het centrum was een verzameling van allemaal afdelingen. En al 

die afdelingen kregen geld. Men wilde niet kiezen voor een divisie. Dus het waren losse 

afdelingen en de uitdaging was om daar iets van te maken. Dus het is nooit in mijn hoofd 

opgekomen om te zeggen: we krijgen iets als centrum en dat geven we wel of niet door. 

Want er was geen centrum, we waren gewoon een verzameling afdelingen die rechten 

hadden.” (nadruk toegevoegd) Illustratief is ook de opsomming van diverse projecten die 

binnen het centrum zijn opgestart “met het idee om de gezamenlijkheid van het centrum 

wat te verbeteren”, zoals een medewerker formuleert. Bij die projecten ligt het accent op 

onderlinge kennismaking en suggesties voor procesverbetering die binnen de eigen 

afdeling zouden kunnen worden doorgevoerd. Deze projecten appelleren derhalve niet 

zozeer aan inhoudelijke samenwerking ten aanzien van zorgvraagstukken. Als de 

medewerker daarmee wordt geconfronteerd, is zijn reactie: “Ik zou niet weten waar ze dat 

samenwerken inhoudelijk moeten doen.” 

 

Worden verschillen benadrukt, er zijn wel een tweetal hoofdthema’s binnen het centrum 

zichtbaar die afdelingen lijken te binden. Zo is er een thema neuro te onderscheiden, met 

de specialismen neurologie en neurochirurgie aan welke patiënten ook de zorgeenheden 

van het centrum zoals revalidatie, logopedie, fysiotherapie etc. veel diensten verlenen. Het 

andere thema is zintuigen, te weten oogheelkunde, KNO, etc. Bovendien hebben de 

laatstgenoemden met elkaar gemeen dat ze als snijdende specialismen de OK delen. Voor 

de specialismen verbonden in het thema neuro is naast samenwerking ook sprake van 

elkaar overlappende zorgverlening, doordat de scheidslijnen niet heel duidelijk zijn te 

trekken. Dat kan ook leiden tot competentiestrijd. Bovendien werken de genoemde 

zorgeenheden niet bij uitstek voor de genoemde specialismen. Bij de specialismen 

verbonden rond het thema zintuigen geldt dat ze weinig zorginhoudelijke raakvlakken 

hebben. De zorginhoudelijke verschillen tussen specialismen blijken zwaarder te wegen 

dan de overeenkomsten. Dit raakt aan een probleem dat ontstaat als medisch specialismen 

bij elkaar worden gevoegd waarvan een groot aantal weinig inhoudelijke raakvlakken met 

elkaar heeft. Met het hoofd van de afdeling Oogheelkunde ontspon zich de volgende 

discussie over het wel of niet gezamenlijk kunnen maken van inhoudelijke keuzes en het 

daaraan verbinden van budgettaire consequenties: 

 

BC: “Wat me toch nog steeds verbaast is dat je onderling geen goede dialogen 

kunt krijgen over prioriteiten van ‘wat vinden we nou belangrijk, waar is de 

patiënt in dit ziekenhuis mee gebaat waar wij accenten gaan leggen?’ ” 

Arts: “Jij als persoon als dokter hebt te maken met de persoon patiënt. Die 

persoon patiënt is een oogheelkundige patiënt. Dat betekent dat jij in je één op 

één relatie met jouw oogheelkundige patiënt voor die oogheelkundige patiënt het 

beste wilt. Jij hebt nooit te maken met een urologische patiënt. Dan ga ik toch 

niet budget van mij afdragen ten koste van degene waarmee ik wel te maken heb 

voor etherische, mij onbekende, buitengewoon zielige patiënten?! (…) Ik ben 

trouwens ingehuurd voor oogheelkunde. Ik ben niet ingehuurd voor specialisme 

A. Ik heb die relatie met die patiënt, die mij aankijkt als het niet kan.” (nadruk 

toegevoegd) 
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Op de confrontatie met onevenwichtigheden in de externe budgettering welke tot gevolg 

hebben dat bepaalde specialismen rijker zijn dan andere specialismen reageert hij als 

volgt: “Dat kan best zijn, maar dan nog zeg ik: die worden met hun patiëntengroep 

geconfronteerd, daar voelen zij de band mee, daar hebben zij ook de rechtstreekse 

verzoeken voor het tekort aan zorg. (…) Krapte leidt tot de zekerheid dat als je het afstaat, 

dat je het nooit meer terug krijgt. Dus een paar uur van de OK
1
 afstaan omdat een ander 

met een probleem zit, nou, je gaat door het vuur om aan te tonen dat dat niet kan. Want je 

krijgt het nooit meer terug.” 

Een medewerker van het centrum bevestigt deze houding van ieder voor zijn patiënten: 

“Ze (de afdelingshoofden, BC) zijn niet zo genegen om elkaars budget te compenseren. 

Ze hebben hun eigen potje. En ja, andermans probleem is andermans probleem. (…) Dat 

zie ik ook wat aan die centrumraadvergaderingen, ze zitten er allemaal voor zichzelf.” 

Hoe ver dat kan gaan blijkt uit het volgende voorbeeld dat door een medewerker van het 

centrum wordt aangedragen: “We zijn bijvoorbeeld gestart met zorgvorm X. De 

specialismen A en B werken daarin samen. Nog steeds is niet de financiering rond bij de 

verzekeraar. Een ander ziekenhuis doet het al heel lang. Maar die haalt het uit zijn 

academisch zorgbudget, allemaal uit het verleden. Nou, het academisch zorgbudget groeit 

niet meer en het is nog steeds geen officiële parameter. Dus, er is geen 

financieringsstroom. Dus nu hangt het: als er geen financiering komt dan moeten we er 

denk ik mee stoppen. En dan heb je een hele arts opgeleid en dan heb je een heel logistiek 

proces ingericht. Maar andere afdelingen zullen echt niet zeggen: dat is nou zonde.” Een 

ander voorbeeld wordt genoemd door de manager bedrijfsvoering: “We hebben het gehad 

bij de bezuinigingen, dat ik voorstelde van: laten we nou eens niet voor het laatste deel de 

kaasschaafmethode gebruiken. Bij sommige afdelingen kan dat niet meer. Kunnen we niet 

zeggen dat bepaalde afdelingen die iets ruimer zitten, dat die het ophoesten? Dat we 

zeggen: we doen iets bepaalds niet meer. Daar komen we nog niet uit, hoor.”  

 

Wat blijkt is dat beroepsethiek het flexibel toekennen van middelen belemmert. De eerder 

genoemde  arts heeft ook veel te doen met urologische patiënten, die gaan hem ook erg 

aan zijn hart, net als welke patiënt dan ook. Maar, en dat is de kern, wat zou hij tegen zijn 

oogheelkundige patiënten moeten zeggen als hij die niet zou kunnen helpen als gevolg 

van het feit dat hij een deel van zijn budget aan andere patiëntengroepen zou hebben 

afgestaan? Als oogarts kijkt hij zijn patiënten niet alleen letterlijk in de ogen, maar ook in 

figuurlijke zin is dat van grote betekenis: hij kan het ethisch gesproken niet maken niet 

alles te doen wat in zijn vermogen ligt om ‘zijn’ patiënten beter te maken. Daar heeft hij 

nota bene een eed op gezworen. Dat belang is wederom bekrachtigd met de herziening 

van de artseneed ingaande 1 september 2003, gezien de volgende passage: “Ik stel het 

belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen.” (http://knmg.artsennet.nl). 

Met patiënten van bijvoorbeeld de KNO of urologie heeft de betreffende arts vanuit zijn 

professie niets te maken. Dat ziet hij als de verantwoordelijkheid van andere medische 

professionals die zich maximaal moeten inspannen voor ‘hun’ patiënten. Zelfs het feit dat 

er onevenwichtigheden zitten in de middelentoewijzing legitimeert in zijn ogen het 

vasthouden van relatief rijke afdelingen aan hun middelen. De nauwe verbondenheid van 

arts en patiënt is dus een heel belangrijke factor. De arts wordt dagelijks geconfronteerd 
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met het leed van zijn patiënten, daar voelt hij zich ten nauwste bij betrokken vanuit zijn 

roeping en vanuit zijn dagelijks handelen. Oftewel: budgetten hebben niet alleen een 

financieel-materiële betekenis, maar dragen ook een ethische lading. Het 

vertegenwoordigt een potentiële hoeveelheid zorg die aan de eigen patiëntgroep kan 

worden geleverd. Die wordt, net als OK-tijd, met alles wat in zijn vermogen ligt door de 

arts verdedigd. Afbreuk daaraan is niet te tolereren, omdat het een rechtstreekse aantasting 

is van de belangen van de eigen patiënten. Bovendien, de ervaring leert dat het tijdelijk 

afstaan van middelen of faciliteiten een permanent karakter krijgt. Ook dat is logisch, 

want om dezelfde ethische redenen wil elke afdeling wel meer, maar nooit minder. Het is 

een systeem dat daardoor zichzelf versterkt.  

Zodra managers aan budgetten van afdelingen komen, is dat in de ogen van de medisch 

specialist dus een directe provocatie, omdat het rechtstreeks appelleert aan het kunnen 

nakomen van de medische eed die de arts heeft gezworen. Dat managers ook het belang 

van de zorg nastreven, maar dan vanuit een integraal perspectief waarin verschillende 

afwegingen worden gemaakt, is iets waar medisch specialisten niet veel mee kunnen, 

omdat zij zich ethisch verbonden hebben aan hun eigen specifieke patiëntenpopulatie. Het 

is niet acceptabel dat het geheel groter wordt dan de som der delen als het eigen deel 

kleiner wordt, want dan wordt, in strijd met de beroepscode, de eigen patiënten tekort 

gedaan. Met de voortzetting van het budgetteringssysteem dat er was, i.c. het handhaven 

van bestaande budgetten en de wijze waarop budgetmutaties werden bepaald, is in feite 

aan de verwachting van de afdelingen binnen het centrum voldaan: hun rechten en 

daarmee hun patiëntenbelangen zijn in stand gebleven. Bovendien versterkt koppeling het 

gevoel van rechten, zoals uitgebreid in paragraaf 7.5 is beschreven. 

De gevestigde ethische rechten die aan een budget vastzitten, impliceren in feite ook dat 

het wijzigen van de budgetteringssystematiek in ieder geval de inzet van extra middelen 

vereist om te voorkomen dat afdelingen er op achteruit gaan, zowel wat betreft hun 

huidige budget als wat betreft de mutatiesystematiek. 

 

Een contingente factor die discussies over het wel of niet reëel zijn van budgetten 

verstoort, is de sterke verwevenheid van verschillende budgetten voor de realisatie van de 

verschillende kerntaken. Daardoor ontbreekt het inzicht in de kosten van specifieke 

kerntaken en hun dekking in het budget. In de paragrafen 2.1 en 2.2 is daar reeds op 

ingegaan. Door het ontbreken van dat inzicht kan al snel het verwijt luiden dat een 

specialisme te veel geld in onderzoek stopt als ze niet met haar budget uitkomt. Er wordt 

dan voorbij gegaan aan de mogelijkheid dat de vergoedingen voor de patiëntenzorg te kort 

kunnen schieten. Of het verwijt kan zijn dat men te weinig financieel interessante 

patiëntenzorg doet, waardoor men extra opbrengsten uit hoofde van budgetmutaties via de 

koppeling derft (zie verderop in dit hoofdstuk bij de bespreking van effecten). Echter het 

veilig stellen van rechten frustreert de medewerking van afdelingshoofden aan het 

inzichtelijk maken van de verschillende prestaties en de kosten en opbrengsten ervan: het 

geven van dergelijk inzicht zou aanleiding kunnen vormen het budget te verlagen. Zoals 

een medewerker van een ander centrum het formuleert: “Wat beter zou zijn is dat je als 

RvB zegt: ik doe één keer een soort inhaalslag, een soort herverdeling en dan zeggen we: 

nu is het ook een budget en is het ook taakstellend. Nu mag je er ook niet overheen gaan. 
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Dat zou heel goed zijn. Maar dat lukt niet met 35 afdelingshoofden, die gaan daar 

natuurlijk tegen ageren. (…) Mensen zijn wel heel goed in het aangeven van ik moet meer 

hebben, maar mensen zijn niet goed in het zeggen: ik moet minder hebben.”  

 
Verandering van budgetteringssystemen wordt verder bemoeilijkt door de omvang van het 

centrum. Zoals de manager bedrijfsvoering het opmerkt: “Hoe kun je nou met zo’n groot 

centrum tot consensus komen over eventuele veranderingen in het budgetteringssysteem?” 

Is het sowieso vanwege uiteenlopende patiëntenzorgbelangen al moeilijk medisch 

specialisten op één lijn te krijgen, dat wordt nog moeilijker als dat aantal ook nog groot is. 

Ook een afdelingshoofd geeft dat spontaan aan: “En dat je met 13 mensen in één club tot 

iets kunt komen is natuurlijk ook onmogelijk. Die groep is gewoon al te groot.” Dat leidt 

er toe dat bestaande situaties en dus ook bestaande systemen niet ter discussie worden 

gesteld c.q. dat dergelijke discussies niet tot veranderingen leiden. Want binnen het 

centrum geldt dat beslissingen op basis van consensus worden genomen. Zoals beschreven 

in paragraaf 6.4 was dat immers de basis van de centrumvorming, namelijk de handhaving 

van de autonomie van de afdelingen. Dat heeft tot de keuze geleid dat de centra een grote 

mate van vrijheid kregen intern hun besturingsmodel vorm te geven, als uitkomst van het 

krachtenveld van belangen van centrumbesturen en afdelingshoofden. Of, zoals de 

financieel directeur het uitdrukte: “De centra werden door de RvB min of meer heen 

gezonden onder het adagium ‘gaat heen en ontwikkelt u’ ”. Dat betekende onder andere 

dat de centrumbesturen zelf konden bepalen hoe ze hun bevoegdheden met de afdelingen 

verdelen en welke wijze van interne budgettering ze toe wilden passen. Illustratief in dit 

verband is de opmerking van de financieel directeur: “Ik weet niet hoe zij (de centra, BC) 

het precies doen, budgetteren, interne budgettering.” Daarbij was de hoop van de RvB dat 

via de weg der geleidelijkheid de centrumbesturen steeds meer grip zouden krijgen op de 

afdelingen. Vanuit deze voorzichtige opstelling van de RvB en de grote macht van de 

afdelingshoofden behoeft het geen verbazing dat met name in een situatie waar 

specialismen weinig met elkaar delen, bijna automatisch de wijze van budgettering werd 

voortgezet zoals die onder de RvB bestond. Vooral ook omdat zoals eerder geschetst het 

voordeel van dit rekenkundige systeem is dat het objectief is. Met het maken van de keus 

om het bestaande budgetteringssysteem voort te zetten (of liever gezegd: het niet maken 

van een keus) heeft de manager bedrijfsvoering intuïtief dat gedaan wat binnen de 

gegeven situatie haalbaar was, zoals hij zelf ook aangeeft: “Ik had de bevoegdheid niet en 

de afdeling had gewoon een eigen budget gekregen. Dus dan zou mij wat de RvB niet was 

gelukt wel lukken? Ik heb het ook niet geprobeerd.” 

 

Geconcludeerd wordt dat, anders dan veronderstelling (b) luidt, niet de doelstellingen van 

het centrumbestuur het systeem van budgetteren van het centrum bepalen, maar dat het 

systeem een randvoorwaarde is waarbinnen de doelstellingen worden gerealiseerd. 

Daarom kan ook niet worden geconcludeerd dat koppeling wordt toegepast om 

overheidsdoelstellingen te realiseren of discussies over het te voeren beleid te voorkomen. 

Dat laatste wordt bevestigd door de lage score die de manager bedrijfsvoering aangeeft bij 

de mate van nastreven van doelstellingen op een daarvoor gebruikt overzicht (zie bijlage 

II). Reeds is in paragraaf 7.3 gewezen op het onderscheid tussen discussies over het te 



8. Interne budgettering bij centrum A 

 154 

voeren beleid en over de verdeling van middelen. Zoals zal blijken in paragraaf 8.6 

worden ten behoeve van discussies over het te voeren beleid andere vormen van 

management control toegepast. Doordat budgetten niet alleen een financieel-materiële 

betekenis hebben, maar ook een ethische lading dragen, worden historische budgetten en 

gevestigde budgetmutatiesystematieken als rechten ervaren. Tornen aan dat recht is een 

directe bedreiging van potentieel te leveren patiëntenzorg. Dat leidt tot de conclusie dat 

medische ethiek een belangrijke contingente factor is in een medisch-professionele 

omgeving voor het kunnen veranderen van budgetteringssystemen. Andere contingente 

factoren zijn het gebrek aan inzicht in kosten van kerntaken in relatie tot budgetten en de 

omvang van het centrum die vruchtbare discussies over het bugetteringssysteem bij 

voorbaat een kansloze onderneming blijken te maken. 

 

8.4. Gebruik 

De manager bedrijfsvoering van centrum A speelt niet zozeer een grote rol in het geven 

van vorm en inhoud aan het interne budgetteringssysteem binnen het centrum, maar wel in 

het gebruik ervan. Hij stelt zich loyaal op naar zijn direct leidinggevende, de RvB, waarbij 

hij sterk oog heeft voor de moeilijke financiële situatie van het ziekenhuis. Voor hem 

gelden gezonde financiële condities als een uitgangspunt van waaruit de kerntaken dienen 

te worden gerealiseerd en door de ontwikkelingen in de ziekenhuisexploitatie en -reserves 

wordt hij daarin bevestigd. Zoals een naaste medewerker hem typeert: “Hij neemt strenge 

maatregelen als het niet goed gaat. En dat drukt natuurlijk ook een stempel.” Een lid van 

het centrumbestuur schetst hetzelfde beeld: “De bedrijfsvoering is heel beheersmatig, is 

heel financieel gericht. Het lijkt me heel goed in een reorganisatie, want anders krijg je 

misschien allerlei ongewenste zaken.” Hij voegt er aan toe: “Mijn stelling is dat middelen 

facilitair zijn aan het product en niet andersom. Dat is hier niet zo.” De manager 

bedrijfsvoering stuurt vanuit dit beheersmatige perspectief sterk op een sluitende 

exploitatie per afdeling. Hij vindt dat ook expliciet de verantwoordelijkheid van elk 

afdelingshoofd: de manager bedrijfsvoering en zijn staf zijn er voor om het afdelingshoofd 

te ondersteunen bij het uitoefenen van die verantwoordelijkheid, niet om die over te 

nemen. Eventuele tekorten dient de afdeling te compenseren met de eigen 

afdelingsreserve, terwijl overschotten eraan mogen worden toegevoegd.  

Die wijze van gebruik sluit aan op de besturingsfilosofie van de manager bedrijfsvoering: 

“Als je het over beheersing van de kosten hebt is mijn ervaring, dat je de mensen die echt 

invloed kunnen hebben op de uitgaven, dat je die zoveel mogelijk ondersteunt, begeleidt 

en instrueert over wat ze allemaal wel en niet kunnen qua mogelijkheden, dat er dan 

beheersing plaatsvindt. Dus dat gaat echt vaak op afdelingsniveau, soms nog lager. (…) 

Het is elke keer weer: maak ze verantwoordelijk. (…) Waarbij ik dan afspreek: zijn jullie 

het daar mee eens dat jullie verantwoordelijk zijn? Jullie zijn de baas, het tweede 

besturingsniveau. Dat gezegd hebbende, wat heb je dan nodig om te kunnen sturen?” Een 

ander belangwekkend citaat van hem in dit verband: “Zodra een medisch specialist denkt 

van: er is een zak geld, natuurlijk wil hij daar gebruik van maken. Hij staat voor zijn 

patiënten. Maar dan denk ik: ja, maak de mensen verantwoordelijk (voor het budget, BC) 
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en dan daar waar men invloed kan uitoefenen. Ik kan die invloed niet uitoefenen. In die 

zin van: ik beslis niet over de medicijnen.” 

Met dat laatste geeft de manager bedrijfsvoering aan dat hij èn de zorginhoudelijke, èn de 

financiële verantwoordelijkheid in één hand wil leggen. Dat is onvermijdelijk, omdat een 

afweging tussen beide moet plaatsvinden: de bomen groeien niet tot in de hemel. Als 

manager bedrijfsvoering kan hij echter de zorginhoudelijke verantwoordelijkheid van een 

arts niet overnemen. Dan is er geen andere keus dan dat in zijn hand de afweging tussen 

zorg en geld komt te liggen. En de rol van de manager bedrijfsvoering is dan de arts bij 

die keuze maximaal te ondersteunen. 

Tegen de achtergrond van een sluitende exploitatie en het creëren van financiële ruimte 

om kerntaken te realiseren, komt die ondersteuning tot uitdrukking in het nagaan van 

welke productie financieel wel en niet interessant is. De manager bedrijfsvoering stelt: 

“Dat is heel boeiend hoor, we hebben hier een geweldige econoom in huis, en die is dus al 

die afdelingen en bij ons de centrumraad langsgegaan om te zeggen: ‘de wegingsfactor is 

zoveel, u krijgt daar dat en dat geld voor. U kunt het beste òf dagopname doen òf juist 

niet, vanuit financieel perspectief geredeneerd.’ En daar hebben we echt in geïnvesteerd. 

En ook: hoe komen al die gelden dan tot stand? (…) Hoe kun je, zeg maar, daarin een 

keuze maken? Wat betekent het voor je patiëntenmix?” De betreffende econoom van het 

centrum stelt in dit verband: “Er zijn ook echt lijsten uitgedeeld: dit telt als zware 

dagverpleging. En daar zijn ze ook echt op gaan sturen.” Op de daadwerkelijke effecten 

wordt in paragraaf 8.5 teruggekomen. 

De manager bedrijfsvoering werkt mee aan het systeem dat, zoals eerder beschreven, zijn 

voorkeur niet heeft. Zoals hij zelf ook concludeert: “Wat ik erin stuur, ik werk eigenlijk 

mee aan het systeem door afdelingen te informeren, door te zeggen: als je dat doet, krijg je 

meer geld en dan kunnen we weer overleven.” Hij gebruikt dus het budgetteringssysteem 

voor het realiseren van door hem wenselijk geachte doelstellingen, namelijk het realiseren 

van een sluitende exploitatie en het creëren van financiële ruimte voor het realiseren van 

kerntaken. Dat eerste blijkt ook uit de doelstellingen die hij aangeeft na te streven in de 

interne budgettering: het beheersen van kosten (1), het stimuleren van doelmatige 

productie (5) en stimuleren van financieel interessante productie (6) scoren hoog, de rest 

niet. Het tweede komt tot uitdrukking in het volgende betoog, waarin hij aangeeft dat 

sturen op geld voor hem geen doel op zich is. Sterker nog, hij heeft daar zelf zo zijn 

zorgen bij: “Ik vind het prachtig als we het allemaal goed financieel in kaart hebben, maar 

gaan we het alleen maar over geld hebben? Dat zie je wel. Zowel in het ziekenhuis als bij 

de overheid.” Met dat laatste doelt hij op de bezuinigingen die de overheid oplegt aan het 

ziekenhuis. Die maken, zo stelt hij, “dat we natuurlijk financieel heel goed moeten 

oppassen.” Realisatie van kerntaken binnen krappe budgetten noodzaakt het centrum tot 

sturing op financieel interessante zorg, welke samenhang hij als volgt schetst: “Afdelingen 

doen vaak dingen waar ze weinig geld voor krijgen. Vroeger deden ze dat alleen maar. 

Het interesseerde hen wat, dat geld. Nu kan dat niet meer, dus nu doen ze een stuk 

bulkwerk, zal ik maar zeggen, waar je veel geld voor krijgt en dat maakt het mogelijk om 

toch weer meer (onderzoek, BC) te doen. Zo creëert ook elke afdeling zijn ruimte. En daar 

stuur ik in. Daar help ik in meedenken. (…) Ik zeg ook vaak: ‘als je die dure zorg nou wilt 

doen, dat levert wel niks op, maar doe dat maar gewoon, het is hartstikke goed.’ Ik bedoel, 
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op het moment dat het kan, doe ik dat binnen de kaders.” De zorgmanager van het 

centrum schetst een belangrijke randvoorwaarde om afdelingshoofden daarin mee te 

krijgen: “Als ze het maar zelf mogen bepalen. Maar wij (het management) sturen 

natuurlijk ook aan de zijlijn mee om het in ieder geval helder te gaan krijgen met ze.” 

Belangrijk is dus voor medisch specialisten dat ze wel zelf inhoudelijk de keuzes kunnen 

blijven maken. En die vrijheid is er binnen centrum A, want het zorginhoudelijke beleid 

wordt als een belangrijk domein gezien van medici dat in grote mate niet door managers 

kan worden overgenomen, zeker niet als er een afweging tussen zorginhoud en middelen 

moet plaatsvinden. 

 

Het belang van het binnen budget blijven wordt bevestigd door de maatregelen die 

worden genomen als een afdeling toch overschrijdt, terwijl centrum A als geheel wel 

positief uitkomt. Zoals de manager bedrijfsvoering stelt: “De RvB kijkt naar het 

centrumniveau. Maar vervolgens wil elke afdeling wel aan het eind van het jaar zijn eigen 

reserve hebben. Je gaat dan niet zeggen: de afdeling betaalt, de een voor de ander. Dus dat 

moeten afdelingen toch weer zelf regelen. (…) De afdeling zelf zorgt voor de oplossingen 

en voor de bijsturing. (…) Daar waar niet mogelijk gaan we zorgen dat het mogelijk 

wordt, want het moet toch?! In het uiterste geval kan ik de rem zetten op uitgaven, en dan 

zeg ik: ik teken geen aanstellingen meer.” Een afdeling die aan het eind van het jaar 

negatief eindigt, levert in op haar afdelingsreserve of moet dat tekort meenemen naar een 

volgend jaar en dan inlopen. Eventueel start ze met een negatieve reserve. De 

centrumvoorzitter beaamt de strakke sturing op afdelingsbudgetten: “Dat tekort proberen 

we toch wel een beetje in te halen, ja en op die afdeling zelf. Nou wordt daar wel over 

gesproken. Het is wel zo dat we proberen toch ook op centrumniveau om wel wat begrip 

te kweken … maar goed, het is ook niet makkelijk als je echt overgeproduceerd, echt hard 

gewerkt hebt omdat je bijvoorbeeld extra formatie wilde hebben en bij het boter-bij-de-vis 

principe kon dat ook, als je formatie voor onderzoek wilde verdienen en iemand anders 

eet dat op, dat kan natuurlijk niet, hè.” Er blijkt dus wel een verschil te bestaan tussen 

begrip kweken en de bereidheid van afdelingen daaraan daadwerkelijk consequenties te 

verbinden, hetgeen ook gezien de eerder geschetste invloed van ethiek te begrijpen valt. 

Wel is er op centrumniveau de mogelijkheid enigszins te compenseren voor de manco’s 

van het budgetteringssysteem. De manager bedrijfsvoering geeft aan zich de volgende 

speelruimte te kunnen permitteren: “We hebben bijvoorbeeld ook een investeringspotje op 

centrumniveau. Als je weet dat de ene afdeling het veel moeilijker kan betalen dan de 

andere, dan kun je natuurlijk een voorstel doen dat in die richting gaat. Binnen de ruimte 

die je gecreëerd hebt als centrum totaal kun je sturen.” Echter ook dan is nog coulance van 

de andere afdelingshoofden vereist, aangezien die in de centrumraad dergelijke 

voorstellen moeten goedkeuren.  

Het strak bewaken van budgetten door de manager bedrijfsvoering komt ook tot 

uitdrukking in de wijze waarop hij in zijn functie van waarnemend manager 

bedrijfsvoering van centrum B de afdelingen van dat centrum nadrukkelijk aanspreekt op 

het realiseren van noodzakelijke bezuinigingen: “Ik maak nu contractafspraken met alle 

afdelingen waar de RvB bij zit over wat ze nou precies gaan bezuinigen, op welke manier, 

hoe we het gaan volgen.” 



8. Interne budgettering bij centrum A 

 157 

Samenvattend blijkt de manager bedrijfsvoering het besturingsmodel van integrale 

managementverantwoordelijkheid van de afdelingshoofden na te streven, waarbinnen het 

realiseren van een sluitende exploitatie een belangrijke plaats inneemt. Gezien de 

onvermijdelijkheid dat er een afweging moet plaatsvinden tussen zorginhoudelijke keuzes 

en de besteding van beperkt beschikbare middelen, wordt de verantwoordelijkheid voor 

die afweging neergelegd op het niveau waar die keuzes het beste gemaakt kunnen worden, 

namelijk bij het afdelingshoofd. Vanuit het belang van een sluitende exploitatie, stuurt de 

manager bedrijfsvoering sterk op voorkomen van overschrijdingen van 

afdelingsbudgetten. Gaat veronderstelling (c) niet op dat het budgetteringssysteem is 

gekozen om financiële risico’s te beheersen (het is een gegeven, zie vorige paragraaf), dat 

neemt niet weg dat het systeem wel in sterke mate wordt toegepast om financiële sturing 

en beheersing te realiseren. Verder worden afdelingen gefaciliteerd om financiële ruimte 

te creëren ten behoeve van het realiseren van kerntaken. Het gebruik van budgetten 

kenmerkt zich door enige mate van compensatie van de tekortkomingen van het 

budgetteringssysteem, maar deze soeplesse kan gezien de beperkte middelen geen 

grootschalige vormen aannemen. Het credo luidt: afdelingen moeten binnen hun budget 

blijven en zijn voornamelijk zelf verantwoordelijk voor de oplossing van hun budgettaire 

problemen. Dat staat los van de mate van taakonzekerheid c.q. de ‘match’ tussen systeem 

en taakonzekerheid, anders dan was verwacht conform veronderstelling (d). Tenslotte kan, 

gezien het feit dat het gebruik van budgetten zich kenmerkt door het sterk vasthouden aan 

de realisatie van het budget en dat de mate van koppeling reeds maximaal is, moeilijk 

worden gesproken van versterking van beide als gevolg van toegenomen financiële 

risico’s, zoals veronderstelling (c) aangeeft.  

 

8.5. Effecten 

Budgetten hebben een ethische lading omdat ze een bepaalde hoeveelheid zorg 

vertegenwoordigen die aan eigen patiënten kan worden geleverd. Als de mate van 

zorginhoudelijke samenhang tussen afdelingen niet groot is, worden die budgetten 

gekoesterd als verworven rechten om de eigen patiënten zo goed mogelijk ten dienste te 

kunnen zijn, zo leren de ervaringen binnen centrum A. Zoals de manager bedrijfsvoering 

stelt met betrekking tot de centrumvorming: “We waren een verzameling afdelingen die 

rechten hadden.” Het feit dat de bestaande budgettering van afdelingen door de RvB bij de 

toepassing binnen het centrum niet eens ter discussie werd gesteld, is illustratief. Worden 

budgetten zelf als rechten ervaren, dat geldt ook voor het systeem van koppeling, zo laten 

de ervaringen met de interne budgettering van centra door de RvB in paragraaf 7.5 zien. Is 

koppeling voor centrum A het systeem waarmee budgettaire rechten van afdelingen in 

stand blijven, de ervaring leert dus dat die rechten door dat systeem ook nog door worden 

versterkt. Koppeling versterkt daardoor zichzelf. Dat zou met name bezwaarlijk zijn als 

het tot onredelijke budgetten zou leiden. Echter de manager bedrijfsvoering is van mening 

dat het systeem tot redelijke budgetten leidt, in de zin dat afdelingen hun kosten kunnen 

dekken: “Er is het punt van historie: er zijn rijke en er zijn arme afdelingen. Toevallig 

hebben de afdelingen met een hoge wegingsfactor niet zo veel budget (een hoge 
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wegingsfactor heeft een gunstige invloed op de vergoedingen voor opnamen en 1
e
 

polikliniekbezoeken, zie ook paragraaf 2.2 en bijlage V, tabellen V.2 en V.3, BC). Dus het 

is wel goed als zij wat extra’s krijgen. Dat compenseert elkaar dus een beetje. Zo loop je 

dat in. Er zijn een paar afdelingen die het echt nodig hebben, dat boter-bij-de-vis principe, 

om zich staande te kunnen houden. (…) Kijk, in centrum B bijvoorbeeld heb je productie 

X en Y. Die leveren heel veel geld op. Dus daar kun je wat mee sturen. (…) Zo heel 

extreem is het niet in centrum A. (…) De ene  afdeling heeft het wel iets beter dan de 

andere, maar daar zit ook niet heel veel verschil in.”  

Wel blijkt een lage wegingsfactor tot bepaalde effecten te leiden. Het maakt een 

specialisme vanuit financieel oogpunt minder interessant, doordat met name de 

vergoeding voor klinische opnamen vaak sterk te kort schiet. Zoals een medewerker stelt: 

“Om niet zo specifiek op specialisme A te sturen ligt ook wat meer voor de hand, omdat 

die omrekenfactor heel laag is. Het levert ook haast niks op.” Ook andere medewerkers 

van buiten het centrum wijzen op de invloed van de lage wegingsfactor. Het betreffende 

afdelingshoofd zelf vertelt over eigen ervaringen in dit verband: “Zeker is dat in het 

algemeen in Nederland ziekenhuisbesturen meer belangstelling hebben voor specialismen 

met een hoge wegingsfactor ten opzichte van specialismen met een lage wegingsfactor. 

Toen ik zelf uit ziekenhuis A wegging om hier naar toe te gaan, was mijn formatie 

onmiddellijk ook toegedeeld voor een aan te trekken orthopeed, want zijn wegingsfactor 

was beter.” Een ander effect is dat kerntaken dan onder druk komen te staan in een situatie 

van koppeling, zoals de betreffende arts illustreert: “Er is een halve fte WP gealloceerd 

voor onderzoek, maar dat doet ie van zijn levensdagen niet want dan kunnen we de 

productie niet halen. En het vervelende is ook dat als je kijkt naar de financiële stromen, 

een onderproductie in zorg per uur is zeven maal zo kostbaar als een onderproductie in 

onderwijs. Daar zit een verhouding één op zeven op. Dus als je al ergens een veer laat, 

dan laat je dat in het onderwijs en in het onderzoek en nooit in de patiëntenzorg. Dan ga je 

daar op de rand van het toelaatbare lopen. Dan maak je de collegezaal groter en laat je de 

jongelui op de trappen zitten.” Het specialisme staat binnen het ziekenhuis niet bekend om 

sterke onderzoekslijnen. Zoals de manager bedrijfsvoering opmerkt: “Die afdeling ziet 

relatief maar weinig onderzoek, ze hebben daar de formatie ook niet voor. Dus dat 

afdelingshoofd heeft het ook niet gemakkelijk in het centrum in dat opzicht.” Dat de 

afdeling desalniettemin niet in de financiële problemen komt, is volgens de manager 

bedrijfsvoering te danken aan de grote hoeveelheid (topreferente) patiëntenzorg en de 

efficiënte organisatie daarvan. 

Opvallend genoeg is het afdelingshoofd vrij mild naar de andere afdelingen binnen het 

centrum. Hij verwacht niet dat die hem financieel te hulp zullen schieten, want hij heeft 

sterk oog voor het feit dat ieder strijdt voor de eigen patiëntenbelangen. Het gevoel dat het 

systeem leidt tot redelijke budgetten moet daarom vooral worden gezien in het licht van 

gebrek aan haalbare alternatieven. Bovendien is er niet één afdeling die het met het 

gegeven budgetteringssysteem financieel niet zou kunnen redden (zie bovenstaande 

opmerkingen van de manager bedrijfsvoering). Met name is ook binnen het systeem enige 

‘gaming’, i.c. sturing op geld mogelijk, zoals hierna zal blijken. 
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De toepassing van koppeling van afdelingen gaat samen met een sluitende exploitatie van 

het centrum als geheel. De in paragraaf 8.3 genoemde doelstellingen die de manager 

bedrijfsvoering in de interne budgettering nastreeft, geeft hij ook een hoge score wat 

betreft de realisatie. Het budgetteringssysteem stelt hem in staat afdelingen in sterke mate 

op hun budgetten aan te sturen en hen integraal verantwoordelijk te maken, ook voor de 

opbrengsten die voor de budgettaire dekking van het centrum zorgen. Bovendien biedt het 

hem de mogelijkheid afdelingshoofden te helpen sturen op opbrengsten, waardoor de 

exploitatie kan worden verbeterd en middelen kunnen worden gecreëerd voor het 

realiseren van kerntaken.  

Die financiële beheersing wordt op verschillende wijzen gerealiseerd via de toegepaste 

koppeling. Aangezien lagere productie direct leidt tot derving van opbrengsten voor de 

afdeling en daarmee tot verlaging van het budget, worden afdelingshoofden gedwongen 

alert te blijven op efficiencyverbetering binnen hun afdeling als bron van besparingen, 

zeker in tijden van bezuinigingen. Zoals de manager bedrijfsvoering stelt: “We zijn ook 

echt zuinig geweest. Want zo rijk waren afdelingen niet. Maar er is heel erg geïnvesteerd 

in: wat kan er minder. Dus die afdelingen hebben dat zelf gedaan. Dat heeft in mijn optiek 

te maken met welke input afdelingen krijgen.” Die input bestaat onder andere uit het 

effect van koppeling. De centrumvoorzitter bevestigt de kostenbewuste houding waar 

afdelingshoofden die ook voor hun eigen budget verantwoordelijk zijn door bezuinigingen 

toe worden gedwongen: “Iedereen is veel bewuster gaan denken over geld, over productie, 

over getallen. De vanzelfsprekendheid waarmee bepaalde dingen zijn ingesleten. (…) 

Moeten patiënten met kwaal X inderdaad ieder jaar komen, moet er ieder jaar bloed 

geprikt worden? Dat is maar de vraag. Kan die gewoon terug naar de huisarts tot de 

medicijnen worden afgebouwd of veranderd? Die vraag wordt nu steeds vaker gesteld. 

(…) Iemand een paar keer per jaar terug zien zonder dat dat enige financiële 

consequenties heeft (bedoeld wordt zonder dat dat leidt tot extra opbrengsten, BC), is 

haast niet meer op te brengen.” Opvallend is dat de bezuinigingsdruk het gevoel van 

integrale managementverantwoordelijkheid en de bewustwording hoe het systeem van 

koppeling werkt, heeft aangewakkerd. De beleidsfunctionaris van centrum A geeft aan: 

“In ieder geval, het financiële besef, toen ik hier begon, was bijzonder laag. En als je kijkt 

nu: alle afdelingshoofden weten wat een budget is, weten hoe ze afgerekend worden en 

zijn er zich van bewust. (…) En dat groeit nog steeds.” De zorgmanager van het centrum 

bevestigt dit beeld: “Dat de bomen niet meer tot in de hemel groeien en dat inkomsten en 

uitgaven in balans moeten zijn binnen het medisch specialisme en dat je ook stuurt op die 

balans tussen basiszorg - topklinische zorg - topreferente zorg, dat bewustzijn begint wel 

steeds meer te groeien.” Een medewerker noemt het volgende concrete voorbeeld: “Vorig 

jaar was het zo dat het met specialisme A finanieel slecht ging, omdat ze alleen maar dure 

patiënten hebben. (…) De RvB heeft gezegd: wij compenseren jullie niet, jullie lossen het 

zelf maar op. (…) De afdeling heeft nu haar beleid zo veranderd dat ze niet alleen nog 

maar die dure patiënten doen, maar ook verrichtingen A en B. Ja, nu lukt het ze wel. (…) 

Specialisme A doet het nu heel netjes. Dus heeft het duidelijk toch wel gewerkt.” Naast 

sturing op de patiëntenmix vindt ook volumebeheersing via capaciteitsplanning plaats om 

de kosten binnen de perken te houden, zoals een afdelingshoofd aangeeft: “Gezien de 

enorme vraag dreigen wij voortdurend over te produceren. Als we overschrijden, 
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genereert het ook overschrijdingen van het materiële en het apotheekbudget, dan moet er 

geremd worden. Daarom heb ik elke maand eentwaalfde van het volume laten boeken in 

allerlei spreekuurplaatsen en opnameplaatsen enzo.” 

 

Het systeem van koppeling leidt er dus toe dat afdelingshoofden hun financieel bewustzijn 

sterk ontwikkelen. Ze worden daarbij aangemoedigd door management en staf die hen 

voorzien van financiële informatie. Anders dan in veel literatuur wordt verondersteld en in 

tegenstelling tot ervaringen elders (zie ook Crom, 2000), ontmoet dit proces weinig 

weerstand van afdelingshoofden, integendeel. Dat blijkt uit het volgende betoog van een 

medewerker: “Afdelingen zijn zeer geïnteresseerd. Elke afdeling van het centrum weet 

precies wat hij wel en niet moet doen. Financieel. (…) Dus zeggen de afdelingen ook: ‘ok, 

dan moeten we kennelijk dat en dat doen. Want we zijn afhankelijk van die inkomsten.’ 

Dus men doet nu veel zware dagverplegingen, want dat levert flink geld op. Dus ze sturen 

wel op budgetten, zal ik maar zeggen, op inkomsten. (…) Wat zeggen ook een heleboel 

afdelingen: ‘wij gaan een heleboel basiszorg doen, daar krijgen we veel geld voor om 

onze academiezorg te kunnen financieren.’ Ik bedoel, ze zijn hun eigen ondernemer. En er 

geweldig goed in. (…) En ze hebben er ook allemaal steeds meer verstand van. Personele 

budgettering in geld, wat we nu aan het doen zijn. Ze weten het precies. Dus we doen nu 

een pilot. Een afdeling zegt: ‘als ik dan dit jaar nog maar wacht, want er zit nu een dure 

persoon en volgend jaar is het definitief, het budget, dan nemen we dan een goedkopere. 

Dat is het handigst.’ Precies weten ze het.” Dit enthousiasme zal hierna ook nog blijken. 

Afdelingshoofden zien mogelijkheden de financiële basis te versterken voor academische 

kerntaken zoals onderzoek, door financieel gunstige productie op te voeren en/of 

bestaande productie te substitueren voor financieel gunstiger.  

 

Is het voor de financiële beheersmatigheid van de organisatie mogelijk gunstig dat 

afdelingshoofden zich verdiepen in de financiële prikkels van budgetteringssystemen, er 

ontstaan ook andere effecten. De tijd die zij spenderen aan dergelijke managementtaken 

kan sterk toenemen, zoals blijkt uit de beleving van een afdelingshoofd: “Ik houd me de 

hele dag bezig met geld.” De tijd die gemoeid gaat met dergelijke inspanningen kan 

uiteraard niet worden besteed aan de kerntaken van het specialisme waar deze 

professionals bij uitstek vaardig in zijn. Ook ontstaan er conflicten tussen 

afdelingshoofden enerzijds en management met hun administratieve ondersteuning 

anderzijds, doordat eerstgenoemden steeds meer op het terrein van het management 

komen. Een afdelingshoofd schetst hoe hij zich verdiept in de aspecten van de externe 

budgettering en op basis daarvan het management adviseert welke zaken aandacht 

verdienen in de onderhandelingen met de zorgverzekeraar. Hij krijgt daarbij niet altijd 

gehoor. Zoals de manager bedrijfsvoering ook stelt: “Ik kijk of het een kans maakt.” Er 

spelen namelijk diverse belangen in de onderhandelingen met de zorgverzekeraar. 

Verantwoordelijkheid nemen voor de inzet van midddelen door professionals wordt 

toegejuicht door het management, maar het leidt er dus ook toe dat management meer tijd 

kwijt raakt met zich te verantwoorden richting diezelfde professionals. Bovendien kunnen 

frustraties ontstaan bij afdelingshoofden die het gevoel krijgen niet begrepen of gehoord te 

worden binnen de eigen organisatie in hun moeizame strijd om voldoende middelen voor 
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het realiseren van kerntaken bijeen te vergaren. Een afdelingshoofd refereert aan het 

schilderij van Repin van de Wolgaslepers: “Ik voel mij als afdelingshoofd gelijk één 

Wolgasleper. En dan zie je die doedelachtige man met dat schip wat ze tegen de stroom in 

de Wolga op moeten slepen.” Naast de invloed van persoonsgebonden factoren is de 

bemoeienis van dit afdelingshoofd vooral ook zo groot vanwege de krapte die hij ervaart 

in zijn afdelingsbudget, met name als gevolg van een lage wegingsfactor. Een ander 

afdelingshoofd uit centrum A stelt zich heel anders op als hem wordt gevraagd naar 

suggesties voor verbetering van de interne budgettering: “Ik laat dat soort technisch-

financiële beslissingen over aan managers. (…) Die kunnen het veel beter overzien dan ik. 

(…) Laten we dat alsjeblieft zo houden.” 

 

Dat de financiële prikkels voortkomend uit koppeling in combinatie met 

informatieverschaffing over de vergoedingen ook daadwerkelijk invloed hebben op de 

zorginhoudelijke sturing, blijkt uit verschillende voorbeelden. Een afdelingshoofd stelt: 

“Je ziet dat wij op die dagverplegingen en zware dagverplegingen sturen, die zijn zonder 

wegingsfactor. Typisch sturen op geld. (…) Dus daar moet je dan vanuit economische 

motieven je aandacht op richten. Ik zal het in hard steen nog eens beitelen: de teugels van 

het geld sturen alles. (…) En je ziet dus, die opname wat veel werk is, want iemand 

opnemen is altijd een vervelende zaak want anders neem je ze niet op, daar krijg je dus 

helemaal niks voor (als gevolg van de lage wegingsfactor voor dit specialisme, BC). In 

feite kost dat geld, want de kosten die gemaakt worden tijdens de opname worden niet 

gedekt met de vergoeding.” Het afdelingshoofd spreekt in dit verband niet van boter- bij-

de-vis, maar van margarine-bij-de-vis. Hij vraagt ook commitment van zijn collega-

medisch specialisten bij het bepalen van de samenstelling aan dagverplegingen en 

klinische opnamen: “Ik leg ze uit: jongens, het moet financieel echt zo die kant uit en 

anders kan het niet.” Er vindt hier dus geen selectie plaats tussen verschillende 

patiëntencategorieën, maar wel tussen verschillende wijzen van opnemen als gevolg van 

een gebrek aan adequate dekking van de kosten via koppeling. Ook de zorgverzekeraar 

kan in dit verband een stempel drukken. Een afdelingshoofd geeft een voorbeeld: 

“Aandoening X kunnen we poliklinisch analyseren. We hadden een programma om het 

klinisch te doen maar dat mocht niet van de verzekeraar, dat werd te duur. Wij vonden dat 

wel een slagvaardige manier om te werken.” Het gaat hier om een patiëntencategorie die 

veel diagnostisch onderzoek moet ondergaan, waardoor het handig is die klinisch op te 

nemen, zodat hij niet steeds voor allerlei onderzoeken terug hoeft te komen. De 

zorgverzekeraar gaat op financiële gronden niet akkoord: de parametervergoeding van een 

polikliniekbezoek is veel lager dan van een opname met bijbehorende verpleegdagen. 

 

Dat koppeling ook invloed heeft op te behandelen patiëntencategorieën blijkt uit de groei 

van bepaalde WBMV-zorg bij een specialisme. Reeds is in paragraaf 6.3 gesteld dat deze 

zorg voor het ziekenhuis financieel aantrekkelijk is. De zorgverzekeraar heeft gezien ‘de 

spreiding van de schadelast’ over andere zorgverzekeraars ook geen bezwaar tegen groei 

van deze zorg. Een medewerker schetst dat de groei van deze productie voortkomt uit het 

doel extra middelen te genereren. Daarmee wordt namelijk een stafplaats voor onderzoek 

gefinancierd. Hij stelt dat deze financieel interessante productie niet is opgezet vanuit een 



8. Interne budgettering bij centrum A 

 162 

bepaalde onderzoekslijn. Hij concludeert: “Dan ga je dingen doen omdat er geld voor is. 

Onderzoek trouwens ook. Waar geld voor is, dat doen we. Toch nog veel te weinig je 

eigen beleid. Maar wat wil je ook, er moet wel geld voor zijn.” De ruimte voor eigen 

beleid moet worden gecreëerd met marges op financieel gunstige productie. 

 

Wordt financieel gunstige productie aangemoedigd door het systeem, financieel 

ongunstige productie wordt er door ontmoedigd. Door financiële nood gedwongen 

beïnvloedt een afdeling zelf de zorgproductie door een bepaalde mate van capaciteit 

beschikbaar te stellen voor specifieke patiëntenstromen. Dat onderproductie gunstig kan 

uitpakken, blijkt uit het volgende voorbeeld van een medewerker: “Een lage 

wegingsfactor is gunstig als je onderproduceert. Dus dat soort afdelingen, die sprongen er 

eigenlijk in die jaren (van onderproductie, BC) heel gunstig uit. (…) Een heleboel 

afdelingen hielden wel geld over, maar dat kwam gewoon doordat ze onderproduceerden. 

En dan hou je met name aan je faciliteiten over. Protheses, implantaten, je labbepalingen, 

je radiologie. En dan zie je dat nu afdelingen weer flink allemaal aan hun oorspronkelijke 

cijfers zitten (i.c. de productie is weer sterk toegenomen, BC) dat ze daar niks aan 

overhouden.”  

 

Spelen financiële prikkels dus een nadrukkelijke rol in de keuzes ten aanzien van 

zorgverlening, er zijn ook duidelijke grenzen aan. Zoals een afdelingshoofd aangeeft: 

“Dat sturen is maar heel marginaal mogelijk. Dat is eigenlijk voor de electieve patiënten 

mogelijk, voor de rest niet.” Aan acute patiënten valt weinig te sturen, zij het dat enige 

sturing wel mogelijk is zoals reeds in paragraaf 6.3 is aangegeven. Verder wordt sturing 

beperkt doordat artsen de kwaliteit die zij willen leveren aan de individuele patiënt laten 

prevaleren boven financiële afwegingen. Op onze vraag of de informatie over kosten en 

opbrengsten van zorg die door de beleidsfunctionaris is aangeleverd ook nog tot bepaalde 

effecten heeft geleid op de afdeling, luidt het antwoord van een afdelingshoofd: “Kijk, we 

proberen altijd kwaliteit bovenaan te stellen. Dus als het nodig is dat iemand vaak 

gecontroleerd wordt, dan wordt die vaak gecontroleerd, ook al moet daar geld bij. Maar 

soms is dat toch ook wel een beetje, ja traditie en leidt het nergens toe. En dan zeggen we: 

ja, dat kost alleen maar geld en die formatie kun je beter inzetten om nieuwe patiënten te 

zien, want die leveren geld op. Dus ja, we laten ons er wel degelijk door beïnvloeden.” De 

beleidsfunctionaris van centrum A bevestigt deze sturing en geeft ook de grenzen ervan 

aan: “De mensen waarbij het onverantwoord is om ze in dagverpleging te nemen, worden 

klinisch opgenomen”. 

 

Uit voorgaande blijkt dat sturing met name plaatsvindt door de afdelingshoofden. 

Beleidsinhoudelijke sturing door het centrumbestuur zelf is in geval van koppeling 

moeilijker dan wanneer middelen niet rekenkundig worden toegekend. De manager 

bedrijfsvoering van centrum A ervaart dit met name als hij de manager bedrijfsvoering 

van centrum B waarneemt. Hij merkt dan op: “En dan zie je dus het verschil in aansturing. 

(…) Het voordeel van een centraal budget of van centraal verdelen is dat je flexibel bent 

in de aansturing, hè, zoals bij centrum B.” De vraag is welke situatie tot de meest juiste 

besluiten leidt. Enerzijds kan worden gesteld: het centrumbestuur kan afwegingen maken 
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die afdelingsbelangen overstijgen. Zoals de manager bedrijfsvoering stelt: “Heb je een 

keer ergens een probleem, kun je nooit iets doen als centrum A.” Anderzijds, voor een 

juiste afweging is het belangrijk dat zij die de zorg bepalen ook de financiële afwegingen 

maken die met die zorginhoudelijke beslissingen gemoeid gaan. De manager 

bedrijfsvoering concludeert dat het toch het meest wenselijk is op centrumniveau beleid te 

kunnen voeren en daarvoor reserves te creëren: “Dus eigenlijk denk ik nu, als wij nu 

acties moeten ondernemen, op ziekenhuisniveau, om te zeggen: nou ja, zoveel procent 

blijft daar (hij refereert aan de koppeling die van 100% naar 90% is verlaagd, BC). Dat we 

dat gelijk nu doen op centrumniveau.” Hij vraagt zich wel af: “Alleen is het lastig, 

wanneer begin je en waar begin je, hè?” De toenemende behoefte van de manager 

bedrijfsvoering om een stempel te kunnen drukken op het beleid van het centrum wordt 

gedeeld door de zorgmanager van het centrum. Hij is van mening dat de wijze van 

budgetteren binnen het centrum het zorginhoudelijk beleid niet adequaat kan faciliteren. 

“Als je naar het INK-model kijkt, op de primaire as het patiëntproces en de middelen, 

personeel en financiën, medewerkers die daar facilitair aan zijn, dat zijn middelen om je 

primaire proces te sturen, dan moet je daar ook in kunnen sturen. Feitelijk kan dat niet. 

Dat klopt niet in onze organisatie. (…) Als er dus gekozen is voor een bepaald beleid, dan 

moet daar ook voldoende budget voor zijn. En nu kan er gekozen worden voor een 

bepaald beleid en dan is er geen geld.” Hij heeft overigens wel begrip voor de keuzes die 

gemaakt zijn, of liever gezegd, voor de min of meer automatische voortzetting van het 

bestaande budgetteringssysteem: “Ik begrijp dat in de reorganisatie hiervoor gekozen is.” 

 

Samengevat ontstaat het volgende beeld van effecten. Is koppeling voor centrum A het 

systeem waarmee budgettaire rechten van afdelingen in stand blijven, de ervaring leert dat 

die rechten er ook door worden versterkt. Daardoor versterkt het systeem van koppeling 

niet alleen zichzelf, maar ook de effecten die er uit voortkomen. Deze zijn divers. Bij een 

afdeling met lage parametervergoedingen gaat een afdelingshoofd zich sterk verdiepen in 

het externe budgetteringssysteem, waardoor hij op het terrein van het management en 

diens staf komt en daarmee in conflict raakt. Verder blijkt koppeling sterk bij te dragen 

aan een belangrijke doelstelling van het centrumbestuur, namelijk financiële beheersing. 

Afdelingshoofden voelen zich als gevolg van de effecten van het systeem en het gebruik 

ervan door het centrumbestuur sterk verantwoordelijk voor budgetten. Toch kan niet 

worden gesproken van een bevestiging van veronderstelling (e), dat de realisatie van de 

doelstellingen die met het budgetteringssysteem worden nagestreefd gunstig worden 

beïnvloed indien het systeem aansluit op de mate van taakonzekerheid en het gebruik 

daarop is toegesneden. Alhoewel gebruikt om die te realiseren, is het systeem niet bepaald 

door de doelstellingen van het centrumbestuur. Bovendien is reeds geconstateerd dat 

weliswaar sprake is van een rekenkundig systeem, maar niet van het juiste waar het 

taakonzekerheid betreft. Dat laatste blijkt echter het realiseren van de betreffende 

doelstellingen niet in de weg te staan. Juist het gebrek aan taakonzekerheid leidt wel tot 

een stabiel taken- en kostenpatroon, waardoor het mogelijk is op stabiele discrepanties 

tussen kosten en opbrengsten te sturen en zo een sluitende exploitatie te realiseren. Het 

tweede deel van veronderstelling (e), dat de combinatie van een geringe mate van 

taakonzekerheid, een sterke mate van koppeling en het sterk vasthouden aan de realisatie 
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van het budget, een gunstige invloed zal hebben op de realisatie van de doelstellingen van 

het budgetteringssysteem, blijkt in die zin wel op te gaan. 

Dat de verantwoordelijkheid van afdelingshoofden voor budgetten niet gepaard gaat met 

veel weerstand, kan worden verklaard door de mogelijkheden die ze hebben om zelf in 

sterke mate hun productie en daarmee hun middelen te beïnvloeden. De ‘control’ ten 

aanzien van de inhoudelijke en financiële sturing ligt derhalve vooral bij de 

afdelingshoofden, hetgeen overigens door het centrumbestuur als noodzakelijk wordt 

ervaren. Op het niveau van afdelingen ligt immers de deskundigheid om een afweging 

tussen zorginhoudelijke en financiële belangen te maken. De rol van het centrumbestuur 

wordt gezien als faciliterend om afdelingshoofden die afweging zo goed mogelijk te laten 

maken. De behoefte op centrumniveau de middelen ten behoeve van beleidsvoering te 

vergroten, duidt echter wel op een bevestiging van veronderstelling (h), dat bij een sterke 

mate van koppeling de invloed die het management op het beleid (sturing) wenst te 

hebben, afneemt.  

De invloed van koppeling op dat afwegingsproces is groot. Koppeling in combinatie met 

druk op de budgetten leidt tot efficiencyverbetering en bezinning op de noodzaak van 

medische verrichtingen. Indirect kan koppeling er toe leiden dat bestaande gewoontes 

worden doorbroken, hetgeen gunstig is voor de kwaliteit van de zorgverlening. 

Efficiencywinsten komen weer ten goede aan de realisatie van kerntaken. Een andere 

belangrijke impuls van koppeling is sturing door afdelingen op financieel gunstige 

productie. Dat komt tot uitdrukking in de keuzes van patiëntencategorieën waarin via de 

beschikbaarstelling van voorzieningen wordt gestuurd. Binnen patiëntencategorieën leiden 

financiële prikkels tot sturing in de wijze van behandelen. Bij de behandeling van de 

individuele patiënt prevaleert diens zorginhoudelijke belang boven geld om dezelfde 

ethische redenen die verklaren waarom afdelingshoofden sterk hun budgetten koesteren. 

Deze effecten in ogenschouw nemend, wordt veronderstelling (i), dat grote 

onevenwichtigheden tussen kosten en vergoedingen van zorg in het interne budget tot 

sterkere financiële sturing en het sterker bewust worden van financiële waarden leiden, 

bevestigd. 

De keuzes in de patiëntenzorg hebben ook invloed op de andere kerntaken. Onder druk 

van bezuinigingen kan het effect van koppeling zodanig zijn dat interen op onderwijs 

bijvoorbeeld financieel gunstiger is dan opbrengsten te derven in bepaalde productie. In 

andere gevallen kan een afdeling als gevolg van de koppeling mogelijk profiteren van 

minder productie als de minder-kosten hoger zijn dan de minder-opbrengsten. Daardoor 

zal een verschuiving plaatsvinden van patiëntenzorg naar met name onderzoek. Verder 

wordt financieel interessante productie gestimuleerd zonder dat die bij hoeft te dragen aan 

de academische profilering. Wel draagt dergelijke productie daaraan indirect bij door de 

middelen voor die profilering te genereren. Koppeling heeft derhalve direct en indirect 

grote invloed op de kerntaken van het centrum. Veronderstelling (f), dat een ‘mismatch’ 

tussen taakonzekerheid, systeem en gebruik er toe kan leiden dat de realisatie van de 

kerntaken negatief wordt beïnvloed, is niet als zodanig te bevestigen of te ontkennen. 

Weliswaar is er invloed van met name onevenwichtigheden, maar die is niet zonder meer 

als positief of negatief te bestempelen. 
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Aangezien in de loop der tijd afdelingsbudgetten door onder andere bezuinigen knellender 

zijn geworden, kan wel worden gesteld dat de invloed van financiële prikkels op de 

kerntaken binnen centrum A steeds groter is geworden. Veronderstelling (g), dat de mate 

waarin de doelstellingen van de overheid worden gerealiseerd vooral afhankelijk zal zijn 

van de mate waarin de doelstellingen die met de interne budgettering worden nagestreefd 

in het verlengde daarvan liggen en er een goede ‘match’ is tussen systeem, mate van 

taakonzekerheid en gebruik, kan niet geheel worden bevestigd door het ontbreken van een 

‘match’ tussen systeem en taakonzekerheid. Op de aanverwante vraag binnen 

veronderstelling (g) in hoeverre overheidsdoelstellingen worden gerealiseerd indien 

koppeling wordt toegepast, kan het antwoord enerzijds bevestigend luiden: met het 

doorgeven van financiële prikkels via koppeling worden met name 

overheidsdoelstellingen die betrekking hebben op financiële beheersing in sterke mate 

gerealiseerd. Anderzijds draagt koppeling niet bij aan de realisatie van 

overheidsdoelstellingen voor zover verschuivingen tussen kerntaken en 

patiëntencategorieën tot vermindering van bepaalde, door de overheid wenselijk geachte 

productie leidt. 

 

8.6. Andere vormen van control 

Onderdeel van het onderzoek is de vraag in hoeverre het centrumbestuur bepaalde vormen 

van control stimuleert. De sturing op sluitende budgetten is voor de manager 

bedrijfsvoering van centrum A een belangrijk controlmechanisme, zoals reeds in de vorige 

paragrafen is beschreven. Zoals geschetst heeft het centrumbestuur maar beperkte 

mogelijkheden een stempel te drukken op het beleid van het centrum en kan ze daarom 

weinig ambitieus zijn in haar doelstellingen. De autonomie van afdelingshoofden is groot. 

Bovendien is ook reeds beargumenteerd dat het centrum in termen van de 

centrumvoorzitter ‘technisch gezien’ wel goed functioneert, maar geen vanzelfsprekende 

eenheid is. Toch wordt nadrukkelijk getracht meer samenhang te kweken. Er vinden 

discussies plaats over de missie van het centrum en gezamenlijk te koesteren waarden. De 

inhoudelijke verschillen probeert het centrumbestuur om te buigen in een sterk punt met 

de stellingname: “wat ons bindt, is diversiteit”. De voorzitter ervaart ook daadwerkelijk 

dat “de heterogeniteit van het centrum ook zijn kracht kan zijn.” Misschien doordat men 

weinig inhoudelijke raakvlakken met en belangen bij elkaar heeft, heeft men goede 

mogelijkheden vrij en open met elkaar te discussiëren over allerlei problemen en elkaar 

daarover te consulteren. Ook wordt veel energie gestoken in het verbeteren van de 

kwaliteit van de beleidsplannen en uitvoeringsrapportages van het centrum. Verder zijn 

diverse projecten binnen het centrum opgestart met het idee om de gezamenlijkheid van 

het centrum wat te verbeteren (zie paragraaf 8.3). Ook wordt binnen het centrum aandacht 

besteed aan management development programma’s. Het belang daarvan is vooral 

afdelingshoofden beter te equiperen om hun integrale managementverantwoordelijkheid 

uit te oefenen. Bovendien probeert het centrumbestuur nadrukkelijk het normen- en 

waardenpatroon van de medewekers binnen het centrum te beïnvloeden. De manager 

bedrijfsvoering stelt: “Dat is de basis van alles. Daar zijn we nu al jaren mee bezig. (…)  
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Dat je afspraken maakt, dat je duidelijk bent, dat je afrekent op resultaat. (…) Mensen 

willen ook afgerekend worden op resultaten. Dus de vrijblijvendheid is er af. Maar ook 

dingen als elkaar aanspreken op zaken. Verder kijken dan je eigen stukje. Dat resulteert 

natuurlijk allemaal in een betere organisatie.” Het centrum volgt in dit proces niet zozeer 

een eigen lijn, maar de lijn die gezamenlijk met de RvB en andere centra is uitgezet. Het 

achterliggende doel dat hierbij wordt nagestreefd, is ervoor te zorgen dat met name 

afdelingshoofden zich sterker bewust worden van hun verantwoordelijkheid voor 

middelen en het realiseren van een inhoudelijk beleid dat aansluit op de speerpunten van 

het ziekenhuis. De instrumenten die daarbij worden ingezet, zijn reeds besproken in 

paragraaf 6.4. Bovendien investeert het centrum sterk in de informatievoorziening naar de 

afdelingshoofden, onder andere door het verspreiden van notulen van de RvB en het 

centrumbestuur. Afdelingshoofden weten zo wat beide besturingsniveaus willen en de 

hoop is “dat zij weer hun mensen meenemen”, aldus de manager bedrijfsvoering. 

Om haar invloed op het afdelingsbeleid te vergroten, dringt het centrumbestuur er op aan 

sterker bij de benoeming van afdelingshoofden betrokken te zijn, zoals de zorgmanager 

aangeeft: “ Hoogleraar A gaat weg en er komt een nieuwe, dan hebben wij (als 

centrumbestuur, BC) heel expliciet gezegd: ja, daar moeten wij nu bij betrokken zijn, want 

dat bepaalt wel degelijk de keuzes die gemaakt worden qua onderzoek en zorg. (…) Dat 

lag altijd bij de RvB. Dat heeft implicaties voor onderzoek, dat heeft implicaties voor 

zorg, patiëntengroepen, keuzes die gemaakt worden. Daar willen wij een grote stem in 

gaan hebben. (…) Of het zelfs over gaan nemen.”  

 

De hiervoor beschreven controlvormen dragen het stempel van personnel control. 

Getracht wordt waarden en attitudes te beïnvloeden. Personnel control wordt dus enerzijds 

toegepast om de effecten van de reeds sterke accounting control nog verder te versterken. 

Anderzijds dient ze om het zorginhoudelijke beleid waar afdelingen grote autonomie in 

hebben meer richting te geven. Alhoewel de autonomie van afdelingen groot is, zoals 

reeds is gebleken in het voorgaande, is de invloed van deze personnel control in de tijd 

groeiende. De centrumvoorzitter geeft in dit verband aan, “dat de rol van het 

centrumbestuur en de centrumvoorzitter toch in de loop van die paar jaar dat we daar mee 

draaien belangrijker is geworden. Ja.”  

 

Dat al deze inspanningen hun vruchten afwerpen, is aan het begin van dit hoofdstuk 

beschreven. De centrumvoorzitter wijst op de uitwerking van de centrumvorming en de 

integratie van onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg. Hij doelt vooral op de integratie 

binnen afdelingen en de rol die het centrumbestuur daarin speelt. Ook is de betrokkenheid 

van afdelingshoofden groot in deze ontwikkeling, zoals de manager bedrijfsvoering 

aangeeft. Niet alleen wordt het centrum vaak naar voren gehaald als het beste centrum 

waar het de toepassing van managementrapportages en managementcontracten betreft. 

Deze resultaten worden ook direct weer door het centrumbestuur aangewend om de 

afdelingen verder te stimuleren in zowel de ontwikkeling van hun kerntaken als hun 

bedrijfsvoering door ze nadrukkelijk onder de aandacht te brengen van de 

afdelingshoofden. Bovendien versterken deze positieve ontwikkelingen het vertrouwen 

van afdelingshoofden in het centrumbestuur en in elkaar. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het 
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feit dat afdelingen het centrumbestuur meer bevoegdheden toekennen door bepaalde 

prijscompensaties op centrumniveau als beleidsruimte aan te houden, in plaats van door te 

geven aan afdelingen zoals gebruikelijk was. De manager bedrijfsvoering probeert een 

verklaring te geven voor deze ontwikkelingen: “Hoe dat zo gekomen is, dat is een 

groeiproces natuurlijk geweest. Maar ook: ieder wil zijn eigen afdeling.” Zoals reeds 

eerder aangegeven, draagt de grote speelruimte die het centrumbestuur afdelingen toestaat 

binnen bepaalde (financiële) kaders bij aan deze ontwikkelingen, omdat ze vindt dat de 

afweging van geld en inhoud in één hand, namelijk de doktershand, moet liggen. Met de 

koppeling weten de afdelingen waar ze financieel aan toe zijn als ze bepaalde keuzes 

maken. Ze weten zich daarbij door het centrumbestuur met haar ondersteunende staf 

maximaal gefaciliteerd. Dat leidt tot vertrouwen en betrokkenheid. 

 

Op onze vraag of het centrumbestuur de ontwikkeling van protocollen stimuleert, 

antwoordt een afdelingshoofd: “Ik denk dat dat vooral uit het specialisme zelf komt.” De 

manager bedrijfsvoering bevestigt dit door aan te geven dat door het centrumbestuur niet 

expliciet op protocollen wordt gestuurd. Wel wordt indirect invloed op protocollen 

uitgeoefend door bij te dragen aan de ontwikkeling van bepaalde zorgvormen, zoals pre-

operatieve screening en kort-verblijf-afdelingen. Zoals de manager bedrijfsvoering 

aangeeft: “Dus we sturen in soorten zorg waardoor we het voor het ziekenhuis en de 

patiënt beter maken, zowel in kwaliteit als in kwantiteit.” Hij stelt dat deze sturing hand in 

hand moet gaan met het versterken van efficiënt en effectief middelengebruik. Verder 

speelt de zorgmanager van het centrum organisatiebreed een sterke rol in het stimuleren 

van de toepassing van protocollen, maar dat beleid wordt vooral gestimuleerd door de 

RvB. Geconcludeerd kan worden dat op een hoog abstractieniveau het centrumbestuur 

gedrag, i.c. de zorgverlening probeert te beïnvloeden. Het nadrukkelijk sturen door het 

centrumbestuur op het uitoefenen van behavior control door afdelingshoofden vindt echter 

niet plaats. 

 

In het onderzoek is beargumenteerd dat met name afdelingshoofden in staat zijn 

verschillende vormen van control als substituten of aanvullingen te gebruiken. De vraag is 

in hoeverre het centrumbestuur er in slaagt hen tot bepaalde vormen van control aan te 

zetten. Voor wat betreft accounting control blijkt dat goed te lukken, zoals is gebleken bij 

het bespreken van de effecten in de vorige paragraaf. De centrumvoorzitter geeft aan: 

“Iedereen is veel bewuster gaan denken over geld, over productie, over getallen, over de 

vanzelfsprekendheid waarmee bepaalde dingen zijn ingesleten.” Afdelingshoofd van 

specialisme A heeft een sterke attitude tot sterke bemoeienis met financiële instrumenten, 

terwijl het afdelingshoofd van specialisme B sterk in zijn maag zit met een tekort van zijn 

afdeling: “ja, dat vind ik vervelend, jazeker!” Hij tracht op diverse manieren dat tekort te 

verkleinen, onder andere door in sterkere mate afwegingen te maken bij de noodzaak van 

bepaalde verrichtingen. Zoals in de vorige paragraaf ook is gebleken, zijn beide 

afdelingshoofden ook zeer geïnteresseerd in informatie over welke productie en welke 

behandelingswijze bijdragen aan het realiseren van een sluitende exploitatie van hun 

afdelingen. Beide hechten ook belang aan protocollering als instrument van behavior 

control. Afdelingshoofd B stelt: “De meeste protocollen zijn van belang voor de kwaliteit. 
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Maar het is natuurlijk wel zo dat als je bepaalde groepen patiënten wilt aantrekken, als je 

je wilt profileren, dat je er verstandig aan doet eerst een protocol te maken. (…) Meestal 

doen we dat omdat we er ook onderzoek aan willen koppelen en dan heb je al helemaal 

een protocol nodig. Dus het geldt eigenlijk voor allebei.” Protocollen worden door hem 

ingezet om kwaliteit te realiseren, maar ook om bepaalde sturing (op onderzoek) te 

faciliteren. Daarnaast wordt het protocol uit financiële noodzaak aangescherpt, zoals in 

paragraaf 8.5 is aangegeven. Verder wordt kwaliteit, naast incidenteel extern toezicht via 

visitaties, vooral via self control bewaakt, zoals afdelingshoofd B stelt: “De kwaliteit van 

zorg, er zijn natuurlijk wel visitaties, ik denk dat we dat voornamelijk zelf doen.” 

Afdelingshoofd A hecht ook groot belang aan protocollair werken, maar koppelt dat zelf 

aan wat ze noemt ‘clanstimulering’ ter verbetering van het door ons gehanteerde begrip 

clan control: “Ik geloof echt meer in de positieve stimulering en het laten zien welk 

belang het heeft wat je doet, dan dat je zegt: het protocol regel 4 alinea 5 zegt dit en dus 

waarom heb je je niet daaraan gehouden.” 

Beide afdelingshoofden onderscheiden zich in de mate waarin ze een stempel op hun 

afdelingen drukken. Dat heeft met diverse factoren te maken. Het zit in de persoon van 

afdelingshoofd A om zich nadrukkelijk te bemoeien met een breed scala aan 

onderwerpen. Dat ziet hij ook heel sterk als zijn rol. De rede uitgesproken bij zijn 

aanvaarding van het ambt van hoogleraar bevat talloze voorbeelden van 

kostenberekening, met vaak als strekking dat de vergoeding voor de zorg verleend door 

zijn specialisme ontoereikend is. Hij drukt tevens een sterk stempel op de wijze van 

zorgverlening en hoe die binnen zijn afdeling is georganiseerd en hij stuurt sterk op 

middelen. Daar is gezien een lange historie van een in zijn ogen krap afdelingsbudget ook 

altijd noodzaak toe geweest. Afdelingshoofd B heeft als gevolg van de aard van zijn 

vakgebied te maken met meerdere hoogleraren binnen zijn afdeling die aparte 

onderzoeksterreinen hebben. Binnen de afdeling is daardoor de autonomie van individuen 

groter, daarbij gefaciliteerd door over het algemeen ruime (onderzoeks)budgetten. 

Afdelingshoofd B wordt verder door diverse geïnterviewde personen getypeerd als 

iemand die weloverwogen en op basis van concensus zijn afdeling bestuurt.  

Beide afdelingshoofden bedienen zich met andere woorden wel van een gelijke mix aan 

controlinstrumenten die ook gelijkgerichte doelen dienen, maar leggen bij de invulling 

daarvan accentverschillen. Zoals beargumenteerd liggen de oorzaken daarvan in 

persoonlijkheidskenmerken, de samenstelling van de afdelingen en een historie van wel of 

niet krappe budgetten. Was bij afdeling A behavior control c.q. het stimuleren daarvan via 

protocollen als aanvulling op accounting control reeds aanwezig, bij afdeling B is die 

behoefte toegenomen als gevolg van ontstane budgettekorten.  

Opvallend is dat het meest taakzekere specialisme A de sterkste mate van accounting 

control toepast en ook het sterkste accent legt op andere controlinstrumenten ter 

versterking van accounting control. In de theorie worden verschillende vormen van 

control vaak als substituten neergezet, waarbij met name accounting control andere 

vormen van control minder noodzakelijk maakt. Dat het budgetteringssysteem tot een 

krap budget voor de afdeling leidt, doet niets aan af aan de mogelijkheden van accounting 

control in deze relatief taakzekere omgeving. De gebreken van de informatievoorziening 

spelen hierin een rol. Het afdelingshoofd kan collega’s aanspreken op de inzet van 
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middelen voor specifieke patiënten als dat blijkt uit registraties. Dergelijke informatie is 

echter niet voorhanden, zoals reeds eerder is gesteld. Accounting control vindt daarom 

vooral plaats op het niveau van kostensoorten. Andere controlinstrumenten worden 

ingezet om attitudes en gedrag te realiseren waardoor die kostensoorten niet worden 

overschreden. Of accounting control en andere vormen van control elkaar versterken of 

als substituten fungeren, wordt dus in belangrijke mate beïnvloed door de kwaliteit van de 

informatievoorziening. 

 

In paragraaf 3.7 is het verband gelegd tussen taakonzekerheid, de toepassing van 

management accountingsystemen als controlinstrument en andere vormen van control. 

Daarbij is onder andere aangesloten bij bevindingen van Abernethy and Brownell (1997) 

in navolging van Perrow. Bij een geringe mate van taakonzekerheid zou het gebruik van 

accounting control geschikt zijn voor sturing en beheersing, terwijl bij een hoge mate van 

taakonzekerheid juist het accent zou moeten worden gelegd op andere vormen van 

control, zo luidt veronderstelling (j). Reeds is geconstateerd in paragraaf 8.2 dat 

taakonzekerheid geen enkele invloed heeft op de toepassing van budgetteringssystemen: 

elke afdeling wordt op gelijke wijze gebudgetteerd, waarbij het gebruik zich kenmerkt 

door het sterk vasthouden aan budgetten voor alle afdelingen. Het centrumbestuur maakt 

evenmin onderscheid naar de toepassing van verschillende mixen van controlinstrumenten 

waar het de verschillende afdelingen betreft. Wel is de betekenis van controlinstrumenten 

verschillend. Accounting control speelt een belangrijke rol om kostenbeheersing te 

realiseren en middelen vrij te spelen voor het realiseren van kerntaken. Andere 

controlinstrumenten worden door het centrumbestuur met name ingezet om het beleid van 

afdelingen te beïnvloeden, i.c. hen te stimuleren daarin bepaalde accenten te leggen. 

Waar het de toepassing van controlinstrumenten van afdelingshoofden betreft, is 

accounting control een sterkere rol gaan spelen. Tegen de achtergrond van een krappe 

financiële situatie zijn ze daarin gestimuleerd door het centrumbestuur. Andere vormen 

van control worden ook toegepast, enerzijds vanwege het realiseren van doelstellingen als 

kwaliteit, anderzijds om bij te dragen aan het realiseren van doelstellingen van accounting 

control. Dat accounting control in een relatief taakzekere omgeving niet volstaat voor dat 

doel, maar daarvoor wordt aangevuld met andere vormen van control, wordt veroorzaakt 

door de ontoereikende kwaliteit van de informatievoorziening. Verschillen tussen 

afdelingen hebben betrekking op accenten die gelegd worden, niet op de keuze van 

controlinstrumenten. De invloed van het budgetteringssysteem is hier weer voelbaar, 

doordat de financiële krapte van invloed is op die accenten. 

 

8.7. Samenvatting 

Het budgetteringssysteem van centrum A kenmerkt zich door een grote mate van 

inputbudgettering, tot uitdrukking komend in een historisch budget, terwijl voor de 

mutaties de combinatie van output- en procesbudgettering geldt (output- met betrekking 

tot WBMV, proces- voor wat betreft reguliere productieparameters). In termen van 

verantwoordelijkheidscentra worden afdelingen vooral beschouwd als resultatencentra. Ze 
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worden niet alleen afgerekend op gebudgetteerde kosten sec, maar op het per saldo 

resultaat tussen kosten en opbrengsten. Is het historische deel van het kostenbudget gedekt 

binnen het in het verleden opgebouwde externe budget, plussen en minnen in de kosten 

moeten worden gedekt met plussen en minnen die de afdeling genereert in het externe 

budget. Eventuele tekorten en overschotten worden door het centrumbestuur met de 

afdelingen verrekend via de afdelingsreserves. 

 

Veronderstelling (a) dat de mate van koppeling laag zal zijn bij een hoge mate van 

taakonzekerheid, terwijl een hoge mate van koppeling zal plaatsvinden bij weinig 

taakonzekerheid, gaat niet op bij centrum A. Veronderstelling (a) dat de prijsbasis bij een 

hoge mate van koppeling vooral zal zijn ingegeven door de mate waarin CTG-

vergoedingen aansluiten op de kosten van zorg, gaat eveneens niet op: de prijsbasis is 

identiek voor alle afdelingen en voor alle soorten zorg. Een conclusie in hoeverre het 

budgetteringssysteem voor de afdeling Neurologie aansluit op de mate van 

taakonzekerheid van dit specialisme is niet zonder meer te trekken, doordat geen duidelijk 

beeld is verkregen over die mate van taakonzekerheid. In ieder geval wordt voor dit 

specialisme een rekenkundig budgetteringssysteem toegepast waarvan duidelijk is dat het 

niet het juiste rekenkundige systeem is, zo een dergelijk systeem al het beste zou passen 

bij de mate van taakonzekerheid. Bij de budgettering van de afdeling Oogheelkunde lijkt 

niet zozeer sprake te zijn van een fout van het type I of II, maar van de fout dat een 

verkeerd rekenkundig systeem wordt toegepast in een situatie die zich vanwege een 

relatief hoge mate van taakzekerheid wel lijkt te lenen voor een dergelijk systeem. Deze 

conclusie kan echter ook niet zonder meer worden getrokken, doordat de vereiste 

voorwaarden van informatievoorziening niet zijn vervuld. 

 

Anders dan veronderstelling (b) luidt, bepalen niet de doelstellingen van het 

centrumbestuur het systeem van budgetteren van het centrum, maar vormt het systeem een 

randvoorwaarde waarbinnen de doelstellingen worden gerealiseerd. Daarom kan ook niet 

worden geconcludeerd dat koppeling wordt toegepast om overheidsdoelstellingen te 

realiseren of discussies over het te voeren beleid te voorkomen. Dat het 

budgetteringssysteem wordt ervaren als gegeven heeft met diverse factoren te maken. 

Doordat budgetten niet alleen een financieel-materiële betekenis hebben, maar ook een 

ethische lading dragen, worden historische budgetten en gevestigde 

budgetmutatiesystemen als rechten ervaren. Tornen aan die rechten is een directe 

bedreiging van potentieel te leveren patiëntenzorg en dat staat haaks op de eed die 

medisch specialisten hebben gezworen. Medische ethiek is een belangrijke contingente 

factor in een medisch-professionele omgeving voor het kunnen veranderen van 

budgetteringssystemen. Het gebrek aan inzicht in de kosten van kerntaken in relatie tot 

budgetten en de omvang van het centrum zijn andere factoren die vruchtbare discussies 

over het budgetteringssysteem belemmeren.  

 

De manager bedrijfsvoering streeft in lijn met het ziekenhuisbeleid een besturingsmodel 

van integrale managementverantwoordelijkheid van de afdelingshoofden na, waarbinnen 

het realiseren van een sluitende exploitatie een belangrijke plaats inneemt. Vanuit het 
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belang van een sluitende exploitatie, stuurt de manager bedrijfsvoering sterk op het 

voorkomen van overschrijdingen van afdelingsbudgetten. Gaat veronderstelling (c) niet op 

dat het budgetteringssysteem is gekozen om financiële sturing en beheersing te realiseren 

tegen de achtergrond van toegenomen financiële risico’s (het systeem wordt beschouwd 

als een gegeven, zie vorige paragraaf), dat neemt niet weg dat het systeem daar wel in 

sterke mate voor wordt gebruikt en met succes. Verder worden afdelingen gefaciliteerd 

om financiële ruimte te creëren ten behoeve van het realiseren van kerntaken waar geen 

adequate dekking in het budget tegenover staat. Gezien de onvermijdelijkheid dat er een 

afweging moet plaatsvinden tussen zorginhoudelijke keuzes en de besteding van beperkt 

beschikbare middelen, wordt de verantwoordelijkheid voor die afweging neergelegd op 

het niveau waar die keuzes het beste gemaakt kunnen worden, namelijk bij het 

afdelingshoofd. Het gebruik van budgetten kenmerkt zich verder door enige mate van 

compensatie van de tekortkomingen van het budgetteringssysteem, maar deze soeplesse 

kan gezien de beperkte middelen geen grootschalige vormen aannemen. De mate van 

vasthouden aan de realisatie van budgetten staat los van de mate van taakonzekerheid c.q. 

de ‘match’ tussen systeem en taakonzekerheid, anders dan was verwacht conform 

veronderstelling (d). 

 

Is koppeling voor centrum A het systeem waarmee budgettaire rechten van afdelingen in 

stand blijven, de ervaring leert dat die rechten er ook door worden versterkt. Daardoor 

versterkt het systeem van koppeling niet alleen zichzelf, maar ook de effecten die er uit 

voortkomen. Deze zijn divers. Bij een afdeling met lage parametervergoedingen gaat een 

afdelingshoofd zich sterk verdiepen in het externe budgetteringssysteem, waardoor ze op 

het terrein van het management en hun staf komt en daarmee in conflict raakt. Verder 

blijkt koppeling sterk bij te dragen aan een belangrijke doelstelling van het 

centrumbestuur, namelijk financiële beheersing. Afdelingshoofden voelen zich als gevolg 

van de effecten van het systeem en het gebruik ervan sterk verantwoordelijk voor 

budgetten. Toch kan niet worden gesproken van een bevestiging van veronderstelling (e), 

dat de realisatie van de doelstellingen die met het budgetteringssysteem worden 

nagestreefd gunstig worden beïnvloed indien het systeem aansluit op de mate van 

taakonzekerheid en het gebruik daarop is toegesneden. Het systeem is niet bepaald door 

de doelstellingen van het centrumbestuur, alhoewel het daarvoor wel nadrukkelijk wordt 

gebruikt. Bovendien is reeds geconstateerd dat weliswaar sprake is van een rekenkundig 

systeem, maar niet van het juiste waar het taakonzekerheid betreft. Dat laatste blijkt echter 

het realiseren van de betreffende doelstellingen niet in de weg te staan. Juist het gebrek 

aan taakonzekerheid leidt wel tot een stabiel taken- en kostenpatroon, waardoor het 

mogelijk is op stabiele discrepanties tussen kosten en opbrengsten te sturen en zo een 

sluitende exploitatie te realiseren. Het tweede deel van veronderstelling (e), dat de 

combinatie van een geringe mate van taakonzekerheid, een sterke mate van koppeling en 

het sterk vasthouden aan de realisatie van het budget, een gunstige invloed zal hebben op 

de realisatie van de doelstellingen van het budgetteringssysteem, blijkt in die zin wel op te 

gaan. 

Dat de verantwoordelijkheid van afdelingshoofden voor budgetten niet gepaard gaat met 

veel weerstand, kan worden verklaard door de mogelijkheden die ze hebben om zelf in 
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sterke mate hun productie en daarmee hun middelen te beïnvloeden. De ‘control’ ten 

aanzien van de inhoudelijke en financiële sturing ligt derhalve vooral bij de 

afdelingshoofden, hetgeen overigens door het centrumbestuur als noodzakelijk wordt 

ervaren. Op het niveau van afdelingen ligt immers de deskundigheid om een afweging 

tussen zorginhoudelijke en financiële belangen te maken. De rol van het centrumbestuur 

wordt gezien als faciliterend om afdelingshoofden die afweging zo goed mogelijk te laten 

maken. De behoefte op centrumniveau de middelen ten behoeve van beleidsvoering te 

vergroten duidt echter wel op een bevestiging van veronderstelling (h), dat bij een sterke 

mate van koppeling de invloed die het management wel op het beleid (sturing) wenst te 

hebben, afneemt.  

De invloed van koppeling op dat afwegingsproces is groot. Koppeling in combinatie met 

druk op de budgetten leidt tot efficiencyverbetering en bezinning op de noodzaak van 

medische verrichtingen. Indirect kan koppeling er toe leiden dat bestaande gewoontes 

worden doorbroken, hetgeen gunstig is voor de kwaliteit van de zorgverlening. 

Efficiencywinsten komen weer ten goede aan de realisatie van kerntaken. Een andere 

belangrijke impuls van koppeling is sturing door afdelingen op financieel gunstige 

productie. Dat komt tot uitdrukking in de keuzes van  patiëntencategorieën waarin via de 

beschikbaarstelling van voorzieningen wordt gestuurd. Binnen patiëntencategorieën leiden 

financiële prikkels tot sturing in de wijze van behandelen. Bij de behandeling van de 

individuele patiënt prevaleert diens zorginhoudelijke belang boven geld om dezelfde 

ethische redenen die verklaren waarom afdelingshoofden sterk hun budgetten koesteren. 

Deze effecten in ogenschouw nemend, wordt veronderstelling (i) dat grote 

onevenwichtigheden tussen kosten en vergoedingen van zorg in het interne budget tot 

sterkere financiële sturing en het sterker bewust worden van financiële waarden leiden, 

bevestigd. 

De keuzes in de patiëntenzorg hebben ook invloed op de andere kerntaken. Onder druk 

van bezuinigingen kan het effect van koppeling zodanig zijn dat interen op onderwijs 

bijvoorbeeld financieel gunstiger is dan opbrengsten te derven in bepaalde productie. In 

andere gevallen kan een afdeling als gevolg van de koppeling mogelijk profiteren van 

minder productie als de minder-kosten hoger zijn dan de minder-opbrengsten. Daardoor 

zal een verschuiving plaatsvinden van patiëntenzorg naar met name onderzoek. Verder 

wordt financieel interessante productie gestimuleerd zonder dat die bij hoeft te dragen aan 

de academische profilering. Wel draagt dergelijke productie daaraan indirect bij door de 

middelen voor die profilering te genereren. Koppeling heeft derhalve direct en indirect 

grote invloed op de kerntaken van het centrum. Veronderstelling (f), dat een ‘mismatch’ 

tussen taakonzekerheid, systeem en gebruik er toe kan leiden dat de realisatie van de 

kerntaken negatief wordt beïnvloed, is niet als zodanig te bevestigen of te ontkennen. 

Weliswaar is er invloed van met name onevenwichtigheden, maar die is niet zonder meer 

als positief of negatief te bestempelen. 

Aangezien in de loop der tijd afdelingsbudgetten door onder andere bezuinigen knellender 

zijn geworden, kan wel worden gesteld dat de invloed van financiële prikkels op de 

kerntaken binnen centrum A steeds groter is geworden. Met het doorgeven van die 

prikkels via koppeling worden met name overheidsdoelstellingen die betrekking hebben 

op financiële beheersing in sterke mate gerealiseerd, hetgeen een gedeeltelijke bevestiging 
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is van veronderstelling (g). Koppeling draagt echter niet bij aan de realisatie van 

overheidsdoelstellingen voor zover die leidt tot verschuivingen tussen kerntaken en 

patiëntencategorieën en daardoor tot vermindering van bepaalde, door de overheid 

wenselijk geachte productie. 

 

Veronderstelling (j), dat bij een geringe mate van taakonzekerheid het gebruik van 

accounting control geschikt zou zijn voor sturing en beheersing, terwijl bij een hoge mate 

van taakonzekerheid juist het accent zou moeten worden gelegd op andere vormen van 

control, blijkt bij centrum A niet op te gaan. Taakonzekerheid blijkt geen enkele invloed 

te hebben op de toepassing van budgetteringssystemen: elke afdeling wordt op gelijke 

wijze gebudgetteerd, waarbij het gebruik zich kenmerkt door het sterk vasthouden aan 

budgetten voor alle afdelingen. Het centrumbestuur maakt evenmin onderscheid naar de 

toepassing van verschillende mixen van controlinstrumenten waar het de verschillende 

afdelingen betreft. Wel is de betekenis van controlinstrumenten verschillend. Accounting 

control speelt een belangrijke rol om kostenbeheersing te realiseren en middelen vrij te 

spelen voor het realiseren van kerntaken. Andere controlinstrumenten worden door het 

centrumbestuur ingezet met name ingezet om het beleid van afdelingen te beïnvloeden, 

i.c. hen te stimuleren daarin bepaalde accenten te leggen. 

Waar het de toepassing van controlinstrumenten van afdelingshoofden betreft, is 

accounting control een sterkere rol gaan spelen. Tegen de achtergrond van een krappe 

financiële situatie zijn ze daarin gestimuleerd door het centrumbestuur. Andere vormen 

van control worden ook toegepast. Speelt clan control traditioneel al een sterke rol binnen 

medisch professionele afdelingen vanwege het realiseren van doelstellingen als kwaliteit 

(zie ook paragraaf 3.7), verschillende vormen van control blijken ook bij te dragen aan het 

realiseren van doelstellingen van accounting control. Dat accounting control in een relatief 

taakzekere omgeving niet volstaat voor dat doel, maar daarvoor wordt aangevuld met 

andere vormen van control, wordt veroorzaakt door de ontoereikende kwaliteit van de 

informatievoorziening. Verschillen tussen afdelingen hebben betrekking op accenten die 

gelegd worden, niet op de keuze van controlinstrumenten. De invloed van het 

budgetteringssysteem is hier weer voelbaar, doordat de financiële krapte van invloed is op 

die accenten.

                                                           
1 De OK neemt in een ziekenhuis een sleutelpositie in. De mate van beschikbaarheid van OK-tijd 

bepaalt namelijk hoeveel patiënten een snijdend specialist kan behandelen. Het is tevens het domein 

waar hij zijn vaardigheden kan uitoefenen en zich verder kan bekwamen. Bovendien is de 

opleidingsbevoegdheid en het onderzoek gekoppeld aan patiëntenstromen. Om deze functies uit te 

oefenen is voldoende kritische massa aan patiëntenstromen benodigd. Niet in de laatste plaats wordt 

met de patiëntenstroom de financiële basis voor het centrum / de afdeling gelegd. Aangezien in 

specifieke gevallen (met name WBMV-productie) de mutaties in de opbrengsten groter zijn dan in 

de kosten binnen bepaalde bandbreedtes, leidt minder productie dan tot financiële problemen. Ergo, 

beperking van OK-tijd heeft verstrekkende inhoudelijke en financiële gevolgen. 
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9. Interne budgettering bij centrum B  

“Wij zijn direct bij de oprichting al heel sterk gaan zitten op: wij zijn centrum B en wij 

willen het beste centrum worden.” Dit citaat van de zorgmanager wordt nog kernachtiger 

verwoord door de manager bedrijfsvoering: “We hebben gezegd dat we het gouden 

centrum zijn.” Beide geven hiermee aan dat het centrumbestuur vanaf het ontstaan van het 

centrum hoge ambities heeft gekoesterd. In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de rol 

van het interne budgetteringssysteem bij het verwezenlijken van die ambities.  Uitvoerig 

zal worden stilgestaan bij de budgettering van de afdelingen van het centrum, waaronder 

Orthopedie en Cardiologie. Wederom vormen daarbij de thema’s van dit onderzoek de 

leidraad van de bespreking. Net als in beide voorgaande hoofdstuken zullen de thema’s en 

deelvragen van dit onderzoek (zie hoofdstuk 1), met uitzondering van die DBC’s 

betreffende, aan de hand van de daarop aansluitende veronderstellingen (zie hoofdstuk 3) 

in dit hoofdstuk worden besproken. Hetgeen is gesteld ten aanzien van concepten uit het 

theoretisch raamwerk die geen rol blijken te spelen in de praktijksituatie geldt ook voor 

centrum B: deze worden slechts kort aangeroerd en uitvoeriger in beschouwing genomen 

in hoofdstuk 11. Conform de opzet van het vorige hoofdstuk komen achtereenvolgens aan 

bod het interne budgetteringssysteem van centrum B (paragraaf 9.1), de invloed van 

taakonzekerheid op dat systeem (paragraaf 9.2), de invloed van overige contingente 

factoren en doelstellingen (paragraaf 9.3), het gebruik van het budgetteringssysteem 

(paragraaf 9.4), de effecten ervan (paragraaf 9.5) en de relatie met andere vormen van 

control (paragraaf 9.6). Om practische redenen wordt de besturingsfilosofie van de 

manager bedrijfsvoering gepresenteerd bij de bespreking van contingente factoren en 

doelstellingen in paragraaf 9.3 en niet in de paragraaf over gebruik zoals bij centrum A in 

hoofdstuk 8 is gebeurd. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting van de 

bevindingen ten aanzien van de behandelde veronderstellingen (paragraaf 9.7). 

 

9.1. Het toegepaste budgetteringssysteem 

Net als bij centrum A is bij centrum B ook sprake van historisch gegroeide budgetten (zie 

ook het betoog in paragraaf 8.1 over centrum A). Anders dan bij centrum A vindt bij 

centrum B echter geen koppeling plaats om de hoogte van de budgetmutaties te bepalen. 

Er wordt bewust geen rekenkundige relatie gelegd tussen mutaties in het externe budget 

en mutaties in de interne afdelingsbudgetten als gevolg van mutaties in de reguliere 

productieparameters en de WBMV-verrichtingen. Budgetmutaties worden bepaald door 

de daadwerkelijke meer- of minderkosten. Zoals de manager bedrijfsvoering stelt: “Ik 

probeer die budgetten ook jaarlijks vast te stellen en die wijzigen dus ook jaarlijks. In 

principe zijn die deels gebaseerd op de behoefte (wat heb ik nodig), deels op nieuwe 

ontwikkelingen (wat wil ik gaan doen).” Gekeken wordt naar de meer/minder activiteiten 

ten opzichte van het voorgaande jaar als gevolg van veranderingen in de productie. Dat 

leidt tot mutaties in productiefaciliteiten, zoals het aantal fte personeel. Voor bepaalde 

mutaties in de materiële kosten (zoals bijvoorbeeld implantaten) spelen veranderingen in 
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de productieparameters een rekenkundige rol in het bijstellen van het budget. De manager 

bedrijfsvoering voegt verder toe: “Wat wel zo is, is dat het totaal hetzelfde blijft.” Met dat 

laatste wordt bedoeld dat het totaal aan kosten het totaal aan opbrengsten op 

centrumniveau niet mag overstijgen. Afdelingen krijgen zo weinig mogelijk inzicht in de 

opbrengsten van specifieke productie. Zij worden afgerekend op kostenbudgetten en 

productie-aantallen. De manager bedrijfsvoering bewaakt dat in totaliteit de opbrengsten 

worden gegenereerd waarmee de kostenbudgetten van de afdelingen worden gedekt. 

Net als bij centrum A het geval is, worden door de RvB toegekende extra middelen voor 

nieuw beleid doorgaans één op één doorgesluisd naar specifieke afdelingen, omdat 

meestal behoefteramingen van die afdelingen aan deze toekenningen ten grondslag liggen.  

Geconcludeerd kan worden dat bij centrum B sprake is van een inputbudgettering, zowel 

wat betreft het historisch budget als de budgetmutaties. Wat betreft de mutaties is 

namelijk niet sprake van een strikte P*Q-budgettering, noch op basis van output, noch op 

basis van activiteiten. Alleen voor bepaalde materiële kosten is sprake van een 

rekenkundige relatie met de output. Echter dit is niet als output- c.q. procesbudgettering 

aan te merken, doordat het niet om totale ‘eindproducten’ c.q. activiteiten gaat, maar 

slechts onderdelen daarvan. In termen van verantwoordelijkheidscentra worden afdelingen 

vooral aangesproken op kosten (uitgaven) en zijn in die zin aan te merken als 

uitgavencentra (zie ook bijlage III). Dat neemt niet weg dat de manager bedrijfsvoering 

wel degelijk afdelingen zeer sterk aanstuurt op het realiseren van de afgesproken 

productie, met name op die welke veel inkomsten genereert. Uitgavenbudgetten zijn 

derhalve niet het enige stuurinstrument waar de manager bedrijfsvoering gebruik van 

maakt waar het de financiële kant van de bedrijfsvoering betreft, hij spreekt afdelingen 

ook aan op hun productiebudget (in termen van productieparameters). 

 

9.2. De invloed van taakonzekerheid 

Bij centrum B is gekeken naar de taakonzekerheid van de productie van de afdelingen 

Cardiologie en Orthopedie (zie de verantwoording in paragraaf 4.2).  

Het snijdend specialisme orthopedie wordt door de zorgmanager van het betreffende 

centrum gezien als relatief taakzeker. Het inzicht in de samenhang van activiteiten is 

groot, terwijl bovendien de indruk bestaat dat die activiteiten stabiel zijn en weinig 

uitzonderingen kennen. Dat geldt zowel voor diagnostische activiteiten als voor het 

behandeltraject en zowel voor reguliere als topklinische zorg. De zorgmanager stelt 

bovendien: “Het is ook sterk geprotocolleerde zorg.” Op onze vraag aan het 

afdelingshoofd of de orthopedie zich kenmerkt door heldere klinische beelden, antwoordt 

deze: “Ja, dat is nou het voordeel van de orthopedie. (…) De bulk is gewoon zeg maar 

standaard. Er zijn altijd wat bijzonderheden, maar goed, dat is verreweg de minderheid. 

Dus je kunt héél goed bepaalde patiëntencategorieën identificeren.” Op onze vraag of daar 

min of meer standaardbehandelingen en standaarddiagnostiek op van toepassing is, 

antwoordt het afdelingshoofd: “Die pakketten zou je allemaal kunnen uitvoeren.” Hij 

bevestigt dat de zorg van de orthopedie goed in zorgpaden is onder te brengen. Verder 

geeft hij aan: “Wij werken allemaal volgens standaardprocedures, dat doen we allemaal 
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volgens protocollen. Maar kijk, er zijn natuurlijk uitzonderingen. (…) We hebben 

protocollenboeken, hè, die hebben we opgesteld. Ook voorlichtingsboekjes (ten behoeve 

van. de opleidingsfunctie, BC) over bepaalde standaard ingrepen. Nee, dat is allemaal vrij 

goed gedocumenteerd. (…) En wij proberen zo veel mogelijk uniform bepaalde 

standaardingrepen uit te voeren.” Geconcludeerd kan worden dat het specialisme 

orthopedie relatief taakzeker is. 

In afwijking van de opvatting van de manager bedrijfsvoering (zie paragraaf 4.2) wordt 

het specialisme cardiologie door de zorgmanager van het betreffende centrum gezien als 

relatief taakzeker. Hij geeft dezelfde scores op de stellingen ten aanzien van 

taakonzekerheid als voor het specialisme orthopedie (zie bijlage II). Hij voegt er aan toe 

dat het werk van de cardiologie zowel beschouwend als (mee)snijdend van aard is. Een 

deel van de productie is bulk. Hij stelt ook: “De afdeling Cardiologie is ook best wel een 

goede afdeling in de zin dat ze hun zorg goed hebben geprotocolleerd. Ze doen goed 

onderzoek en ik denk dat zij niet echt heel zwevend zijn ten aanzien van hun 

behandelingen en dat redelijk geprotocolleerd aanbieden.” Het afdelingshoofd van de 

Cardiologie omschrijft de productie van zijn specialisme als “een eenvoudig vak in de zin 

van klinische presentaties” en “een betrekkelijk redelijk goed afgebakend en 

overzichtelijk geheel”. Opleiding en onderzoek zijn sterk verweven met de patiëntenzorg, 

zoals hij schetst: “Het merendeel is reguliere patiëntenzorg. (…) Iedere patiënt wordt in 

principe door een assistent gezien. Dus alles is eigenlijk opleiding. (…) Er gaat niet één 

patiënt bij ons niet in één of ander onderzoek.” Zoals wordt betoogd in bijlage IV 

stimuleren onderzoek en opleiding protocollering, hetgeen leidt tot geringere 

taakonzekerheid. Dat geldt ook voor de sterke technologische ontwikkeling bij de 

cardiologie. 

 

Bij beide specialismen blijkt het grootste bestanddeel van hun productie dus relatief 

taakzeker te zijn. Beide lijken zich wat betreft de mutaties in de zorgproductie daarom te 

lenen voor het rekenkundig bepalen van budgetmutaties. Zoals uit de beschreven 

budgetteringssystematiek blijkt, wordt per jaar bepaald welk budget een afdeling nodig 

heeft, waarbij ook rekenkundige relaties worden toegepast. Voor de kosten van dure 

implantaten en stants is dat bijvoorbeeld het geval. Er wordt sterk rekening gehouden met 

het feit of kosten vast of variabel zijn. Dergelijke plussen en minnen per kostensoort 

leiden uiteindelijk tot een totale mutatie van het budget. Deze calculaties zijn geen 

automatisme, maar worden per situatie gemaakt. Het is niet zo dat een P*Q-budgettering 

voor bepaalde ingrepen wordt gehanteerd. Er worden geen integrale standaardkostprijzen 

toegepast. Het ontbreken van inzicht in integrale kosten staat die toepassing ook in de 

weg. Zoals de betreffende manager bedrijfsvoering opmerkt: “We weten niet wat welke 

kerntaak kost. Het is zo historisch gegroeid.” Het opmerkelijke is dus dat beide 

specialismen relatief taakzeker zijn, maar dat de toepassing van rekenkundige systemen 

lastig is. In dit verband wordt ook verwezen naar hetgeen gesteld is ten aanzien van de 

afdeling Oogheelkunde bij centrum A in paragraaf 8.2.  

Veronderstelling (a) dat een hoge mate van koppeling zal plaatsvinden bij weinig 

taakonzekerheid, gaat dus niet op bij centrum B. Taakonzekerheid heeft geen invloed op 

het budgetteringssysteem, doordat kosten niet per zorgproduct worden geregistreerd. 
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Hoewel op grond van taakonzekerheid kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een 

fout van het type I (= een rekenkundig budgetteringssysteem wordt niet toegepast in een 

situatie die zich er wel voor leent), de situatie wordt tevens gekenmerkt door een gebrek 

aan informatie die toepassing van een rekenkundig systeem, als bijvoorbeeld 

outputbudgettering, belemmert.  

 

9.3. De invloed van contingente factoren en doelstellingen  

Bij centrum B wordt een substantieel deel van de productie gevormd door de zogenaamde 

WBMV-verrichtingen oftewel topklinische zorg (zie paragraaf 2.1). Deze productie is 

verantwoordelijk voor ongeveer de helft deel van het totale budget van het centrum. Niet 

alleen is deze productie budgettair gezien omvangrijk, de vergoedingen die voor deze 

productie in het externe budget worden verstrekt en doorgegeven, wijken vaak in sterke 

mate af van de (marginale) kosten. Koppeling binnen het centrum zou dan tot sterk 

verschillende financiële situaties leiden voor de afdelingen binnen het centrum, aangezien 

met name de ‘lucratieve’ productie zich bij enkele afdelingen concentreert. Deze zouden 

in geval van groeiende productie erg rijk worden. Andere afdelingen zouden mogelijk hun 

extra productie niet kunnen bekostigen. Het zou de onwenselijke situatie opleveren dat 

rijke afdelingen niet weten waar ze met het geld heen moeten, terwijl andere grote 

problemen zouden hebben. Oftewel, het zijn met name grote onevenwichtigheden in de 

bekostiging die het noodzakelijk maken corrigerend op te treden. Overigens moet hierbij 

worden opgemerkt dat net als bij centrum A ook hier tot op zekere hoogte een situatie uit 

het verleden van voor de centrumvorming wordt doorgetrokken. De budgetten van 

afdelingen binnen het centrum met hoge vergoedingen werden namelijk in het verleden 

ook afgeroomd door de RvB, omdat het hier ging om zodanig grote opbrengstenstromen 

in relatie tot de (marginale) kosten dat het in geen verhouding stond tot elkaar (zie ook 

paragraaf 7.3). Er werd voor productie met hoge vergoedingen sprongsgewijs extra 

benodigde capaciteit toegekend en deze opbrengsten werden buiten het gezichtsveld van 

de betreffende afdelingen gehouden. Aangezien voor de reguliere en overige 

productieparameters wel koppeling door de RvB werd toegepast, werd met de 

centrumvorming deze koppeling door het centrumbestuur doorbroken. 

 

Het opmerkelijke is dat bepaalde afdelingen zich ontwikkeld hebben tot 

inkomstengenerator van centrum B en zich op bepaalde academische kerntaken minder 

nadrukkelijk profileren. Zoals een centrumvoorzitter opmerkt: “Specialisme A levert een 

hoop geld op en dat moet dus altijd doorgaan, ook al levert het nooit een proefschrift op. 

Om het maar even hard te zeggen. Een hele partij doctorandi die daar werken, daar is op 

zich niks op tegen, maar het is niet academisch. (…) Die operaties moeten ook gebeuren, 

er zijn wachtlijsten en er zijn mensen die daar enorm bij gebaat zijn. Prima dat het 

gebeurt. Alleen, ja, het is toch een beetje beangstigend als je zegt: dan trekken dus 

onderzoek en onderwijs aan het kortste eind.” Bij centrum B zijn dus afdelingen die wat 

betreft de academische kerntaken onderwijs en onderzoek niet hoog scoren, maar wel 

belangrijke topklinische zorg leveren waar ook nog een hoge vergoeding tegenover staat. 



9. Interne budgettering bij centrum B 

 179 

Deze afdelingen dragen bij aan de financiering van andere afdelingen die duur onderzoek 

doen, topreferente zorg leveren waarvoor de financiering niet toereikend is of door andere 

oorzaken financiële problemen hebben. Dezelfde centrumvoorzitter schetst: “Naarmate je 

meer academiseert, dus minder routinezorg doet en meer topzorg levert en moeilijke 

dingen doet, ga je meer kosten. Als het bedrag wat daar tegenover staat niet toeneemt, ga 

je steeds meer (als afdeling, BC) in de rode cijfers komen. Ja, academisch werken kost 

geld.” Koppeling is vanuit dat oogpunt dus ook onwenselijk. Als het beleid ‘basiszorg op 

orde’ wordt geïnterpreteerd als financiering van de kerntaken met reguliere zorg op 

afdelingsniveau, dan verdraagt dat beleid zich dus eigenlijk slecht met de feitelijke 

situatie. 

 

Zijn onevenwichtigheden in de externe financiering doorslaggevend geweest voor de keus 

niet te koppelen, waar het gaat om het in stand houden van die systematiek of het 

aanbrengen van veranderingen daarin blijken de persoonlijke opvattingen over sturing en 

beheersing van de manager bedrijfsvoering een belangrijke factor. Dit beeld wordt 

bevestigd door andere managers als hen de vraag wordt voorgelegd wat volgens hen de 

reden is dat centrum B een afwijkend budgetteringssysteem toepast. De zorgmanager van 

centrum A stelt: “Ik denk dat dat meer door de persoon van de manager bedrijfsvoering 

komt. Die veel meer daar op (beleidsinhoud, BC) wil sturen ook.” Die mogelijkheid wordt 

hem ook geboden door de onevenwichtigheden in de vergoedingen en kosten van de 

WBMV-productie. Een belangrijke doelstelling die de manager bedrijfsvoering met het 

vaststellen van budgetmutaties nastreeft, is dat het budgetteringssysteem voorziet in een 

zodanige hoeveelheid middelen dat een afdeling in staat is zijn taken naar behoren uit te 

voeren. Een budgetmutatie op individueel afdelingsniveau moet niet afhankelijk worden 

gesteld van de mutatie in de opbrengsten die de afdeling genereert. Zoals in het verloop 

van dit hoofdstuk nog zal worden beargumenteerd, is zijn uitgangspunt: wat is belangrijk 

om te doen en hoeveel middelen heb je daar voor nodig? De volgende stap is te kijken hoe 

dat gefinancierd kan worden. Het zou irreëel zijn in de ogen van de manager 

bedrijfsvoering keuzes te maken op basis van financiële budgetparameters die vaak een 

arbitraire, irreële waarde hebben. Hij wil niet dat financiële prikkels de productie gaan 

sturen. Dergelijke onevenwichtigheden zijn niet in het belang van de patiënt, want die is 

gebaat bij keuzes op basis van zorginhoud. Zoals de zorgmanager van het centrum hem 

beschrijft: “Volgens mij probeert de manager bedrijfsvoering van ons centrum wel te 

sturen in die zin als hij ergens extra gelden voor binnen krijgt en weet dat hij die extra 

gelden niet per se aan die betreffende afdeling hoeft te geven omdat ze met de beschikbare 

gelden die productie kan maken, dan zal hij niet heel hard met dat geld zwaaien. Dan zal 

hij dat liever reserveren en kijken waar je dat op een betere manier uit kan geven, dan dat 

hij ze dat ook echt geeft.” Op deze manier probeert de manager bedrijfsvoering ook meer 

samenhang te kweken tussen de verschillende afdelingen. Zoals hij zelf stelt: “Ik denk: 

een patiënt is niet gebaat bij een goed specialisme. Een patiënt is gebaat bij een goed 

ziekenhuis waarin specialismen samenwerken.” En: “Al die individuele eilanden, daar kan 

ik niet mee werken. Ik wil gewoon één eiland, dat is centrum B. Dat eiland staat ook niet 

op zichzelf, dat zit vast aan andere eilanden. Die heten centrum A, C, etc. Die zijn 

onderdeel van een groep, dat is het ziekenhuis. En ik vind het prima dat er in mijn eiland 
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nog allemaal eilandjes te onderscheiden zijn, maar het blijft eiland B. Dus je kunt hoog en 

laag springen, maar we zijn wel één geheel. (…) Nou, zo bouw ik mijn centrum op. Dat is 

mijn filosofie. En die filosofie, die laat ik in alles terugkomen.” Het leggen van 

rekenkundige relaties tussen extern en intern budget zou in zijn opvatting claimgedrag in 

de hand werken, terwijl het beste voor de patiënt is dat het totale belang wordt gediend, 

niet primair het afdelingsbelang. Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de wijze waarop 

hij bij zijn aanstelling als manager bedrijfsvoering de afdelingsreserves heeft opgeheven 

en tot een gezamenlijke centrumreserve heeft gevormd: “Ik kan ook zeggen dat het 

onconventioneel gegaan is. Ik heb het gewoon verordonneerd. Ik heb het gewoon gezegd. 

Zo wil ik het hebben. Als jullie vertrouwen hebben in mij, heb ik vertrouwen in jullie. 

Nou, kennelijk hebben ze me dat gegeven. (…) Je moet ook niet aan dingen vastzitten. 

Als je een reserve heel erg gaat koesteren, dan ga je ook denken dat het van jou is. Als je 

zegt: je bent onderdeel van een groter geheel, dan ga je ook meer dat grote geheel 

koesteren. Dus ik zorg dat ze het grote geheel koesteren en dat ze daarnaast ook hun eigen 

belangen niet vergeten.” Budgetten worden jaarlijks vastgesteld met als consequentie: “ 

‘Ik’ heb dus geen budget en dan is het volgend jaar weer hetzelfde.” Deze filosofie komt 

ook tot uitdrukking in het beheer van andere middelen: “Dus je hebt helemaal geen kamer. 

Het centrum heeft kamers. (…) Mijn opleidingsgeld, nee, ik zeg: ons opleidingsgeld. En 

nu krijg jij het, maar volgend jaar, misschien krijg je het dan wel niet.” 

Dat hij bereid is breder te kijken dan zijn eigen centrum blijkt uit het beschikbaar stellen 

van kamers aan het transfercentrum (een niet-specifiek centrum B onderdeel) en het niet 

vasthouden aan de centrumreserves als dat niet in het belang van het totale ziekenhuis is. 

Doelend op de eerder genoemde discrepantie tussen toegezegde en feitelijk aanwezige 

reserves: “Het is gewoon niet goed. Dit is eigenlijk waanzin. Dus ik hecht ook helemaal 

niet aan mijn reserve. Als de RvB morgen tegen mij zegt: je hebt niks meer, nou, prima. 

Logisch. Ja, daar ben ik natuurlijk ook een rare manager in, want het kan best zijn dat 

mijn centrum vindt dat ze dat geld moeten hebben.” Zoals reeds is beargumenteerd in 

paragraaf 8.3, vertegenwoordigen reserves namelijk potentiële patiëntenzorg en hebben ze 

een sterke ethische lading. Bovendien zijn reserves waarschijnlijk met moeite opgebouwd 

(men had de middelen ook direct kunnen besteden), waardoor spaarzaam gedrag wordt 

gestraft c.q. niet spaarzaam gedrag wordt beloond. Illustratief voor zijn taakopvatting en 

zijn opvattingen over commitment zijn de volgende opmerkingen die hij maakt: “Ik ben in 

principe iemand die zo min mogelijk naar de RvB toe gaat, omdat ik denk dat met het 

budget dat wij hebben van X miljoen euro, daarmee moet je schommelingen die niet al te 

wild zijn natuurlijk ook zelf kunnen oplossen. Want als je elke keer voor 5.000 euro naar 

de RvB gaat, dan zou ik mij als RvB gaan afvragen: waarom heb ik jou eigenlijk 

ingehuurd? Ja?! (…) Ik ben heel erg voorstander van het niet al te veel neuzelen en niet te 

veel brieven schrijven aan elkaar. Maar gewoon van: ik heb een soort commitment met 

deze organisatie, met dit centrum, met deze RvB. En ik ga gewoon laten zien dat we het 

nog beter kunnen dan we zelf nog dachten. En dan weet ik ook dat als ik een keer aan de 

bel trek, dan is het helder. Als ik bel, dan is er iets. En als je iedere week belt, dan kan er 

nooit wat zijn want dan manage je niet goed.” Weliswaar stelt de manager bedrijfsvoering 

zich loyaal op naar de rest van de organisatie, hij vraagt het ook terug. Hij vindt 

bijvoorbeeld dat bepaalde financiële problematiek niet door zijn centrum alleen moet 
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worden opgelost, maar door de organisatie als geheel. Een voorbeeld daarvan zijn de 

operatiekamers (OK), die organisatorisch binnen zijn centrum vallen en waarvan hij vindt 

dat de kosten intern niet voldoende worden doorberekend. De tekorten die daardoor 

ontstaan, beschouwt de manager bedrijfsvoering niet als een probleem van zijn centrum 

alleen. In het vervolg wordt nog op deze problematiek teruggekomen. 

 

De manager bedrijfsvoering van centrum B heeft duidelijk behoefte om zelf invloed uit te 

kunnen oefenen. Door niet te koppelen verschaft hij zichzelf daarvoor mede het 

instrumentarium: hij houdt zelf veel speelruimte bij de verdeling van budgetten. Hij 

voorkomt dat middelen automatisch (via rekenregels) worden doorgesluisd van de RvB 

naar de afdelingen door dergelijke automatismes op centrumniveau te doorbreken. Dat hij 

veel invloed heeft, blijkt ook uit het feit dat veel budgethouders hem komen vragen of iets 

mag. Zoals hij zelf stelt: “Laten we zeggen: ik ben zelf ook wel een beetje 

verantwoordelijk voor het budget. En ik heb het even in het midden gelaten of ze dat nou 

vrij mogen besteden, dat budget. En dat interpreteren zij, dat ze voor alles wat ze doen 

toestemming aan mij moeten vragen. Nou, dat is heel prettig. En dan zeg ik af en toe: nou, 

dat mag je zelf ook wel beslissen.” Die behoefte aan invloed komt bij de manager 

bedrijfsvoering niet zozeer voort uit de behoefte om een eigen stempel te drukken op de 

zorginhoudelijke sturing, maar om te kunnen voorkomen dat ongewenste sturingseffecten 

ontstaan. Dat heeft sterk te maken met zijn ethiek. Op de vraag of afdelingshoofden een 

duidelijk beeld hebben wat bepaalde productie opbrengt en kost, is zijn reactie: “Nee, nee, 

nee, dat vind ik juist, dat hebben ze niet zo in de gaten. En ik vind in wezen dat dat ook 

niet zo hoeft. Want ik vind eigenlijk, het zou heel erg verkeerd zijn, daar kan ik ethisch 

dan niet mee omgaan, dat je iets doet omdat je er geld voor krijgt, of omdat je iets niet 

doet omdat het veel geld kost. Dat kan niet. (…) Kijk, je gaat voor kwaliteit. En aan 

sommige kwaliteit hangt geld in de negatieve zin, aan sommige kwaliteit hangt geld in de 

positieve zin. Bij elkaar moet het ongeveer kloppen.” Dat vertaalt zich ook door in de 

informatie die hij aan afdelingen verstrekt: weliswaar krijgen de afdelingen budgetten om 

hun kosten mee te dekken en spreekt hij hen daar ook sterk op aan, maar hij geeft hen 

geen inzicht in de opbrengstenkant waaruit de dekking van de kosten plaatsvindt. Ook 

zegt hij als afdelingshoofden meer details willen weten over de opbrengsten: “Als je het 

echt wilt weten, kom er maar een middagje bij zitten. Maar het lijkt mij zonde van jouw 

tijd. (…) En ik denk van: ga toch lekker opereren. Ik opereer toch ook niet met jou mee?” 

Op onze vraag of er ook specialismen bij zitten waarvan kan worden gesteld: dat is 

verliesgevende productie, luidt zijn antwoord: “Nee, want zo wil ik ook nooit kijken.” En 

als het verdienen op bepaalde verrichtingen ter sprake wordt gebracht, dan onderbreekt de 

manager bedrijfsvoering direct: “Ik weet niet of je er op verdient, maar wat je in ieder 

geval wel weet is dat die een hoop geld in het laatje brengen. Dat is iets anders. Wat je 

niet doet, leidt tot het derven van veel geld, zo moet je het zien.”  

Daarmee benadrukt de manager bedrijfsvoering een ander essentieel kenmerk van het 

budgetteringssysteem waarin hij zijn besturingsfilosofie tot uitdrukking laat komen: hij 

bewaakt zelf de opbrengsten uit hoofde van het externe budget. Hij spreekt daarom de 

afdelingen sterk aan op hun productie en met name de financieel belangrijke WBMV-

productie. Het niet geheel realiseren ervan leidt er immers toe dat het centrumbudget door 
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de RvB via de koppeling neerwaarts wordt bijgesteld. Het gevolg daarvan is dat dan de 

dekking van de afdelingsbudgetten niet meer volledig is. Met name voor WBMV-

productie waarvan de vergoedingen hoog zijn, zullen de marginale opbrengsten veel 

sneller dalen dan de marginale kosten. Eventuele onderproductie zou onmiddellijk tot zeer 

grote tekorten van het centrum leiden. Zoals de manager bedrijfsvoering het formuleert: 

“Het belang van dat stukje is voor het centrum ook heel groot. Als je dat soort dingen 

verliest, dan verlies je dus ook heel veel geld.” Hoe belangrijk blijkt wel uit het volgende 

voorbeeld. In de loop van 2003 blijkt dat bepaalde, financieel zeer belangrijke 

verrichtingen sterk achterblijven bij de productie-afspraak met de zorgverzekeraar. Niet 

alleen de manager bedrijfsvoering maakt zich hierover zorgen, ook de financieel directeur 

en de RvB oefenen grote druk op hem uit. De manager bedrijfsvoering zet alle zeilen bij 

en zweept zijn afdelingshoofden op: het maximale wordt van de medisch specialisten en 

de medewerkers van de betrokken afdelingen gevraagd. Met grote krachtsinspanning 

slaagt de missie: er wordt zelfs meer geproduceerd van de betreffende verrichtingen dan 

met de verzekeraar is afgesproken. Hoe groot de financiële belangen zijn blijkt ook uit het 

feit, dat zelfs de organisatie om deze afdelingen heen zich naar hen voegt. 

Ondersteunende specialismen zijn bereid overuren te draaien en bij de bezetting van de 

OK-capaciteit krijgt de betreffende productie de hoogste prioriteit. Zoals de financieel 

directeur aangeeft: “Daar is wel een beetje op gestuurd.” Aangezien de betreffende 

faciliteiten zich ook in centrum B bevinden, zit men ook dicht bij het vuur om dat te 

regelen. Zoals een afdelingshoofd uit een ander centrum opmerkt: “In het centrum waar de 

OK-uren zitten, dat hoort gelijk verdeeld te worden. Maar de profijtelijke operaties, zoals 

X en Y, daarvan stelt de RvB: die OK-uren mogen niet gekort worden bij personele 

problemen. Het geld stuurt alles.” Een centrumvoorzitter beaamt dit beeld: “Specialisme 

A levert een hoop geld op en dat moet dus altijd doorgaan, ook al levert het nooit een 

proefschrift op.” En een ander afdelingshoofd: “Kijk, die specialisten A, die mogen doen 

wat ze willen, dat zijn de moneymakers. Dus die worden gefaciliteerd.” Een dergelijke 

prioriteitstelling heeft dan ook de goedkeuring van de RvB vanwege een aantal redenen. 

Gezien de financiële positie van het ziekenhuis is het van zeer groot belang de betreffende 

opbrengsten niet te derven, er van uitgaande dat de kostenderving dan van veel geringer 

omvang zal zijn. Bovendien is het vanwege de relatie met de zorgverzekeraar van groot 

belang de afgesproken productie te realiseren. Die zal namelijk ‘not amused’ zijn als het 

ziekenhuis belangrijke productie op zijn beloop laat. Het gevolg voor het ziekenhuis zou 

kunnen zijn dat de zorgverzekeraar een deel van de vraag verplaatst naar andere 

ziekenhuizen in de regio. In een situatie waarin de indruk heerst dat er voor bepaalde zorg 

regionaal overcapaciteit bestaat, is dat gevaar niet denkbeeldig. Tenslotte is de betreffende 

productie ook nog van strategisch belang, omdat het ziekenhuis zich er nadrukkelijk mee 

wenst te profileren. Een en ander neemt niet weg dat deze prioriteitsstelling ook gepaard 

gaat met de nodige irritaties. Zoals de voorzitter van centrum B het formuleert: “Dat ging 

niet met liefde. Niemand staat te trappelen.” Hij geeft daarvoor een aantal redenen. 

Degenen die het werk moeten doen, moeten steeds dezelfde verrichtingen doen en dat ook 

nog in vakantieperiodes. Er is geen afwisseling met andere kerntaken. En snijders die niet 

kunnen beschikken over de OK zitten duimen te draaien, moeten patiënten teleurstellen en 

kunnen hun kunsten niet vertonen. Bovendien is OK-tijd crusiaal voor de uitoefening van 
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de onderzoeks- en opleidingsfunctie voor hun specialismen en die functies worden dus 

rechtstreeks bedreigd door deze prioriteitsstelling. 

De manager bedrijfsvoering stimuleert dus sturing op inhoud en tracht sturing op 

financiële prikkels te vermijden, maar bewaakt wel dat binnen de financiële 

randvoorwaarde de totale kosten worden gedekt door de totale opbrengsten. Bovendien 

moeten belangrijke afspraken met de zorgverzekeraar worden nagekomen. Maar wat hij 

dus niet doet is de afdelingshoofden inzicht geven in de opbrengsten van bepaalde 

WBMV-zorg. Het overzichtje dat hij heeft gemaakt om de opbrengsten van deze zorg te 

bewaken, classificeert hij als vertrouwelijk, uit vrees dat het door afdelingen gebruikt gaat 

worden om op te sturen. Zoals verderop zal blijken, bevestigt de manager bedrijfsvoering 

van centrum A dat afdelingshoofden van centrum B inderdaad weinig zicht hebben op de 

opbrengsten van hun productie: “Afdelingen (bij centrum B, BC) hebben geen idee waar 

het geld vandaan komt.” 

 

Persoonsgebonden factoren spelen een rol bij de opstelling van de manager 

bedrijfsvoering. Hij houdt wel van uitdaging, van competitie, van spelen. Hij prikkelt zijn 

omgeving. Zoals hij zelf stelt: “Wij laten zien, wij zijn centrum B, wij hebben gezegd dat 

we het gouden centrum zijn. We zitten diep in de problemen (zie vorige alinea, BC), dat 

gunt iedereen ons graag, want we hebben ons hoofd namelijk boven het maaiveld 

uitgestoken. Daar kan natuurlijk niemand tegen. (…) Iedereen zegt: zie je, die grote mond 

van dat centrum. Ik zeg: wij laten zien dat we in 3 maanden eventjes gewoon de boel weer 

rechtzetten. Kijk, een beetje competitie vind ik leuk.” Dat beeld van de manager 

bedrijfsvoering wordt bevestigd door de zorgmanager van het centrum en de financieel 

directeur. Bovendien, de manager bedrijfsvoering is ook heel direct: “Ik zeg natuurlijk 

alles. Maar ik ben daar uniek in. (…) Het maakt mij ook niet uit wie ik voor mij heb. (…) 

Ik heb het ook niet tegen de persoon, maar praat met hem of haar over het handelen. Dat is 

een groot verschil. (…) Als je een management development programma doet en je zegt: 

we staan open en alles mag gezegd worden, ja, dan krijg je alles voor je hoofd.” Dat beeld 

wordt bevestigd door de zorgmanager van het centrum: “Hij spreekt de mensen aan 

zonder aanzien des persoons en niet alleen in het MT, maar ook in de centrumraad. Want 

mensen weten wel: af en toe is hij verdraaid lastig, maar hij doet het bij iedereen. Iedereen 

krijgt van hem altijd dezelfde vervelende lastige vragen als dat nodig zou zijn. Dat creëert 

ook een gevoel van gelijkheid. (…) Hij is een nogal bijzondere manager bedrijfsvoering. 

Hij durft gewoon dat soort dingen te doen.” Waar het gaat om zijn opvatting dat zorg en 

niet geld sturend moet zijn, speelt waarschijnlijk de achtergrond van de manager 

bedrijfsvoering een rol. Hij is zijn loopbaan binnen het ziekenhuis ooit begonnen als 

fysiotherapeut. Hij is ‘groot’ geworden in een omgeving waar zorgbehoefte de 

besluitvorming dicteerde. En hij vindt in zijn huidige functie dat dat nog steeds zo moet 

zijn. Financiële prikkels kunnen dat zorginhoudelijke besluitvormingsproces verstoren, ze 

vormen een risico. Hij ziet het als zijn rol die financiële prikkels weg te houden bij 

afdelingen, want die moeten zich door de zorgvraag laten leiden, niet door geld. Dat 

neemt overigens niet weg dat hij hen voortdurend aanspoort om na te gaan hoe de 

efficiency van de bedrijfsvoering kan worden vergroot. Dat blijkt ook uit de door hem 

aangegeven hoge score op het nastreven van de interne budgetteringsdoelstellingen 4 en 5 
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(het voorkomen van ondoelmatige productie en het stimuleren van doelmatige productie). 

Dat past in het beeld van de eerder geschetste ethiek: inefficiency is verkwisting van 

middelen en met die middelen had extra zorg verleend kunnen worden. 

 

Zijn weliswaar persoonlijke factoren van invloed op een bepaalde managementstijl en het 

drukken van een stempel op management controlsystemen, de manager bedrijfsvoering 

geeft tevens aan dat bepaalde contextuele factoren bepalen of je je een bepaalde stijl kunt 

veroorloven. Alhoewel stereotype beeldvorming niet zonder risico’s is, blijkt een 

belangrijke factor betrekking te hebben op de aard van het specialisme, die vaak 

samengaat met een bepaalde geaardheid van de medisch specialisten. De manager 

bedrijfsvoering van centrum B stelt: “Ik heb niet het idee dat dit nou de manier van 

leidinggeven is. (…) Het is ook afhankelijk van de specialismen die je in het centrum 

hebt. En als je daar specialismen in hebt zitten waar het om fijnmazig precisiewerk gaat, 

oogheelkunde, mondziekte, KNO, plastische chirurgie, neurochirurgie, ja, die gaan ook 

veel meer op een dergelijke wijze met andere zaken om. Dat moet je ook zo zien, die 

willen alles weten. En als je daar de heelkunde hebt zitten, weet je wel, dat is allemaal 

veel meer het grovere werk: de grovere lijnen, de grotere lijnen.” Doelend op de periode 

dat hij manager bedrijfsvoering was van het centrum met vooral inwendige vakken: “Als 

ik het Inwendige Geneeskunde net zo zou doen als ik het hier doe, (…) dan moet ik veel 

voorzichtiger zijn. Want je moet het besproken hebben, uitgelegd hebben. Dan ben je veel 

rustiger, want daar gaat alles veel te snel voor Inwendige. Nou, bij de chirurgen gaat dat 

gewoon veel sneller; zo gaan we het doen. Veel directer, veel harder. En het mes gaat hier 

af en toe op tafel, de vuist wordt af en toe op tafel gelegd, er wordt ook met een deur 

geslagen.” De centrumvoorzitter beaamt dit beeld: “Ik ben zelf geen chirurg, maar 

chirurgen is een ‘special breed’ hoor! Geloof mij maar. Het zijn zeer uitgesproken 

mensen. Het is gewoon een vak dat veel concentratie en snelle beslissingen vereist. Ze 

zijn in hun ‘acting out’ vaak zo.” De zorgmanager vult het beeld aan: “Er wordt altijd 

geroepen: snijders, dat is geen volk. Die zijn zo uitgesproken vaak, grote mond. Maar het 

is ook vaak open, helder en eerlijk (…). Dat communiceert wel prettig en je kunt wel wat 

bereiken. (…) Wat je ziet is wat je krijgt.” Centrum B kenmerkt zich door specialismen 

die wel houden van snelle besluitvorming, liefst vooraf gegaan door een pittige 

woordenwisseling. Dat geldt ook voor de manager bedrijfsvoering, zoals hij zelf 

verwoordt: “Als er ergens lastige specialismen zijn, dan is het voor een deel zeker in dit 

centrum. Maar er is ook een lastige manager in het centrum, zo moet je het zien. Het is 

ook een soort, ook een beetje het elkaar uitdagen op dingen.” In een dergelijk klimaat is 

het mogelijk beslissingen uit te voeren, ook waar het gaat om veranderingen in 

budgetteringssystemen zoals het op één hoop gooien van afdelingsreserves. Dergelijke 

veranderingen passen veel moeilijker bij centrum A waar meer prijs wordt gesteld op 

weloverwogen besluitvorming. 

 

De ‘doeners’ die veel geld verdienen voor het centrum zijn zich wel degelijk bewust van 

hun belangrijke positie als cash cow. Als ze voor iets dat niet urgent is middelen nodig 

hebben en dat wordt hen geweigerd door het centrumbestuur, dan is de reactie, zo schetst 

de zorgmanager: “ ‘Wie verdient hier het geld?’ (…) Het helpt wel hoor, dat ze zo 
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belangrijk zijn.” Hij schetst hoe “met een beetje steun van de RvB” ondersteunende 

afdelingen meer rekening houden met het betreffende specialisme vanwege het financiële 

belang ervan. “In dat opzicht zijn ze zich zeker wel bewust van hun macht en wordt die 

ook wel aangewend. Er wordt wel eens met de vuist op tafel geslagen, maar niet in de zin 

dat zij de situatie heel erg naar hun hand weten te zetten.” Zo klinkt er van hen uit niet een 

hele sterke roep om een sterkere mate van koppeling door te voeren, waar zij sterk van 

zouden profiteren. Op de vraag aan de manager bedrijfsvoering of afdelingshoofden die 

veel geld binnen halen het systeem ter discussie proberen te stellen en over willen stappen 

op koppeling, wordt het betoog met herhaling onderbroken met “nee, nee”. Hij stelt 

vervolgens: “Dat zou ook niet werken. Maar ze doen het ook niet. Kijk, dat is het aardige 

van dit centrum, dat er een soort centrum-B-gevoel is. Dat je ook weet, het ene levert nou 

een keer meer op dan het andere, maar het kan ook niet zonder elkaar. Je hebt elkaar ook 

allemaal nodig. Doordat wij heel sterk de nadruk leggen op het centrum-B-gevoel en de 

keten van zorg speelt dat ook niet zo.” Naast de eerder genoemde factor de persoonlijke 

stijl van de manager (hij tolereert geen koppeling, het zou niet werken dat van hem te 

eisen) komt in dit betoog een belangrijke contingente factor naar voren: de keten van zorg. 

Onderlinge solidariteit wordt in belangrijke mate ook bepaald door de mate waarin men 

belangen bij elkaar heeft. Een substantieel deel van de patiënten die voor zorg op centrum 

B zijn aangewezen, heeft met meerdere specialismen binnen het centrum te maken. Deze 

specialismen zijn met elkaar verbonden in een zorginhoudelijk thema, waarmee het 

ziekenhuis zich naar buiten toe ook profileert. Specialismen hebben daardoor belangen bij 

elkaar. Zoals de manager bedrijfsvoering het stelt: “Je staat niet alleen, je kan het ook niet 

alleen. Je zult het samen moeten doen en jouw resultaat kan wel goed zijn maar als de rest 

van de keten dat niet is, dan blijft het resultaat toch mager”. Ook als een afdelingshoofd 

van een ander centrum waar sterke koppeling plaatsvindt, wordt geconfronteerd met het 

feit dat er ook een centrum is waar dat niet het geval is, reageert hij: “Is dat het centrum 

Heelkunde? (dat wordt bevestigd) Ja, dat is ook één club. (…) Dat is het grote verschil.” 

Op de vraag of afdelingshoofden het elkaar meer gunnen als ze één geheel zijn, antwoordt 

hij: “Nou nee, maar dat zijn bijna allemaal gezamenlijk te behandelen patiënten. Dus die 

afdelingshoofden worden door dezelfde patiënten aangekeken.” Zoals de 

centrumvoorzitter van centrum B ook stelt: “Wat wij in ons centrum hebben, is algemene 

heelkunde. Daar zit vaatchirurgie, cardiochirurgie, alle chirurgie, orthopedie, 

hartchirurgie, anesthesiologie, OK-complex, IC. Dezelfde keten. Anesthesisten geven gas 

bij patiënten die geopereerd moeten worden, die gaan ook naar de IC toe. Cardiologie 

brengt de patiënt in kaart voor de hartchirurg en de vaatchirurg en die wordt geopereerd. 

Dus het is eigenlijk één pot nat. Het is eigenlijk een vaat-, hartvaat-, snijdend centrum. En 

dat is wat je allemaal gemeen hebt.” En een afdelingshoofd van het centrum geeft aan: 

“Als jij geen omgeving creëert waar voldoende van specialisme A aanwezig is, ja, dat 

heeft zo’n negatieve invloed op alle andere specialismen dat je daar dus gewoon in moet 

investeren. Daar leggen ze nog steeds fors op toe vanwege allerlei historische 

verdeelsleutels en het moeten inhuren van duur extern personeel.” De centrumvoorzitter 

van een ander centrum vult het beeld aan door er op te wijzen dat het hem mogelijk nog 

niet eens zit in gemeenschappelijke patiënten, maar in gemeenschappelijke problemen ten 

aanzien van het gebruik van faciliteiten: “Centrum B, dat zijn gewoon (…) allemaal 
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snijders bij elkaar, hè. (…) Die hebben voornamelijk een groot aantal gemeenschappelijke 

problemen. En dat geeft een gevoel van eenheid.” Op de vraag welke problemen hij 

bedoelt, wijst hij op de problemen met de OK.  

Het bovenstaande in beschouwing nemend lijkt een aantal factoren op zich niet 

doorslaggevend. Dat centrum B veel snijdende specialismen heeft zegt op zich niet 

zoveel, want dat geldt ook voor centrum A. Ook het centrum-B-gevoel sec leidt niet tot 

solidariteit en het elkaar gunnen. Dat stelt niet alleen het eerder geciteerde afdelingshoofd, 

maar ook de manager bedrijfsvoering van centrum A. Als hij centrum B waarneemt na het 

vertrek van de manager bedrijfsvoering van centrum B
1
 en dus zijn oude centrum 

terugziet, heeft hij de indruk dat de samenhang en onderlinge betrokkenheid bij centrum A 

sterker is dan bij centrum B. In de inleiding van het vorige hoofdstuk is dat ook geschetst. 

De solidariteit bij centrum B blijkt vooral te worden bepaald door noodzaak, namelijk 

door onderlinge afhankelijkheid. Die komt tot uitdrukking in gezamenlijk te behandelen 

patiënten c.q. gezamenlijke patiënten waar de afdelingen in een keten van zorg mee te 

maken hebben. Ook thematische verbondenheid van patiëntencategorieën speelt hierin een 

rol: sterke profilering naar buiten toe komt alleen tot stand als dat in de breedte geldt voor 

alle specialismen in dat thema. Als één specialisme dan haar voorzieningen niet op orde 

heeft, heeft dat repercussies voor de andere afdelingen. Illustratief in dit verband is het 

gevoel van een afdelingshoofd binnen het centrum dat hij buiten de boot valt als gevolg 

van gebrek aan thematische verbondenheid: “Als je een centrum hebt waar via de 

samenstelling al een duidelijk coloriet en zwaartepunt naar voren komt wat bakken geld 

kost en daar gewoon de corebusiness in gezien wordt, dan ben jij gewoon een afgeleide. 

(…) Zeker in krappe tijden, dan worden de keuzes door mankracht en manbezetting 

bepaald.” De centrumvorming kan voor specialismen dus ook risico’s inhouden in de zin, 

dat ze geïsoleerd raken als ze buiten een beleidsthema vallen dat de andere specialismen 

binnen het centrum bindt. Indien een afdeling rechtstreeks onder de RvB valt, kan ze daar 

zelf haar belangen verdedigen. 

 

In het laatstgenoemde citaat komt ook weer de invloed van beschikbare financiële 

middelen naar voren. Een opmerkelijke ontwikkeling bij centrum B is dat er weliswaar 

diverse contingente factoren invloed hebben op het budgetteringssysteem, maar dat die 

factoren op een gegeven moment in de schaduw komen te staan van een andere factor die 

zeer dominant wordt: geldgebrek. Als schaarste problematische vormen aanneemt, blijken 

de contingente ‘kaarten’ opeens heel anders te liggen. Dan zijn er opeens duidelijke 

grenzen aan het belang van onderlinge solidariteit en samenhang en dreigt er een omslag 

plaats te vinden naar ‘ieder voor zich’. Dergelijke latente gevoelens blijken in tijden van 

relatieve overvloed ook aanwezig te zijn als er een beroep wordt gedaan op het inleveren 

van middelen. Zo doet de manager bedrijfsvoering aan zijn afdelingshoofden het voorstel 

om vrijwillig besparingen te realiseren, welke middelen vervolgens op centrumniveau 

zullen worden ingezet om nieuw beleid te realiseren. Hij krijgt hiervoor binnen het 

centrum de handen niet op elkaar: “Die stap van: we maken geld vrij met z’n allen en dan 

gaan we het in één iemand stoppen, dat is nog een brug te ver.” Als reden hiervoor gaf hij 

aan dat dergelijke offers te veel zijn gevraagd als er geen directe garanties zijn dat die 

middelen ook zullen worden ingezet ten behoeve van het eigen afdelingsbelang. Een 
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ander voorbeeld is de wijze waarop bezuinigingen worden toegekend bij centrum B. Zoals 

eerder is aangegeven, is inhoud binnen het centrum leidend om bepaalde zaken wel of niet 

te doen en zijn budgetmutaties min of meer volgend, gegeven de financiële dekking 

binnen het totaalbudget. Echter als het op bezuinigen aankomt, is men binnen het centrum 

niet in staat op basis van beleidsinhoudelijke keuzes bezuinigen toe te wijzen aan 

afdelingen. Die vinden noodgedwongen nog steeds plaats via de kaasschaafmethode: 

iedereen levert procentueel evenveel in. Dit ondanks aandringen van de manager 

bedrijfsvoering dat “je nu kunt laten zien dat je een centrum bent”. Ook illustratief is de 

opstelling van een afdelingshoofd dat met zijn productie veel opbrengsten voor het 

centrum had gerealiseerd: “Ik heb het afgelopen jaar zoveel verdiend voor het centrum, 

mag de bezuiniging even aan mij voorbij gaan?”   

Wat blijkt is dat de mate van relatieve krapte bepaalt in hoeverre men solidair wil en kan 

zijn. Indien een afdeling over genoeg middelen beschikt om de taken te realiseren die men 

wil, dan is het voor de afdeling ook niet belangrijk de opbrengsten die de benodigde 

middelen overstijgen ook daadwerkelijk in het budget te krijgen. Wat is het nut van 

overdaad, gegeven het centrumbeleid dat er geen afdelingsreserves worden toegestaan? 

Het is gemakkelijk geven vanuit een positie van relatieve rijkdom. Bovendien kan men 

zich dan de luxe permitteren ook het belang mee te laten wegen van andere afdelingen 

waar de eigen patiënten ook zorginhoudelijk belangen hebben. Niet in de laatste plaats is 

er nog altijd de terugvaloptie binnen het centrum tekorten te financieren met extra, 

financieel gunstige productie. Op het moment dat de schaarste toeneemt als gevolg van 

bezuinigingen, heeft die schaarste in de eerste plaats gevolgen voor het solidariteitsgevoel: 

men waakt dan primair over het eigen afdelingsbelang. Aspecten worden benadrukt die in 

het eigen voordeel werken, zoals de verdiensten die de afdeling heeft voor het centrum.  

 

In die situatie komt ook het budgetteringssysteem meer ter discussie bij centrum B. Naast 

het falen van bestaande strategieën om tekorten te dekken (zie paragraaf 9.5 verderop) is 

dat niet los te zien van de komst van de manager bedrijfsvoering van centrum A in de 

functie van waarnemend manager bedrijfsvoering van centrum B. Reeds is uitvoerig 

ingegaan op het belang dat hij toekent aan financiële beheersing als onderdeel van 

integrale verantwoordelijkheid van afdelingshoofden. Hij zet ook hier het project op de 

rails dat in zijn eigen centrum is gerealiseerd, namelijk het inventariseren welke zorg 

financieel wel en niet bijdraagt aan een sluitende exploitatie. Deze informatie wordt 

voorgelegd aan de afdelingshoofden. Hij benadrukt ook dat het hun verantwoordelijkheid 

is een sluitende exploitatie te realiseren. Hij wil de afdelingshoofden daartoe in staat 

stellen door de financiële resultaten van die sturing aan hen beschikbaar te stellen. De 

waarnemend manager bedrijfsvoering geeft een impressie van de discussies: “Wat 

betekent het nou als ik WBMV-verrichting X wel doe en een opname niet? Dan ga je dus 

rekenen met ze en dan zeggen ze: O jee! Op basis daarvan gaan ze natuurlijk (!) sturen in 

hun productie. Ja, financieel getint want dat is toch een overlevingsstrategie.” (nadruk 

toegevoegd) Gevraagd naar een toelichting op ‘financieel getint’ verduidelijkt hij: “Ik 

bedoel: als je het perfect wilt doen, geef je iedereen de duurste behandeling. Nee, dat is 

niet per se noodzakelijk. Je kunt ook differentiëren in behandelingen. Dus dat is geld-

ingegeven. Je houdt natuurlijk je basiskwaliteit, maar je gaat veel meer opletten. Je doet 
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niet alleen maar dure behandelingen.” Als gevolg van het beleid van de vertrekkende 

manager bedrijfsvoering is voor afdelingshoofden de informatie over specifieke 

opbrengsten geheel nieuw. Bovenstaande reactie getuigt daarvan. Opmerkelijk is ook dat 

afdelingshoofden de medisch specialisten van hun afdeling sterk bij het overleg met de 

waarnemend manager bedrijfsvoering betrekken om hen deelgenoot te maken van die 

gegevens. Zoals de waarnemend manager bedrijfsvoering stelt: “Daar is ook de enige plek 

waar men natuurlijk bezuinigingen of goedkoper werken terug kan vinden. Dat kun je niet 

op een hoog abstractieniveau. Dus als je niet de verantwoordelijkheid daar legt waar je 

kunt sturen, heb je dus ook allerlei inefficiënte zaken. Dat vind ik toch wel een belangrijke 

constatering.” Teneinde te kunnen overleven, is het doel de medisch specialisten zover te 

krijgen dat ze meer rekening houden met de opbrengsten en kosten bij het leggen van 

accenten op patiëntenstromen en meer nadenken over een doelmatige behandeling van 

individuele patiënten.  

 

Reeds eerder is gesteld in paragraaf 8.3 dat de waarnemend manager bedrijfsvoering zelf 

constateerde dat hij niet gelukkig is met het systeem van koppeling bij centrum A, maar 

wel meewerkt aan dat systeem. In feite draagt hij ook bij centrum B bij aan het realiseren 

van koppeling door inzicht te geven in de opbrengsten van specifieke productie en 

integrale managementverantwoordelijkheid te benadrukken. Daar hij tevens bereid is de 

opbrengsten van productiegroei integraal door te sluizen naar de specifieke afdeling 

ontstaat het systeem van koppeling. Hij ziet dat echter niet als een keus die hij maakt, 

maar als iets dat ontstaat. Dat komt tot uitdrukking als hij spreekt over financieel gunstige 

WBMV-productie waarvan de productieafspraak met de zorgverzekeraar niet wordt 

gerealiseerd: “Als ze (de betreffende medisch specialisten van een afdeling, BC) die nu 

wel halen en ze gebruiken daar andere middelen voor, dan hebben ze wel berekend dat ze 

daar X euro extra winst hebben per verrichting en dat rekent het specialisme op zijn conto. 

Dus, je ziet het nu ook!” (nadruk toegevoegd) In een later interview stelt hij nog: “Er is 

niet bewust gesproken om over te gaan op een andere systematiek.” Worden dergelijke 

keuzes niet bewust gemaakt, in tijden van financiële druk lijkt koppeling een 

onontkoombare consequentie zodra inzicht wordt gegeven in opbrengsten en integrale 

managementverantwoordelijkheid wordt benadrukt. Afdelingshoofden claimen dan die 

opbrengsten als zij er ook de verantwoordelijkheid voor dragen. Zoals de waarnemend 

manager bedrijfsvoering opmerkt: “Dat komt omdat de verantwoordelijkheid daar gaat 

liggen. En dan ontkom je er niet aan. Dan kun je natuurlijk wel zeggen: er blijft een stukje 

centraal. Maar je ontkomt er niet aan om te zeggen: ik haal dat zelf binnen als afdeling, 

dus dan moet ik daar ook voor beloond worden.” De waarnemend manager 

bedrijfsvoering wordt geconfronteerd met het feit dat een dergelijke opstelling bij het 

betreffende specialisme niet aanwezig was. Op de vraag of die ommezwaai te maken heeft 

met de teruggang in productie van die afdeling, antwoordt ze: “ Ja, ze moeten 

bezuinigen.” En vanuit de besturingsfilosofie van integraal management die deze 

waarnemend manager bedrijfsvoering aanhangt, ligt de verantwoordelijkheid voor een 

teruggang in opbrengsten inderdaad bij de betreffende afdeling. Verder blijkt één van de 

contingente factoren om niet te koppelen aan kracht in te boeten. Een verrichting waar 

centrum B veel geld mee dacht te verdienen, blijkt bij nadere calculaties al jaren 
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verliesgevend te zijn. Er wordt door de RvB zelfs overwogen voor deze productie in 2004 

de externe vergoeding nog voor de volledige 100% door te geven, waar voor de overige 

productie dat percentage naar 90% is teruggebracht (zie paragraaf 7.1). 

 

Geconcludeerd kan worden dat de onevenwichtigheden in vergoedingen en kosten voor 

verschillende vormen van productie binnen centrum B de belangrijkste contingente factor 

zijn die de vormgeving van het budgetteringssysteem bepalen. Alhoewel de doelstellingen 

die het centrum nastreeft met interne budgettering sterk in het verlengde liggen van die 

van de overheid, wordt geen sterke mate van koppeling toegepast, zoals veronderstelling 

(b) luidt. Dat het budgetteringssysteem onder andere wordt bepaald door de doelstellingen 

die met het systeem worden nagestreefd zoals diezelfde veronderstelling aangeeft, blijkt 

voor centrum B op te gaan waar het de instandhouding en aanpassing van het systeem 

(zoals het opheffen van afdelingsreserves) betreft. De persoonlijke opvattingen over 

sturing en beheersing van de manager bedrijfsvoering blijken in dit verband een 

belangrijke rol te spelen. Zijn behoefte aan invloed komt bij de manager bedrijfsvoering 

niet zozeer voort uit de wens een eigen stempel te drukken op de zorginhoudelijke sturing, 

maar om te kunnen voorkomen dat ongewenste sturingseffecten ontstaan. Zijn ethische 

overwegingen spelen daarbij een rol. Hij ziet het als zijn taak financiële prikkels weg te 

houden bij afdelingen, want die moeten zich door de zorgvraag laten leiden, niet door 

geld. De accenten die hij legt in het budgetteringsinstrumentarium hebben dus sterk met 

zijn taakopvatting te maken wie waarvoor verantwoordelijk is en wie zich waardoor moet 

laten leiden.  

Bepaalde contextuele factoren bepalen of een manager zich een bepaalde besturingswijze 

kan veroorloven. Alhoewel stereotype beeldvorming niet zonder risico’s is, blijkt een 

belangrijke factor betrekking te hebben op de aard van het specialisme, welke vaak 

samengaat met een bepaalde geaardheid van de medisch specialisten. Die geaardheid 

faciliteert bij centrum B het doorvoeren van veranderingen in de interne budgettering. Dat 

afdelingen de manager bedrijfsvoering de ruimte gunnen om middelen flexibel in te 

zetten, heeft ook in sterke mate te maken met hun onderlinge afhankelijkheid. Die komt 

tot uitdrukking in gezamenlijk te behandelen patiënten c.q. gezamenlijke patiënten waar 

de afdelingen in een keten van zorg mee te maken hebben. Als één specialisme dan haar 

voorzieningen niet op orde heeft, heeft dat consequenties voor de andere afdelingen. 

Verder beschikken afdelingen over zodanige budgetten dat ze goed in staat zijn om hun 

kerntaken te realiseren. Gegeven dat laatste en het feit dat in geval van financiële nood 

extra productie voor additionele financiering kan zorgen, staan afdelingshoofden tamelijk 

indifferent tegenover het budgetteringssysteem. 

Veronderstelling (c) dat toegenomen financiële risico’s in combinatie met de noodzaak 

die te beheersen zullen leiden tot een sterkere mate van koppeling, een sterker vasthouden 

aan de realisatie van het afgesproken budget (gebruik) en het benadrukken van 

doelstellingen die betrekking hebben op financiële sturing en beheersing, gaat wel op, 

maar verdient nuancering. Het gebruik dat reeds werd gekenmerkt door het sterk 

vasthouden aan de realisatie van het budget, wordt inderdaad nog verder aangescherpt. 

Doelstellingen ten aanzien van financiële sturing en beheersing speelden reeds een sterke 

rol bij centrum B, waarbij die sturing vooral door de manager bedrijfsvoering werd 
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uitgeoefend. De mate van koppeling neemt toe, maar daarin spelen diverse factoren een 

rol. De financiële noodzaak verhoogt inderdaad de druk om te koppelen en dringt andere 

factoren naar de achtergrond. Verder blijkt één van de contingente factoren om niet te 

koppelen aan kracht in te boeten, doordat bij nadere analyse van de kosten en 

vergoedingen van bepaalde WBMV-productie deze veel minder gunstig van elkaar blijken 

af te wijken dan altijd werd aangenomen. Belangrijk is ook de wijziging in de 

besturingsfilosofie van het centrum met de komst van de waarnemend manager 

bedrijfsvoering, welke filosofie door middel van koppeling is te effectueren. Tenslotte 

blijkt het verstrekken van inzicht in opbrengsten van productie ook te leiden tot de  roep 

die opbrengsten door te sluizen naar de afdeling, zeker als die nodig zijn om 

afdelingstekorten in te dekken. 

 

9.4. Gebruik 

Het beleid van de manager bedrijfsvoering bij centrum B is dat de zorg het primaat dient 

te hebben en dat geld volgend is. Dat wil echter niet zeggen dat hij geld onbelangrijk 

vindt. Zoals eerder beschreven, stuurt de manager bedrijfsvoering zelf sterk op de 

opbrengsten van het centrum. Deze moeten de totale kosten van het centrum dekken. Zijn 

focus op middelen komt verder sterk naar voren in de initiatieven die hij zelf neemt om 

efficiencyverbeteringen op te sporen. Potentiële besparingsmogelijkheden brengt hij 

vervolgens onder de aandacht van de afdelingshoofden. Ook heeft hij veel geïnvesteerd in 

informatievoorziening over kosten en opbrengsten. De manager bedrijfsvoering van 

centrum A in zijn rol als waarnemer is zo sterk onder de indruk van dat 

informatiesysteem, dat hij het ook gaat toepassen binnen zijn eigen centrum. Via dat 

systeem kunnen afdelingshoofden ‘on line’ allerlei gegevens over de ‘performance’ van 

hun afdeling opvragen, inclusief gegevens over de uitputting van budgetten. De manager 

bedrijfsvoering heeft de wijze van presentatie zelfs speciaal op de afdelingshoofden 

toegespitst met symbolen en kleuren om de toegankelijkheid tot die informatie zo 

laagdrempelig mogelijk te houden. Dat zegt ook iets over het belang dat de manager 

bedrijfsvoering aan deze informatie hecht: het is belangrijk dat de afdelingshoofden hun 

productie realiseren en binnen hun kostenbudget blijven. De jaarextrapolatie die het 

systeem genereert op basis van realisatiecijfers gebruikt de manager bedrijfsvoering om 

de afdelingshoofden aan te spreken. 

 

Weliswaar is het uitgangspunt dat het financiële plaatje op centrumniveau sluitend moet 

zijn, toch is de manager bedrijfsvoering streng voor individuele afdelingen waar het gaat 

om het realiseren van productie- en kostenbudgetten. Als we vragen of hij onderscheid 

maakt tussen bijvoorbeeld de afdelingen Orthopedie en Cardiologie in zijn reactie op 

budgetoverschrijdingen, stelt hij: “Ik ben naar allebei even streng. Een budget is een 

budget. Ze worden allemaal, het maakt niet uit wie het zijn, aangesproken op het verbruik 

ervan, op de realisatie van de planproductie. Een target is een target.” In het eerder 

genoemde informatiesysteem is een overschrijding altijd rood, ook al is het maar 1 euro: 

“Ik ben streng in de min en als je het niet haalt, ben je gewoon rood. Een grens is een 
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grens.” In de centrumraad speelt hij afdelingshoofden ook tegen elkaar uit om de 

budgettaire druk op de ketel te houden: “Ik zal de slechten niet afvallen, maar de goeien 

ga ik wel stimuleren. Dus ik zeg wel af en toe tegen specialisme A: ‘Bij jou lukt het niet, 

bij B wel. Vind ik toch bijzonder. Snappen doe ik het niet. Maar ik ben geen dokter.’ Dat 

doe ik in de centrumraad ook wel.” Indien een afdeling niet zijn uiterste best heeft gedaan 

het budget te halen, wordt hij gekort op het budget voor volgend jaar, zoals de 

centrumvoorzitter aangeeft: “Strikt genomen als een afdeling over zijn budget heen gaat, 

neem je dat mee naar het volgend jaar.” Voor een specifieke afdeling staat ook 

aangegeven in de kwartaalrapportages over 2003: “Overschrijdingen in 2003 moeten 

worden opgelost in 2004.” De zorgmanager van het centrum geeft aan dat dat geldt voor 

alle afdelingen: “Gelijke monniken, gelijke kappen.” Wel voegt hij er aan toe: “Er wordt 

wel heel goed gekeken als er iets is: hoe komt dat dan.” Dat oorzaken een belangrijke rol 

spelen bij het nemen van maatregelen en het eventueel opleggen van sancties aan 

afdelingen, geeft ook de manager bedrijfsvoering aan bij het invullen van de tabel over 

gebruik van budgetten (zie bijlage II): “Als een afdeling er echt niets aan kan doen, (…) 

dan zul je als centrumbestuur de portemonnee moeten trekken. Je kan moeilijk patiënten 

bij de poort weigeren, dat klopt niet met mijn ethiek. We zullen dat dan ergens moeten 

compenseren en dat zal dan wel op centrumniveau zijn.” Hij noemt een ander voorbeeld: 

“Stel we kunnen de catheters opeens voor de helft inkopen. Op dat moment houdt de 

afdeling Cardiologie zeg maar X euro over. Daar hebben ze niks voor gedaan. Dan 

moeten zij zeker geen X euro hebben. Dat vind ik bizar. Dat is net zo goed dat als de 

catheters twee keer zo duur worden je niet kan zeggen: je moet X euro bezuinigen. Dat is 

niet realistisch. Je moet dat steeds afwegen.” Tegelijkertijd voegt hij daaraan toe: “Je kan 

wel inhoudelijke argumenten hebben, maar daarmee wordt het geld nog niet meer. Je 

moet ook de andere kant van de medaille zien.” Kortom, van de afdeling wordt wel 

verlangd ook dan bij te dragen aan de oplossing van het probleem. In situaties dat het 

reëel is een afdeling te compenseren, probeert hij op centrumniveau de zaak te regelen 

met andere afdelingen, bijvoorbeeld door een andere afdeling te vragen iets meer 

productie te doen: “ ‘Misschien A, kan jij wat doen. Zodat we het als centrum (benadrukt 

dit woord) compenseren. Dan heb jij wel min 50 maar jij plus 50 en samen is dat 0.’ Dus 

dat doen we ook.” De centrumvoorzitter beaamt: “De manager bedrijfsvoering is daar 

altijd heel erg creatief mee geweest.” Dat afdelingen zich ook aangesproken voelen blijkt 

ook uit de discussie die de zorgmanager schetst over het gebruik van middelen op 

gemengde verpleegafdelingen: “Hoe komt het nou dat het materiële budget overschreden 

wordt, wie spreek je daar nou op aan? Specialisme A is bij specialisme B op de afdeling 

gekomen. Daardoor zijn de verbandmiddelkosten sterk gestegen. ‘Hoe kun je mij daar op 

aanspreken?’ (…) Met name ontstaat dat als er overschrijdingen zijn.” 

Ten aanzien van terugverdienprojecten stelt hij: “Het gaat niet per definitie van daar zijn 

we klakkeloos mee accoord. Of we zijn daar tegen. Nee, als er een goed plan ligt, dan is 

dat bespreekbaar.” 

 

Voor problemen waarvan de manager bedrijfsvoering vindt dat die niet een 

centrumprobleem zijn, maar een probleem van de organisatie als geheel, verlangt hij 

ondersteuning van de RvB. Zo ziet hij de financiële tekorten bij de OK niet als een 
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probleem van centrum B. Blijkbaar vindt de RvB dat reëel, want ze compenseert het 

centrum voor deze tekorten.  

 

Veronderstelling (d) betreft het gebruik bij combinaties van taakonzekerheid en koppeling 

die zich niet voordoen bij centrum B en is dus niet relevant. Wel kan het volgende ten 

aanzien van gebruik worden geconstateerd. De manager bedrijfsvoering streeft naar een 

sluitende exploitatie: op centrumniveau moeten opbrengsten en kosten in balans zijn. 

Daarbij hoort dat afdelingen de afgesproken productie realiseren en dat binnen hun 

kostenbudgetten doen. Wel hebben afdelingen grote vrijheid waar het gaat om de 

samenstelling van de productie, echter wel binnen de randvoorwaarde dat de kosten 

worden gedekt, zeker op centrumniveau. Hij faciliteert met behulp van 

informatievoorziening, zodat zowel hijzelf als afdelingshoofden goed in staat zijn de 

realisatie van budgetten te volgen, zodat een ieder tijdig wordt geïnformeerd over een 

eventuele noodzaak om maatregelen te nemen. Aangezien die budgetten redelijk zijn, 

spreekt hij hen daar sterk op aan. Voor budgetverschillen waarvan de oorzaken buiten de 

eigen invloedssfeer van het afdelingshoofd liggen, probeert hij samen met het betreffende 

hoofd en met collega-afdelingshoofden oplossingen te zoeken. Voor budgettaire 

problemen die het vermogen van het centrum te boven gaan, hetzij wat betreft oorzaken, 

hetzij wat betreft draagvlak, verwacht hij steun van de RvB. Geconcludeerd kan worden 

dat de wijze van gebruik van budgetten door de manager bedrijfsvoering zich kenmerkt 

door strengheid in redelijkheid. Dat sluit aan op het budgetteringssysteem dat hij toepast: 

de manager bedrijfsvoering probeert redelijke budgetten vast te stellen door 

budgetmutaties te baseren op kostendekkende vergoedingen. Zoals in de volgende 

paragraaf zal blijken, neemt dat niet weg dat de financiële discipline bij de afdelingen niet 

sterk ontwikkeld is en dat, zoals reeds eerder is opgemerkt, centrum B al jarenlang haar 

budgetten overschrijdt.  

 

9.5. Effecten 

De stijl van de manager bedrijfsvoering van centrum B heeft veel invloed op de houding 

van de afdelingshoofden. Weliswaar spreekt hij hen aan op productie en kostenbudgetten, 

maar afdelingshoofden hebben niet de indruk dat geld het primaat heeft. Zoals de 

zorgmanager van het centrum het verwoordt: “Toen ik net in centrum B kwam, toen was 

dat ook een verademing, met name de manager bedrijfsvoering draagt dat heel erg uit, 

maar ook wel medische afdelingshoofden: we gaan iets leuks doen, we gaan iets goeds 

doen, ga het maar maken. En we zien wel, bij wijze van spreken, hoe we het betalen. Het 

geld volgt de ontwikkeling. Het werkt wel, het werkt wel. Maar je moet natuurlijk wel 

uitkijken. Er zijn grenzen.” De manager bedrijfsvoering stimuleert vooral kwaliteit, 

inhoud, plezier in het werk, hij geeft ruimte aan professionals en medewerkers, zoals ook 

doorklinkt in de volgende opmerkingen die hij maakt: “Er zitten natuurlijk ook 

ongetwijfeld dingen bij (in de productie, BC) die neigen naar hobbyisme. Maar ja, 

artiesten moet je ook zelf eens een nummertje laten spelen.” Efficiencywinsten zijn 

belangrijk, maar geen doel op zichzelf: “Probeer te kijken naar: waar zit ruimte. Waar 
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kunnen we iets, waar kunnen we winst maken. Patiëntenwinst. Veel-plezier-winst, hoe 

zeg je dat, medewerkerstevredenheidswinst.” Bij het opsporen van efficiencywinsten is de 

manager bedrijfsvoering zelf ook zeer actief. Hij analyseert cijfers en draagt vervolgens 

suggesties aan bij de afdelingshoofden, die daardoor in staat zijn binnen hun budget te 

blijven of extra activiteiten te realiseren. Zoals hij zelf stelt: “Ik weet wel heel veel, omdat 

ik er ook lang zit, dus ik zeg (tegen afdelingshoofden, BC) ook wel eens: je zou ook wel 

eens daar kunnen kijken. (…) En ik zeg: als je een probleem hebt, dan lossen we dat ook 

wel op.”  Kortom, de manager bedrijfsvoering probeert financiële kwesties zoveel 

mogelijk bij de afdelingshoofden weg te houden om hen ruimte te geven voor datgene 

waar ze goed in zijn, het realiseren van de kerntaken. De afdelingshoofden voelen dat aan 

en waarderen dat. Hij lost bovendien belangrijke problemen voor hen op, zoals de 

zorgmanager schetst: “De manager bedrijfsvoering heeft aan de wieg gestaan van de 

reorganisatie van de OK. (…) We hebben wel uiteindelijk iets moois neergezet. Dat geeft 

hem zeker credits.” Tevens ervaren ze dat de manager bedrijfsvoering hen inhoudelijk een 

warm hart toedraagt, dat hij oprechte bewondering koestert voor het werk dat ze 

verrichten. Zoals hij zelf schetst: “Ik kan het heel goed met ze vinden, want ik hou van ze. 

Dat meen ik serieus.” Het is in dit inspirerende klimaat dat het afdelingen eigenlijk niet 

uitmaakt hoe er gebudgetteerd wordt, als ze maar in staat worden gesteld lekker hun werk 

te kunnen doen. Zoals de financieel directeur het verwoordt: “ Ja, die snijders, dat is 

gewoon: blij dat ik snij.” Ze hebben het gevoel dat de manager bedrijfsvoering hen daarin 

maximaal faciliteert. En als hij beargumenteert dat het echt noodzakelijk is bepaalde 

productie te realiseren, dan vertrouwen ze hem wel zodanig dat zij alles uit de kast halen 

om dat ook te doen, inclusief het opofferen van kerstvakanties. Zijn vertrek wordt dan ook 

sterk betreurd, zoals de centrumvoorzitter betoogt: “Dat vind ik echt, echt jammer. Ik vind 

het een buitengewoon kundige man.” 

 

Het is moeilijk vast te stellen wat de daadwerkelijke invloed van het budgetteringssysteem 

en de besturingsfilosofie van de manager bedrijfsvoering op de realisatie van de kerntaken 

is, maar het klimaat dat er door gecreëerd is, faciliteert het realiseren ervan maximaal. De 

kwalificatie “buitengewoon kundig” die de centrumvoorzitter (zelf ook afdelingshoofd en 

medische professional) op de manager bedrijfsvoering van toepassing verklaart, kan bijna 

geen andere lading hebben dan dat de wijze waarop hij het budgetteringssysteem heeft 

gehanteerd, sterk heeft bijgedragen aan het kunnen realiseren van kerntaken. Ook de 

hierboven reeds genoemde opmerking van de zorgmanager, “het werkt wel, het werkt 

wel”, bevestigt dat. Toch zijn er ook kanttekeningen te plaatsen of die effecten wel voor 

alle kerntaken even gunstig zijn. In het verloop van deze paragraaf wordt daarop 

teruggekomen.  

 

Reeds is in paragraaf 7.5 bij de budgettering van centra door de RvB als effect benoemd, 

dat bij centrum B financiële tekorten werden weggewerkt door productie op te voeren die 

veel geld oplevert, in plaats van te bezuinigen op kosten. Aangezien er niet gekoppeld 

wordt binnen centrum B komen die extra opbrengsten ten goede aan het centrum als 

geheel. De druk op efficiencyvergroting is daarom binnen het centrum niet groot. De 

manager bedrijfsvoering van centrum B geeft ook een lage score op de realisatie van de 
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eerder genoemde budgetteringsdoelstellingen 4 en 5 ten aanzien van doelmatigheid die hij 

nastreeft. Hij verklaart: “Je moet een soort ’sense of urgency’ krijgen en die is er nu dus 

ook, die kwam pas wat laat. Wij dachten: hier worden wij niet warm of koud van (de te 

realiseren bezuiniging van 3%), we gaan gewoon meer produceren. Dan krijgen wij veel 

meer FB-inkomsten, er geldt nog het boter-bij-de-vis principe, dus dat maakt helemaal 

niet uit. We halen gemakkelijk een paar miljoen daaruit, dan compenseert het leuk. (…) 

Kortom, niks aan de hand.” Ook de waarnemend manager bedrijfsvoering bevestigt deze 

strategie: “Kijk, daar was het idee: je doet extra X en Y, dat genereert genoeg geld om het 

centrum te laten overleven. Op die manier kun je heel lang gelukkig leven.” De realiteit 

blijkt echter anders te zijn. Het centrum is, met name als gevolg van een noodzakelijke 

tijdelijke sluiting van de IC, niet in staat haar begrote productie te realiseren, laat staan 

extra te produceren. Bovendien blijkt de gehanteerde financieringsstrategie om een aantal 

redenen niet meer te werken, zoals de waarnemend manager bedrijfsvoering schetst: 

“Productie X is veel duurder geworden, dus het kan niet meer uit, laat staan dat je een 

reserve overhoudt. Productie Y is minder geworden (als gevolg van vraagverschuiving, 

BC). En we hadden ook nog het boter-bij-de-vis principe. Valt nu ook weg. Dus, het is 

ook heel moeilijk aan afdelingen te adviseren wat ze moeten doen. Behalve de kosten 

verminderen.” Geconcludeerd kan worden dat de traditionele cash cows van het centrum 

sterk aan belang hebben ingeboet. Bovendien heeft het gebrek aan informatie over kosten 

als effect dat de financiële positie van het centrum onbewust verslechtert indien er 

productie wordt gestimuleerd waarvan men de indruk heeft dat die per saldo geld oplevert, 

terwijl er in werkelijkheid geld op wordt verloren. 

 

Ook de besturingsfilosofie van de manager bedrijfsvoering waarbij hij zelf sterk op 

opbrengsten stuurt, zelf een sterke rol speelt bij het aangeven van bezuinigingen en zelf 

creatieve oplossingen bedenkt voor afdelingstekorten, leidt tot passiviteit en 

afhankelijkheid van afdelingshoofden waar het gaat om financiële beheersing. 

Afdelingshoofden hechten ook niet een uitgesproken belang aan het niet overschrijden 

van hun afdelingsbudget, doordat vooral op het centrumtotaal wordt gestuurd. Zoals een 

afdelingshoofd stelt: “Wij hebben echt een centrumbudget.” Op onze vraag of hij sterk 

wordt afgerekend op een eventueel budgettekort van zijn afdeling, antwoordt hij: “Nou … 

(lange stilte) naar buiten toe is het natuurlijk het centrum dat afgerekend wordt. Binnenuit 

moet er wel met elkaar gesproken worden. (…) De manager bedrijfsvoering is daar altijd 

heel erg creatief mee geweest. Dus ik weet niet wat de volgende centrummanager gaat 

doen. Maar strikt genomen als een afdeling over zijn budget heen gaat, neemt ze dat mee 

naar het volgend jaar. Ja, dat vind ik ook wel, dat moet.” Dit betoog wekt de indruk dat 

toch vooral wordt geprobeerd intern compensatie bij elkaar te zoeken en dat daarbij sterk 

wordt vertrouwd op de creativiteit van de manager bedrijfsvoering. De volgende zinsnede 

in een interne notitie van de manager bedrijfsvoering aan de afdelingshoofden naar 

aanleiding van de financiële problemen is in dit verband ook illustratief: 

“Overbestedingen worden niet getolereerd en moeten door de afdeling zelf worden 

opgelost. Er kan in deze gevallen geen beroep worden gedaan op het centrum.” Impliciet 

valt hieruit op te maken dat in het verleden het centrumbestuur de financiële problemen 
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van de afdeling hielp oplossen, alsmede dat het gebruik van budgetten (zie paragraaf 9.4) 

verder wordt aangescherpt onder druk van de krappere situatie. 

Ten aanzien van de opbrengsten is helemaal evident dat sterk op de manager 

bedrijfsvoering wordt geleund, aangezien hij zelf daar op stuurt. Zoals hij zelf stelt: “Als 

de afdeling met iemand (de zorgverzekeraar) heeft afgesproken dat ze 700 opnamen doen, 

moeten ze er ook 700 doen. Ze hebben ook voor 700 opnames geld gehad. Dus ik heb 

daar eerder zelf problemen mee (als ze minder doen, BC).” Het is de manager 

bedrijfsvoering die de problemen op zijn bord krijgt van tegenvallende opbrengsten, de 

afdelingshoofden worden pas indirect met gederfde opbrengsten geconfronteerd. Op het 

moment dat hij vertrekt en ook de voorheen gehanteerde financieringsstrategie niet meer 

functioneert, ontbreekt een sterke discipline om op kosten te besparen. Afdelingshoofden 

proberen de verantwoordelijkheid voor een sluitende exploitatie bij de waarnemend 

manager bedrijfsvoering neer te leggen. Zoals deze manager bedrijfsvoering stelt: “We 

(centrumbestuur met beleidsondersteuning, BC) hebben een soort format opgesteld waarin 

iedereen moet aangeven wat hij allemaal gaat minderen. En daar (centrum B, BC) was in 

eerste instantie een houding van: ‘Dat doe jij, dat maak jij.’ Ik zeg: ‘nee, jullie zijn 

verantwoordelijk. Jullie zijn afdelingshoofden. Jullie weten waar je kunt sturen.’ ” De 

oorzaak hiervan benoemt hij ook: “Afdelingen zelf zijn niet op de hoogte, of in ieder 

geval kennen niet alle details en voelen zich in ieder geval niet verantwoordelijk.” Hij 

constateert dan ook: “Er is ook niet echt gekeken in centrum B van: hoe kunnen we die 

bezuiniging invoeren. Nu wel hoor. Sinds 2003 is de manager bedrijfsvoering daar 

bovenop gaan zitten, want hij moest natuurlijk ook.” Hij geeft ook een aanvullende 

verklaring voor  dat gebrek aan focus: “Maar hij had ook andere belangrijke dingen. Er 

moest een OK op orde worden gebracht.” 

 

Zodra de afdelingshoofden van centrum B begrijpen dat de strategie van 

opbrengstvergroting niet meer werkt en zij verantwoordelijk worden gesteld voor de 

tekorten, ontstaat pas een focus op efficiencyverbeteringen. De waarnemend manager 

bedrijfsvoering geeft aan: “En dan zie je opeens dat mensen wel bereid zijn naar te kijken 

waarom gebruik ik dat gas, dat pilletje, dat spuitje, die handschoenen. Toen kwamen er 

allerlei acties op gang. Dan blijkt dat dus veel dingen ook goedkoper kunnen.” Dat de 

focus op kostenbeheersing niet sterk ontwikkeld is bij de afdelingshoofden, blijkt ook uit 

de reactie van de zorgmanager van het centrum als we hem vragen of de centrumraad 

minder strak aan budgetten vast zou moeten houden of dat het op de huidige wijze prima 

gaat: “Het mag wel wat strakker, zonder dat het nou een beheerscultuur wordt. Dat heeft 

de afgelopen periode bewezen. We moesten bezuinigen. Dus een heleboel mensen zijn 

kritisch gaan kijken naar wat ze uitgaven en toen kwam er toch zeer veel uit. En dan denk 

je van: da’s toch jammer. Dat je eerst een bezuiniging om de oren moet krijgen voordat je 

eens eventjes scherp naar je budgetten kijkt. In dat opzicht zijn bezuinigingen natuurlijk 

ook een zegening, want dan kijk je daar nog eens heel creatief naar.” Het in stand houden 

van inefficiencies kan ook worden geïnterpreteerd als gemiste kansen om meer kerntaken 

te realiseren. 
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Opmerkelijk is dat centrum B in 2003 ondanks haar financieel gunstige productie sterk in 

de rode cijfers is gekomen. Ook het jaar daarvoor had het centrum te maken met een 

omvangrijk tekort. Het roept de vraag op of dat effecten zijn van de besturingsfilosofie en 

het toegepaste budgetteringssysteem. Volgens de zorgmanager is dat niet het geval: “We 

hebben een tekort in centrum B, maar dat ligt, en dat klinkt wel heel erg vanzelfsprekend 

als ik dat zeg, dat ligt niet aan de wijze waarop we beleid inzetten.” Ook de manager 

bedrijfsvoering ziet het tekort van zijn centrum in een bepaald perspectief: “Ik heb 

gewoon een heel goed verhaal daarvoor. (…) Ik heb gewoon het gevoel dat ik het 

ontzettend in de hand heb. Dat zie je hier niet uit, omdat ook een aantal acties laat zijn 

ingezet, omdat wij dachten: we halen gewoon X miljoen extra productie binnen. (…) Nou 

ja, kijk, als ons centrum niet door problemen op de IC was getroffen, dat vind ik dan zo’n 

factor, dat kwam door oorzaken van buitenaf. Dat maakt dus ook dat ik denk: ja, aan die 

productie heb ik dus niks kunnen doen. (…) Ik had er op gerekend dat ik X miljoen extra 

zou krijgen voor de OK, want dat is een verhaal dat loopt nu al heel veel jaren, dat moet 

een keer gaan uitbetalen en dat gebeurt nu dus ook. Dan is dit probleem dus gewoon weg, 

dat is er dus helemaal niet. Zo heb ik nog meer ijzers dus in het vuur. (…) Dus dan kom je 

uiteindelijk op een scenario van plus of min een half miljoen uit en dat vind ik op een 

budget van X miljoen, daar word ik niet vreselijk onrustig van. (…) Dus eigenlijk ziet het 

er nog helemaal niet zo slecht uit. (…) En dat zeg ik dan ook tegen ze (de RvB, BC): 

‘Waar heb je het nou over, het gaat om niks.’ ” De manager bedrijfsvoering beroept zich 

op de RvB voor de oplossing van problemen waarvan hij vindt dat òf ze niet het probleem 

van centrum B alleen zijn (te lage doorberekening van OK-kosten), òf de oorzaken ervan 

buiten de invloedssfeer van het centrum liggen (noodzakelijke sluiting van de IC). Zoals 

hij zelf zijn afdelingen helpt bij het vinden van een oplossing voor een probleem dat hun 

eigen competentie te boven gaat (zie paragraaf 9.4), zo vraagt hij van de RvB ook een 

loyale opstelling om het centrum uit de brand te helpen.  

De zorgmanager van centrum A die zoals elders geschetst zelf ook veel belangstelling 

heeft voor besturingssystemen, heeft wel duidelijk zijn vraagtekens of de wijze van 

budgettering van centrum B niet meer risico’s inhoudt. Als we hem vragen of de 

budgetteringssystemen van centrum A en B verschillende effecten hebben op de realisatie 

van kerntaken antwoordt hij: “Ja, absoluut. Natuurlijk heeft dat invloed, omdat je je veel 

meer richt (bij centrum B, BC). Maar het moet ook wel kostendekkend kunnen. Dus 

centrum B heeft wel tekorten.” Op de vraag of hij vanuit academische profilering de 

voorkeur zou geven aan het systeem van centrum B, antwoordt hij: “Ja, maar kan het? Als 

er uiteindelijk daardoor gesneden moet worden, dan is het meer idealistisch dan 

realistisch. Je moet er ook financieel mee uit kunnen komen. En dat lijkt dan toch ook wel 

wat lastig te zijn, zeg ik voorzichtig.” 

 

De vraag of het systeem tot tekorten leidt, kan niet los worden gezien van de opvattingen 

over tekorten van degenen die het systeem toepassen. Zoals uit bovenstaande blijkt, vindt 

de manager bedrijfsvoering bepaalde tekorten niet het probleem van centrum B. Anders 

dan bijvoorbeeld bij centrum A heeft centrum B te maken met dure centrale 

voorzieningen die niet aan één enkele afdeling zijn toe te wijzen. Dat kan de verklaring 

zijn voor de discrepantie die op het eerste gezicht lijkt te bestaan tussen de wijze waarop 
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de manager bedrijfsvoering zijn afdelingen aanstuurt en de opstelling die hij van de RvB 

verlangt waar het diens aansturing van centrum B betreft. Waar het de eigen afdelingen 

betreft, houdt de manager bedrijfsvoering immers strak aan budgetten vast (“een grens is 

een grens”) en verlangt hij van hen ook meewerking aan het oplossen van een budgettair 

probleem dat buiten hun invloedssfeer ligt (“het geld wordt niet méér”; zie ook paragraaf 

9.4). Daarentegen vindt hij dat de RvB niet moeilijk moet doen over half miljoen euro 

meer of minder en lijkt hij te anticiperen op dekking voor de tekorten van de OK. Die 

opstelling is wel te begrijpen: hoe redelijk is het onvoorziene en meerkosten van 

faciliteiten die door alle centra worden benut, af te wentelen op centrum B alleen? Dat 

impliceert immers dat centrum B zou moeten interen op haar kerntaken, terwijl andere 

centra in feite te weinig bijdragen en daardoor middelen ‘overhouden’ voor extra 

kerntaken binnen hun centrum. Oftewel: wiens probleem is het tekort van centrum B 

eigenlijk? Wat dat betreft is onderscheid te maken tussen een tekort bij centrum B en een 

tekort van centrum B.  

 

De RvB springt inderdaad bij en verleent extra budget voor de dekking van de tekorten 

van de OK. Toch lijkt dat meer uit nood geboren dan dat het helemaal van harte gaat. De 

RvB lijkt niet helemaal content te zijn met de besturingsfilosofie van de manager 

bedrijfsvoering en de effecten van zijn wijze van financieel management, zo blijkt uit een 

aantal signalen. Zo probeert ze haar grip op het centrum te versterken door meer 

informatie te verlangen over specifieke afdelingen. Dat leidt echter tot discussies tussen 

de RvB en de manager bedrijfsvoering over wie wat bestuurt. Zoals de manager 

bedrijfsvoering stelt: “Ik rapporteer de RvB alleen maar over het centrum. En toen zeiden 

ze laatst: ‘nou, wij willen ook al die afdelingen erbij hebben.’ Nou, ik zeg: ‘Maar dat 

willen jullie toch niet weten? Daar kan je niet meer op sturen. De RvB stuurt het centrum, 

jullie willen een centrumbestuur, een centrumraad, nou, dan moet je daar ook op sturen. 

Dan moeten in principe die individuele dingen, die moeten er niet meer toe doen, tenzij. Ik 

ben natuurlijk niet zo gek dat ik, zeg maar, bij de orthopedie niks meer doe, de 

cardiochirurgie niks meer doe en alles bij de heelkunde ga stoppen. Je moet ervan uitgaan 

dat de mix die ik heb, dat we die laten bestaan. En verder wil je dat niet weten.’ ” Maar de 

RvB wil dat wel degelijk weten. Gezien het achterblijven van bepaalde belangrijke 

productie bij diverse onderdelen van het centrum heeft ze waarschijnlijk niet het 

vertrouwen dat die mix inderdaad wordt gerealiseerd. Bij discussies alleen blijft het niet. 

De grote zorgen over de reservepositie en de ongebreidelde kostenstijgingen bij de OK 

leiden tot een dermate onhoudbare situatie, dat de voorzitter van de RvB persoonlijk 

ingrijpt. Een grote bron van zorg is dat bepaalde belangrijke productie van verschillende 

afdelingen sterk achterblijft bij de afspraak met de zorgverzekeraar. En waar de afspraak 

alsnog gerealiseerd is, is dat gepaard gegaan met nadelige effecten zoals organisatie-

onrust (zie ook paragraaf 9.3). Weliswaar zijn die problemen gedeeltelijk te verklaren 

door de eerder genoemde externe factoren, maar er bestaat ook de indruk dat het niet 

realiseren van die productie te maken heeft met de wijze van besturen en intern 

budgetteren. Het niet direct ervaren van negatieve of positieve financiële incentives als 

gevolg van het nalaten of stimuleren van productie draagt het risico in zich, dat afdelingen 

zich concentreren op dure academische zorg en onderzoek welke hun grootste affiniteit 
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hebben. Reguliere en topklinische productie die zowel financieel als beleidsmatig 

(gevoelig liggende wachtlijstproductie) belangrijk is, komen dan op het tweede plan. 

Zoals de financieel directeur aangeeft: “Productie Z kost ontzettend veel tijd, dus doen ze 

die X en Y maar niet. Dat soort dingen, dat kan dus niet meer. En daar wordt niet op 

gestuurd. Die hoogleraar heeft toch een eigen invulling van wat hij vindt dat er moet 

gebeuren. (…) Je hebt parameters te scoren, want dat levert geld op. Dat interesseert ze 

niet. Niemand die ze daar ook op aanstuurt.” Die laatste zinsnede geeft aan dat in de top 

van de organisatie de overtuiging heerst dat de manager bedrijfsvoering zijn 

afdelingshoofden niet helemaal in de hand heeft. Overigens heerst ook binnen het 

centrumbestuur zelf onvrede over dergelijk gedrag van afdelingshoofden. Met een scheef 

oog op een afdeling binnen het centrum maakt het volgende citaat dat duidelijk: “Als je de 

basiszorg op orde hebt, dan genereer je inkomsten waarmee je je academisch zou kunnen 

profileren. Als je denkt dat je geen X en Y hoeft  te doen en dat je de hele dag aan Z kunt 

gaan staan opereren, ik chargeer, dan gaat je afdeling ter ziele en dan heb je helemaal geen 

academische profilering meer. Dan heb je heel even een kort academisch profiel gehad, zo 

van we moeten daar zijn voor die hele dure operatie, maar als die afdeling dan over 2 jaar 

niet meer bestaat, dan heb je het verkeerd gedaan.” Gedoeld wordt op het feit dat 

opbrengsten weliswaar niet één op één door worden vertaald naar de afdelingen, maar dat 

deze wel dienen bij te dragen aan de financiële dekking van de kosten van het centrum als 

geheel. Afdelingen die sterk uit de pas gaan lopen van het profiel waarop een sluitende 

exploitatie van het centrum als geheel is gebaseerd, zijn op termijn financieel niet 

levensvatbaar. Oftewel: het budgetteringssysteem van centrum B straft een sterke focus op 

een bepaalde kerntaak niet direct op afdelingsniveau af. Dat kan op korte termijn leiden 

tot onevenwichtige accenten op bepaalde kerntaken en op lange termijn tot een bedreiging 

van alle kerntaken van het betreffende specialisme. 

 

De waarnemend manager bedrijfsvoering is vrij stellig over de verschillen tussen beide 

centra en (impliciet) over de invloed van het budgetteringssysteem op sturing: “Afdeling 

A van centrum B heeft vaste productieafspraken: X en Y. En op een gegeven moment 

dreigde ze die afspraken niet te halen. Dus toen kreeg centrum B minder budget. En toen 

heeft de manager bedrijfsvoering echt moeten zeggen: ‘Ja, jullie moeten zoveel en zoveel 

doen.’ Dergelijke afdelingen zijn er niet in centrum A, die dat zeggen, van: ‘Wij doen dat 

niet.’ Wij hoeven hen niks op te leggen omdat ze het zelf al zo geweldig doen.” Het beleid 

van centrum B om te ‘gaan’ voor inhoud en te zorgen als centrum in totaliteit financieel 

uit te komen, vereist wel commitment van elke afdeling om zich aan de 

productieafspraken te houden. Als echter de opvattingen tussen afdelingshoofden en 

management uiteenlopen over wat eigenlijk de taken zijn van een afdeling (zie paragraaf 

6.5), dan is de verleiding voor de afdeling groot haar eigen dure, academische weg te 

gaan. De ervaring van de manager bedrijfsvoering van centrum A geeft aan dat ‘zijn’ 

afdelingshoofden zich niet een dergelijke opstelling permitteren. Hij vraagt zich af wat dat 

verschil in opstelling bepaalt: “Ik denk: ja, waar ligt dat nou aan? Ligt dat nou aan het 

soort mensen, het soort afdelingen? Ik heb natuurlijk met allebei gewerkt. Volgens mij is 

het heel persoonlijk qua mensen. Ik zit even te denken aan het afdelingshoofd van 

specialisme A (van centrum B) en het afdelingshoofd van specialisme B (van centrum A). 
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(…) Ze zijn van vergelijkbare omvang. Ze zijn heel verschillend. Specialisme A wil 

eigenlijk het liefst wat zij leuk vinden, dat zijn operaties Z. En specialisme B ziet het heel 

zakelijk en zegt: we doen zoveel verrichtingen X (die geld opleveren, BC), en dan kunnen 

we ook nog zoveel verrichtingen ZZ doen (dure zorg, BC). (…) Ik denk dat het toch het 

persoonlijke is.” Als we hem wijzen op de mogelijke invloed van het verschil in 

budgetteringssysteem, reageert hij: “Heeft dat zoveel te maken met de budgettering? Want 

ik zit te denken, stel dat we die verrichtingen X, ja dat we daar 80% van zouden 

doorgeven in plaats van 100%, dat zou voor hen niks veranderen. Dan zouden ze het ook 

doen. (…) Er zit nog zoveel financiële aantrekkelijkheid in dat je daar best iets in zou 

kunnen doen. En die kun je ook wel houden, die financiële aantrekkelijkheid, je kunt best 

overal een overheadpercentage op zetten van, nou ja, misschien 5 %. Je moet wel die 

incentives blijven houden.” Impliciet geeft hij hiermee aan dat het juist alles met 

budgettering te maken heeft: hij zegt immers dat afdelingen dingen doen zolang het voor 

hen financieel aantrekkelijk is. 

Ook schetst hij in dit verband een andere ervaring in zijn functie als waarnemend manager 

bedrijfsvoering bij centrum B: “Onderdeel A van afdeling B doet meer dan haar plan. Ze 

krijgt daar niks voor. Want binnen die afdeling zijn er nog meer deelgebieden die te 

weinig hebben. (..) ‘Ja, zegt het betreffende onderdeel, dan ga ik me ook niet meer 

uitsloven. Krijgen we toch niks voor.’ Dat is natuurlijk een hele andere redenatie dan een 

aparte afdeling als specialisme C binnen centrum A of wat dan ook. Die krijgt gewoon het 

geld direct in het handje.” Het ontbreken van positieve financiële prikkels moedigt niet 

aan tot extra productie. Bovendien legt de onderlinge solidariteit het hier af tegen het 

belang van de eigen afdeling. 

 

Op basis van het voorgaande kan ten aanzien van de veronderstellingen die betrekking 

hebben op effecten het volgende worden geconcludeerd. Veronderstelling (e) luidt dat de 

realisatie van de doelstellingen die met het budgetteringssysteem worden nagestreefd 

gunstig worden beïnvloed indien het systeem aansluit op de mate van taakonzekerheid en 

het gebruik daarop is toegesneden. Reeds is geconstateerd dat geen koppeling wordt 

toegepast, ondanks dat de beide in beschouwing genomen specialismen taakzeker zijn. 

Door het niet leggen van een rekenkundige relatie waar dat kan, worden afdelingshoofden 

niet geprikkeld hun efficiency te vergroten. Deze focus blijkt inderdaad niet sterk 

ontwikkeld te zijn, terwijl dat wel in sterke mate wordt nagestreefd. Ook zou koppeling 

afdelingshoofden waarschijnlijk aanzetten tot het sterker binnen budget blijven, gezien de 

ervaringen bij centrum A. Onevenwichtigheden tussen vergoedingen en kosten kunnen 

worden voorkomen door koppeling volgens systeem II toe te passen. Daarbij geldt echter 

de kanttekening dat het inzicht in de kosten van specifieke zorg slecht ontwikkeld is. Het 

tweede deel van veronderstelling (e), dat de combinatie van een geringe mate van 

taakonzekerheid, een sterke mate van koppeling en het sterk vasthouden aan de realisatie 

van het budget, een gunstige invloed zal hebben op de realisatie van de doelstellingen van 

het budgetteringssysteem, is niet aan de orde.  

Veronderstelling (f) luidt dat een ‘mismatch’ tussen taakonzekerheid, systeem en gebruik 

er toe kan leiden dat de realisatie van de kerntaken negatief wordt beïnvloed. Deze 

veronderstelling verdient een genuanceerde reactie. Dat de manager bedrijfsvoering 
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probeert financiële kwesties zoveel mogelijk bij de afdelingshoofden weg te houden om 

hen ruimte te geven voor datgene waar ze goed in zijn, wordt door de afdelingshoofden 

zeer gewaardeerd. Het budgetteringssysteem van centrum B leidt tot een sterke focus op 

met name onderzoek, daarin mede gestimuleerd door de sterke belangstelling voor 

onderzoek binnen het centrum en de mogelijkheid financiële tekorten in te dekken met 

productie die geld oplevert. Enerzijds is dat gunstig voor de academische profilering van 

deze kerntaak, anderzijds leidt dat in bepaalde gevallen tot onwenselijke geachte minder-

productie bij andere kerntaken. Om diezelfde, net genoemde redenen is er bij de 

afdelingshoofden weinig focus op efficiencyverbetering. De mogelijkheden om extra 

kerntaken te realiseren (of tekorten in te dekken) worden daardoor niet ten volle benut. De 

omvangrijke financiële tekorten van het centrum gedurende enkele jaren roepen de vraag 

op of het gehanteerde besturings- en budgetteringssysteem van centrum B wel tot een 

adequate financiële beheersing kan leiden. Een dergelijke conclusie is echter moeilijk te 

trekken, doordat een aantal grote problemen binnen het centrum betrekking heeft op 

faciliteiten waarvan door alle centra gebruik wordt gemaakt. Veronderstelling (g), dat de 

mate waarin de doelstellingen van de overheid worden gerealiseerd vooral afhankelijk zal 

zijn van de mate waarin de doelstellingen die met de interne budgettering worden 

nagestreefd in het verlengde daarvan liggen en er een goede ‘match’ is tussen systeem, 

mate van taakonzekerheid en gebruik, kan niet worden bevestigd, doordat de betreffende 

‘match’ zoals reeds verklaard niet aanwezig is. Veronderstelling (h) dat bij een sterke 

mate van koppeling de invloed van het management op het beleid (sturing) zal afnemen, 

lijkt in die zin te worden bevestigd, dat door niet te koppelen de manager bedrijfsvoering 

bij centrum B financiële speelruimte creëert voor het centrumbestuur. Echter meer nog 

dan het sterk zwaar een stempel te drukken op de sturing, ligt de nadruk vooral op het 

voorkomen van ongewenste sturing en kunnen faciliteren van beleid met middelen door 

het centrummanagement voor zaken waar geen adequate vergoeding tegenover staat in het 

externe budget. Veronderstelling (i) blijkt een veronderstelling te zijn die bij de manager 

bedrijfsvoering van centrum B ten grondslag ligt aan zijn opvatting om koppeling niet te 

entameren. Deze veronderstelling luidt dat grote onevenwichtigheden tussen kosten en 

vergoedingen van zorg in het interne budget zullen leiden tot sterkere financiële sturing en 

het sterker bewust worden van financiële waarden. De effecten bij centrum A laten zien 

dat die veronderstelling juist is, maar de ontwikkeling van de financiële positie bij 

centrum B en het beperkte financiële bewustzijn bij afdelingshoofden lijkt ook een 

bevestiging te geven van de wenselijkheid en noodzakelijkheid van deze effecten.  

 

9.6. Andere vormen van control 

Naast accounting forms of control blijkt het centrumbestuur ook andere vormen van 

control uit te oefenen en te stimuleren Daarbij wordt zogenaamde clan control toegepast 

door het ontwikkelen van bepaalde waarden binnen het centrum. Zoals de manager 

bedrijfsvoering stelt: “Wat zijn nou onze normen? Transparant, resultaatgericht, 

patiëntgericht, samenwerking, academisch innovatief, respect. Leiderschap is iets van ons 

allen. Het gaat om bewustwording van het eigen gedrag, het effect op anderen. Oppakken 
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van de eigen verantwoordelijkheid en het inspireren van anderen.” De ontwikkeling van 

die cultuur heeft een academisch doel: “We willen dat de patiënt centraal staat, maar we 

willen ook resultaten boeken. We willen ook academisch innovatief zijn. We moeten 

dingen doen die we eerst nog niet hebben gedaan. Als we ze eenmaal kunnen, moeten we 

ze vooral overdragen aan een ander, dan gaan wij weer wat nieuws bedenken. Dat loopt 

als een rode draad door alles heen. Dus daar leggen we veel nadruk op, daar besteden we 

ook veel tijd aan.” De zorgmanager vult aan: “Wij zijn direct bij de oprichting al heel 

sterk gaan zitten op: wij zijn centrum B en wij willen het beste centrum worden. Zelfs het 

woord gouden centrum is gevallen, omdat een heel groot deel van de productie in dit 

centrum gerealiseerd wordt en belangrijke functies in dit centrum zitten. Dat heeft een 

heel sterk wij-gevoel gecreëerd.” Voor het uitdragen en vestigen van deze cultuur past het 

management diverse middelen toe, zoals de manager bedrijfsvoering schetst: “We hebben 

een cultuur- en leidersschapstraject gedaan waarin we met elkaar een aantal waarden en 

normen met elkaar hebben afgesproken. (…) We hebben dus een spel kaarten waar dat op 

staat met het logo van ons ziekenhuis. Dit zijn onze waardes, die staan hier een paar keer 

op. Het spelletje is gewoon een kaartspel waarbij de afdelingen van het centrum zijn 

afgebeeld op de plaatjes. Op die manier hebben we ook geprobeerd het feit dat je in het 

centrum zit wat meer aandacht te geven. (…) We hebben het centrumjournaal, dat komt 

eens in de drie maanden uit.” Niet in de laatste plaats etaleert de manager bedrijfsvoering 

sterk voorbeeldgedrag, zoals de zorgmanager hem beschrijft: “Hij spreekt de mensen aan 

zonder aansziens des persoons en niet alleen in MT, maar ook in de centrumraad.” 

Blijkt niet alleen uit de ingezette middelen hoe sterk het centrumbestuur hecht aan een 

dergelijke controlvorm, dat komt ook tot uitdrukking in andere middelen die het bestuur 

gebruikt: “Management development traject, cultuur en leiderschap hebben wij dat 

omgedoopt, heeft hier een heel andere vorm gekregen dan bij andere centra. Ten eerste 

heeft het hier plaatsgevonden en in een heleboel andere centra niet of nauwelijks, daar 

begint het nu op gang te komen. En ten tweede hebben we het hier al afgesloten en kijken 

we: hoe borgen we het en hoe evalueren we dat?” Bovendien is het bij centrum B sterk 

aangezet: “Ik denk  dat 70 a 80% van alle medewerkers wel eens in een conferentietje 

heeft gezeten.”  

De manager bedrijfsvoering is een sterke aanjager van deze controlvorm. Het heeft te 

maken met de onderlinge afhankelijkheid van afdelingen, zoals hij schetst: “Je staat niet 

alleen, je kan het ook niet alleen. Je zult het samen moeten doen en jou resultaat kan wel 

goed zijn maar als de rest van de keten dat niet is, dan blijft het resultaat toch mager”. En 

zoals reeds aangegeven, wil hij op grond van zijn ethiek voorkomen dat financiële 

prikkels de zorg dicteren. Dat komt onder andere terug in de geformuleerde missie van het 

centrum waarin het accent ligt op academische zorg. Maar het uitoefenen van sturing via 

clan control past ook bij deze taakopvatting. Het is een positieve vorm van control in de 

zin van samen gaan voor de beste academische zorg. De verandering van het MD-traject 

in cultuur en leiderschap lijkt op het eerste gezicht slechts een onbelangrijke nuance, maar 

mag illustratief heten voor de visie van de manager bedrijfsvoering. Hij heeft geen 

behoefte aan meer managers, maar aan professionals die maximaal commitment met 

elkaar hebben. Accounting control wordt ook wel toegepast, maar speelt geen sturende 

maar vooral beheersmatige rol, zoals eerder beschreven. 
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Dat de uitoefening van clan control vruchten afwerpt, blijkt wel uit het feit als hij 

afdelingshoofden in onderlinge aanwezigheid confronteert met budgetoverschrijdingen:  

“ ‘Waarom lukt het bij jou nou wel en bij mij niet? A, wat heb jij d'r nou aan gedaan? Of 

B, waarom blijf jij zo achter?’ En dat zeggen ze nu ook naar elkaar, hè. Drie jaar geleden 

(bij het begin van het centrum, BC) ontstond er vreselijke ruzie als je dat soort dingen zei. 

Nu zeggen ze: ‘Wat goed dat jij het wel gehaald hebt.’ En dat is natuurlijk wat je probeert 

te maken.” Dat die cultuur ook functioneel is en bijdraagt aan de realisatie van de 

kerntaken van het centrum, blijkt uit de volgende opmerkingen van de manager 

bedrijfsvoering: “Ik vind dat de productie van zorg X een voorbeeld is van samenwerken, 

respect. Anesthesiemedewerkers hebben staan inpakken op de sterilisatie. Ondersteunende 

specialisten zijn niet op vakantie gegaan. Dat is wel iets waarvan je zegt: jongens, het 

resultaat. Iedereen had het op een gegeven ogenblik alleen nog maar over het halen van de 

productieafspraak X. We hebben een feest gehouden na afloop, georganiseerd door de 

medisch specialisten van afdeling A, daar hebben we (als management bedoelt hij, BC) 

niks aan gedaan. Hebben zij georganiseerd. Er zijn een heleboel mensen geweest als 

waardering voor het feit dat iedereen zo goed heeft samengewerkt.” Bovendien leidt die 

cultuur er mede toe dat er geen claimgedrag ontstaat zoals de zorgmanager aangeeft: “Dus 

als iemand roept: ‘Ik heb meer geproduceerd dus ik heb recht op meer geld’, dat werkt 

hier gewoon niet zo. Maar dat is ook iets wat de manager bedrijfsvoering niet alleen roept, 

maar iets wat in de centrumraad ook algemeen aanvaard wordt. Ik denk dat dat te maken 

heeft met het centrum-B-gevoel.” De manager bedrijfsvoering benadrukt dat gevoel bij de 

noodzaak tot het realiseren van bezuinigingen: “En dat (de centrum-B-cultuur) is ook 

waaraan ik appelleer als ik zeg: het gaat nu slecht, we moeten bezuinigen. Nu kun je laten 

zien dat je één bent. Nu kun je laten zien dat je één centrum bent. Nu kun je met elkaar 

proberen om dat neer te zetten. Dus ik appelleer ook aan het feit dat we centrum B zijn. 

En we hebben altijd gezegd: we willen het gouden centrum zijn. Worden - zijn. Het is aan 

anderen dat te bepalen. Dus laat nu maar zien.” Dat controlmechanisme blijkt echter bij 

grote financiële problemen niet te werken, zoals reeds is beschreven: iedereen blijkt dan 

sterk op de eigen afdelingsbelangen de nadruk te gaan leggen. 

 

Net als bij centrum A wordt door het centrumbestuur niet nadrukkelijk gestuurd op het 

uitoefenen van behavior control door afdelingshoofden. Een afdelingshoofd verklaart in 

dat verband geen stimulansen te ervaren van het centrumbestuur. Het is een ontwikkeling 

die vooral binnen de specialismen zelf moet worden gedragen. Weliswaar staan 

centrumbesturen positief tegenover protocollering, gezien de sterke zorginhoudelijke 

accenten wordt dit toch meer als het domein van afdelingshoofden ervaren, zowel door 

managers als door de afdelingshoofden zelf. Bovendien vindt stimulering van de 

toepassing ervan meer vanuit een centrale regie plaats zoals is beschreven in paragraaf 

7.6. 

 

De afdelingshoofden zijn, zo is beredeneerd in paragraaf 3.7, bij uitstek degenen die 

mogelijkheden tot keuze hebben waar het gaat om de afweging en toepassing van diverse 

controlinstrumenten in relatie tot accounting control. Protocollair werken neemt ook bij de 

afdelingen van centrum B als controlmechanisme een sterke plaats in, maar dat dient niet 
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primair de beheersing van de middeleninzet. Het belang van onderwijs speelt daarbij een 

belangrijke rol. Het afdelingshoofd van specialisme A wijst in dit verband ook op de 

control die wordt uitgeoefend door opleidingsinstituten van wetenschappelijke 

verenigingen: “Die doen er alles aan om die kwaliteit te verhogen. Die geven eens in de 2 

maanden een cursus op bepaalde gebieden, maar ook specialisten die klaar zijn moeten 

een aantal punten halen. (…) Het gaat puur om kwaliteit, dat iemand up to date is. Kijk, 

ons vak is in grote mate manueel. Dat je goed doet wat je moet doen.” Het doel is 

nogmaals kwaliteitsborging, niet primair het beheer van middelen. Het afdelingshoofd 

schetst ook dat hij zelf een sterk stempel drukt op zijn afdeling: “Kijk, het hoofd van de 

afdeling bepaalt een beetje de kleur. Het hoofd van de afdeling bepaalt de richting en het 

hoofd van de afdeling bepaalt een beetje de toon van de muziek. Hij drukt natuurlijk een 

zwaar stempel op zo’n afdeling, al naar gelang zijn karakter. Het klinkt een beetje boud 

wat ik nu zeg, maar dat is gewoon de realiteit. Ik zeg ook tegen die assistent en ook tegen 

de staf wat ik vind en wat ze moeten doen naar mijn beleving. En waarom ze iets niet 

goed doen en waarom ze iets wel goed doen. (…) Dat is natuurlijk wel in onderling 

overleg met zijn staf (de andere medisch specialisten binnen de afdeling, BC), die staf is 

heilig. (…) Je moet wel andere mensen omarmen als daar als groep voor gekozen wordt. 

Maar dan moet je er ook voor gaan. En iemand die dan wat anders doet, die heeft dan een 

probleem. ” Uit deze opmerkingen blijkt dat leden van de afdeling hun gedrag aanpassen 

op basis van discussies met hun collega’s en vormen van collegiale toetsing. Illustratief is 

met name ook hoe ook het afdelingshoofd sterk rekening houdt met de waarden die zijn 

collega-medisch specialisten koesteren: de staf is heilig. De mate van clan control is 

derhalve sterk. Maar er zijn geen nadrukkelijke aanwijzingen dat die vorm van control 

sterk gericht is op het realiseren van middelenbeheersing.  

Bij specialisme A is ook weinig noodzaak tekortkomingen van het budgetteringssysteem 

via andere controlinstrumenten op te vangen, want die worden niet daadwerkelijk ervaren. 

Zoals beschreven in dit hoofdstuk wordt getracht in redelijke, kostendekkende budgetten 

per afdeling te voorzien. De indruk bestaat dat specialisme A goed uit komt met haar 

budget. Het specialisme genereert veel opbrengsten voor het centrum. Deze productie 

wordt ook opgevoerd om de tekorten van het centrum te dekken. Weliswaar vindt in 

centrum B geen koppeling plaats, toch moet deze afdeling wel gefaciliteerd worden om 

die productie te realiseren. Waarschijnlijk leidt dat tot relatieve rijkdom, want het 

specialisme is ook in staat haar bezuiniging relatief eenvoudig te realiseren, zoals het 

afdelingshoofd stelt: “Ik neem een aantal maatregelen binnen mijn afdeling waardoor ik 

dat (die bezuiniging, BC) gemakkelijk kan doen.” Deze afdeling is gezien de omvang van 

het budget goed in staat uit te komen.  

Specialisme B heeft te kampen met een overschrijding van het budget. De oorzaak 

daarvan is voor een belangrijk deel terug te voeren op de omvang en samenstelling van de 

productie die afwijkt van die waarop het budget is vastgesteld. Die afwijking is terug te 

voeren op een verschil in inzicht tussen centrumbestuur en afdelingshoofd over wat de 

afdeling aan productie zou moeten realiseren: financieel interessante wachtlijstproductie 

waar het budget op af is gestemd, of dure academische zorg waar geen specifieke 

vergoeding in het externe budget tegenover staat. Voor het centrumbestuur is de 

prioriteitsstelling duidelijk, zo blijkt uit de volgende zinsnede in de kwartaalrapportage 
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over de betreffende productie: “De realisatie van verrichtingen X blijft prioriteit nummer 

één, zeker ook gezien de afspraken van 2004.” Dat laatste geeft aan dat het realiseren van 

de betreffende productie niet alleen de opbrengsten in 2003 beïnvloedt, maar ook die van 

het volgende jaar. Productie-afspraken met de zorgverzekeraar zijn namelijk gebaseerd op 

de realisatie van het voorgaande jaar. Echter binnen de schaarse productiecapaciteiten legt 

het afdelingshoofd het accent op de academische zorg. Dat wordt immers ook in de missie 

van het centrum uitgedragen. Het afdelingshoofd spreekt in dit verband van een 

cultuurstrijd tussen dokters en managers. In paragraaf 6.5 is hij in dit verband uitgebreid 

geciteerd. Opvallend is, dat het afdelingshoofd zichzelf dus heel nadrukkelijk niet als 

onderdeel van het management ziet. Hij heeft ook weinig inzicht in de financiële 

consequenties van zijn beslissingen voor het centrum. Geconfronteerd met het feit dat 

voor bepaalde productie aparte vergoedingen worden gegeven geeft hij aan: “Nou, daar 

moet ik eerlijk gezegd van zeggen, daar hou ik me helemaal niet mee bezig.” Dat is 

immers ook de bedoeling: de manager bedrijfsvoering houdt dergelijke informatie bij de 

afdelingshoofden weg zoals reeds gesteld. Echter zelfs al zou dit afdelingshoofd over 

meer financiële informatie beschikken, het is vooral zijn visie op hetgeen zijn 

academische afdeling zou moeten doen die zijn opstelling dicteert. Hij zou voor die taken 

afdoende financieel gefaciliteerd moeten worden door de RvB, die zich daarvoor hard zou 

moeten maken bij de zorgverzekeraar: “Als je een organisatie hebt dan ga je eerst kijken 

wat voor talenten je in huis hebt. En hoe kun je die talenten op de best mogelijke manier 

inzetten. Dan heb je die persoon gepaaid en je weet dat die persoon er voor gaat. Dan 

benader je de kant vanuit het talent, vanuit de mens. En niet vanuit het systeem, wat het 

systeem graag verlangt. (…) Zorg dat je gewoon op een aantal kaders top wordt, waardoor 

ze niet meer om jou heen kunnen.” De problematiek manifesteert zich financieel ook 

daarom sterk, doordat het een ‘jong’ specialisme betreft met nauwelijks historisch budget. 

Het afdelingshoofd stelt in dit verband “dat wij in een wat crisisachtige sfeer wat 

personeel en financiën acteren.” 

Zijn opvatting maakt dat het afdelingshoofd zich weinig aan kosten- en 

productiebudgetten gebonden voelt. Accounting control is geen belangrijk 

controlinstrument voor hem. De vraagstelling in hoeverre andere vormen van control dan 

als substituten of aanvulling fungeren is dan ook niet meer relevant. 

 

Veronderstelling (j), dat bij een geringe mate van taakonzekerheid het gebruik van interne 

budgettering als middel van control geschikt is voor sturing en beheersing, terwijl bij een 

hoge mate van taakonzekerheid juist het accent zal worden gelegd op andere vormen van 

control, kan niet worden bevestigd. Weliswaar dient de interne budgettering bij te dragen 

aan kostenbeheersing en is de omgeving waar het de beide specialismen betreft taakzeker, 

taakonzekerheid speelt echter geen rol bij het bepalen van het budgetteringssysteem, de 

doelstellingen en het gebruik van budgetten. Bovendien wordt sturing vooral uitgeoefend 

via andere controlinstrumenten. Het centrumbestuur legt sterk de nadruk op cultural 

control om op die manier samenhang en kwaliteit van de productie waar verschillende 

afdelingen bij betrokken zijn, te bevorderen. Het realiseren van een sterke, aansprekende 

academische profilering is het doel. Het mechanisme van clan control kan vooral goed 

werken als er geen problemen zijn c.q. als de situatie zodanig is dat problemen nog te 



9. Interne budgettering bij centrum B 

 205 

voorkomen zijn door de handen ineen te slaan. De sterke samenwerking van afdelingen 

binnen centrum B om financiële problemen te voorkomen door het in zeer korte tijd 

realiseren van veel belangrijke productie getuigt daarvan. Echter op het moment dat de 

financiële problemen acuut zijn, wordt geld dominant en verliezen andere 

controlmechanismen aan kracht. Samenhang, culturele waarden, etc. lijken opeens ver 

weg te zijn. 

Bij de onderzochte afdelingen blijken verschillende controlinstrumenten niet als 

substituten of aanvullingen te fungeren voor accounting control. Bij de ene afdeling wordt 

daar geen noodzaak toe gevoeld, terwijl bij de andere afdeling door het gebrek aan 

accounting control de relatie met andere vormen van control niet aan de orde is. 

 

9.7. Samenvatting  

Het budgetteringssysteem van centrum B heeft de kenmerken van bijna volledige 

inputbudgettering. Er is sprake van een lichte vorm van koppeling voor enkele specifieke 

kostenposten. In termen van verantwoordelijkheidscentra worden afdelingen vooral 

aangesproken op kosten (uitgaven). In die zin zijn ze aan te merken als uitgavencentra. 

Dat neemt niet weg dat de manager bedrijfsvoering wel degelijk afdelingen zeer sterk 

aanstuurt op het realiseren van de afgesproken productie, met name op die welke veel 

inkomsten genereert. Uitgavenbudgetten zijn derhalve niet het enige stuurinstrument waar 

de manager bedrijfsvoering gebruik van maakt, hij spreekt afdelingen ook mede aan op 

hun taakstellende productie (in termen van productieparameters). 

 

De mate van taakonzekerheid van de in beschouwing genomen specialismen is laag, maar 

heeft geen invloed op het budgetteringssysteem. Veronderstelling (a) dat een hoge mate 

van koppeling zal plaatsvinden bij weinig taakonzekerheid, gaat dus niet op bij centrum 

B. De condities daarvoor ontbreken, doordat kosten niet per zorgproduct worden 

geregistreerd. Zijn er weliswaar potentiële mogelijkheden voor systemen als bijvoorbeeld 

outputbudgettering, er kan daarom niet zonder meer worden gesproken van een fout van 

het type I. 

 

Onevenwichtigheden in vergoedingen en kosten voor verschillende vormen van productie 

binnen centrum B zijn de belangrijkste contingente factor die de vormgeving van het 

budgetteringssysteem bepalen. Alhoewel de doelstellingen die het centrum nastreeft met 

interne budgettering sterk in het verlengde liggen van die van de overheid, wordt geen 

sterke mate van koppeling toegepast, zoals veronderstelling (b) luidt. Dat het 

budgetteringssysteem onder andere wordt bepaald door de doelstellingen die met het 

systeem worden nagestreefd zoals diezelfde veronderstelling aangeeft, blijkt voor centrum 

B op te gaan waar het de instandhouding en aanpassing van het systeem (zoals het 

opheffen van afdelingsreserves) betreft. De persoonlijke opvattingen over sturing en 

beheersing van de manager bedrijfsvoering blijken in dit verband een belangrijke rol te 

spelen. Zijn behoefte aan invloed komt niet zozeer voort uit de wens een eigen stempel te 

drukken op de zorginhoudelijke sturing, maar om te kunnen voorkomen dat ongewenste 
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sturingseffecten ontstaan. Zijn ethische overwegingen spelen daarbij een rol. Hij ziet het 

als zijn taak financiële prikkels weg te houden bij afdelingen, want die moeten zich door 

de zorgvraag laten leiden, niet door geld. De accenten die hij legt in het 

budgetteringsinstrumentarium hebben dus sterk met zijn taakopvatting te maken wie 

waarvoor verantwoordelijk is en wie zich waardoor moet laten leiden.  

Bepaalde contextuele factoren bepalen of een manager zich een bepaalde besturingswijze 

kan veroorloven. Alhoewel stereotype beeldvorming niet zonder risico’s is, blijkt een 

belangrijke factor betrekking te hebben op de aard van het specialisme, welke vaak 

samengaat met een bepaalde geaardheid van de medisch specialisten. Die geaardheid 

faciliteert bij centrum B het doorvoeren van veranderingen in de interne budgettering. Dat 

afdelingen de manager bedrijfsvoering de ruimte gunnen om middelen flexibel in te 

zetten, heeft ook in sterke mate te maken met hun onderlinge afhankelijkheid. Die komt 

tot uitdrukking in gezamenlijk te behandelen patiënten c.q. gezamenlijke patiënten waar 

de afdelingen in een keten van zorg mee te maken hebben. Als één specialisme dan haar 

voorzieningen niet op orde heeft, heeft dat repercussies voor de andere afdelingen. Verder 

beschikken afdelingen over zodanige budgetten, dat ze goed in staat zijn om hun 

kerntaken te realiseren. Gegeven dat laatste en het feit dat in geval van financiële nood 

extra productie voor additionele financiering kan zorgen, staan afdelingshoofden tamelijk 

indifferent tegenover het budgetteringssysteem. 

Veronderstelling (c) dat toegenomen financiële risico’s in combinatie met de noodzaak 

die te beheersen zullen leiden tot een sterkere mate van koppeling, een sterker vasthouden 

aan de realisatie van het afgesproken budget (gebruik) en het benadrukken van 

doelstellingen die betrekking hebben op financiële sturing en beheersing, gaat wel op, 

maar verdient nuancering. Het gebruik, dat reeds werd gekenmerkt door het sterk 

vasthouden aan de realisatie van het budget, wordt inderdaad nog verder aangescherpt. 

Doelstellingen ten aanzien van financiële sturing en beheersing speelden reeds een sterke 

rol bij centrum B, waarbij die sturing vooral door de manager bedrijfsvoering werd 

uitgeoefend. De mate van koppeling neemt toe, maar daarin spelen diverse factoren een 

rol. De financiële noodzaak verhoogt inderdaad de druk om te koppelen en dringt andere 

factoren naar de achtergrond. De grenzen aan onderlinge solidariteit en samenhang blijken 

dan zeer nabij en het gevoel van ‘ieder voor zich’ gaat de boventoon voeren. Aspecten 

worden benadrukt die in het eigen voordeel werken, zoals de verdiensten die de afdeling 

heeft voor het centrum. Verder blijkt één van de contingente factoren om niet te koppelen 

aan kracht in te boeten, doordat kosten en vergoedingen van bepaalde WBMV-productie 

minder sterk van elkaar af blijken te wijken dan gedacht. Belangrijk is ook de wijziging in 

de besturingsfilosofie van het centrum met de komst van de waarnemend manager 

bedrijfsvoering, welke filosofie door middel van koppeling is te effectueren. Tenslotte 

blijkt het verstrekken van inzicht in opbrengsten van productie ook te leiden tot de roep 

die opbrengsten door te sluizen naar de afdeling, zeker als die nodig zijn om 

afdelingstekorten in te dekken. In tijden van financiële druk is koppeling een 

onontkoombare consequentie als inzicht wordt gegeven in opbrengsten en integrale 

managementverantwoordelijkheid wordt benadrukt. Afdelingshoofden claimen vervolgens 

die opbrengsten als zij er ook de verantwoordelijkheid voor krijgen te dragen. 
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Veronderstelling (d) betreft gebruik bij combinaties van taakonzekerheid en koppeling die 

zich niet voordoen bij centrum B en is dus niet aan de orde. Wel kan het volgende ten 

aanzien van gebruik worden geconstateerd. De manager bedrijfsvoering streeft naar een 

sluitende exploitatie: op centrumniveau moeten opbrengsten en kosten in balans zijn. 

Daarbij hoort dat afdelingen de afgesproken productie realiseren en dat binnen hun 

kostenbudgetten doen. Aangezien die budgetten redelijk zijn, spreekt hij hen daar sterk op 

aan. 

 

Op basis van voorgaande kan ten aanzien van de veronderstellingen die betrekking hebben 

op effecten het volgende worden geconcludeerd. Veronderstelling (e) luidt dat de 

realisatie van de doelstellingen die met het budgetteringssysteem worden nagestreefd 

gunstig worden beïnvloed indien het systeem aansluit op de mate van taakonzekerheid en 

het gebruik daarop is toegesneden. Reeds is geconstateerd dat geen koppeling wordt 

toegepast, ondanks dat de beide in beschouwing genomen specialismen taakzeker zijn. 

Door het niet leggen van een rekenkundige relatie waar dat kan worden afdelingshoofden 

niet geprikkeld hun efficiency te vergroten. Deze focus blijkt inderdaad niet sterk 

ontwikkeld te zijn, terwijl dat wel in sterke mate wordt nagestreefd. Ook zou koppeling 

afdelingshoofden waarschijnlijk aanzetten tot het sterker binnen budget blijven, gezien de 

ervaringen bij centrum A. Onevenwichtigheden tussen vergoedingen en kosten kunnen 

worden voorkomen door koppeling volgens systeem II toe te passen. Daarbij geldt echter 

de kanttekening dat het inzicht in de kosten van specifieke zorg slecht ontwikkeld is. Het 

tweede deel van veronderstelling (e), dat de combinatie van een geringe mate van 

taakonzekerheid, een sterke mate van koppeling en het sterk vasthouden aan de realisatie 

van het budget, een gunstige invloed zal hebben op de realisatie van de doelstellingen van 

het budgetteringssysteem, is niet aan de orde.  

Veronderstelling (f) luidt dat een ‘mismatch’ tussen taakonzekerheid, systeem en gebruik 

er toe kan leiden dat de realisatie van de kerntaken negatief wordt beïnvloed. Deze 

veronderstelling verdient een genuanceerde reactie. Dat de manager bedrijfsvoering 

probeert financiële kwesties zoveel mogelijk bij de afdelingshoofden weg te houden om 

hen ruimte te geven voor datgene waar ze goed in zijn, wordt door de afdelingshoofden 

zeer gewaardeerd. Het is in dit inspirerende klimaat dat het afdelingen eigenlijk niet 

uitmaakt hoe er gebudgetteerd wordt, als ze maar in staat worden gesteld op een prettige 

wijze hun werk te kunnen doen. Dat wordt gefaciliteerd door de mogelijkheid lucratieve 

productie op te voeren onder het regiem van het boter-bij-de-vis principe. Dat genereert in 

geval van tekorten genoeg extra middelen om het centrum te laten overleven. Het 

budgetteringssysteem van centrum B leidt tot een sterke focus op met name onderzoek, 

daarin mede gestimuleerd door de sterke belangstelling voor onderzoek  binnen het 

centrum en de mogelijkheid financiële tekorten in te dekken met productie die geld 

oplevert. Het beleid van centrum B om te ‘gaan’ voor inhoud en te zorgen als centrum als 

geheel financieel uit te komen, vereist wel commitment van elke afdeling om zich aan de 

productieafspraken te houden waarmee het totale kostenplaatje wordt gedekt. Als echter 

de opvattingen tussen afdelingshoofden en management uiteenlopen over wat eigenlijk de 

taken zijn van een afdeling, dan is de verleiding voor de afdeling groot haar eigen dure, 

academische weg te gaan. Enerzijds is dat gunstig voor de academische profilering van 
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deze kerntaak, anderzijds leidt dat in bepaalde gevallen tot onwenselijke geachte minder-

productie bij andere kerntaken. Gegeven het feit dat de afdelingshoofden niet zwaar 

hechten aan een grote budgettaire discipline door de mogelijkheid van 

opbrengstverwerving via extra lucratieve productie, sanctioneert het budgetteringssysteem 

van centrum B een sterke focus op een bepaalde kerntaak niet direct op afdelingsniveau. 

Zodra de financieringsstrategie van het centrum om tekorten te dekken niet meer werkt, 

vormt een te smalle financiële basis een bedreiging voor alle kerntaken van het 

betreffende specialisme op langere termijn. 

De besturingsfilosofie van de manager bedrijfsvoering waarbij hij zelf sterk op 

opbrengsten stuurt, zelf een sterke rol speelt bij het aangeven van bezuinigingen en zelf 

creatieve oplossingen bedenkt voor afdelingstekorten, leidt tot passiviteit en 

afhankelijkheid van afdelingshoofden waar het gaat om financiële beheersing. Zodra ze 

begrijpen dat de strategie van opbrengstvergroting niet meer werkt en zij verantwoordelijk 

worden gesteld voor de tekorten, ontstaat pas een focus op efficiencyverbeteringen. Het 

gebrek aan focus op efficiencyverbetering impliceert, dat de mogelijkheden om extra 

kerntaken te realiseren (of tekorten in te dekken)  niet ten volle worden benut. Verder 

roepen de omvangrijke financiële tekorten van het centrum gedurende enkele jaren de 

vraag op, of het gehanteerde besturings- en budgetteringssysteem van centrum B wel tot 

een adequate financiële beheersing kan leiden. Een dergelijke conclusie is echter moeilijk 

te trekken, doordat een aantal grote problemen binnen het centrum betrekking heeft op 

faciliteiten waarvan door alle centra gebruik wordt gemaakt. Veronderstelling (g), dat de 

mate waarin de doelstellingen van de overheid worden gerealiseerd vooral afhankelijk zal 

zijn van de mate waarin de doelstellingen die met de interne budgettering worden 

nagestreefd in het verlengde daarvan liggen en er een goede ‘match’ is tussen systeem, 

mate van taakonzekerheid en gebruik, kan niet worden bevestigd, doordat de betreffende 

‘match’ zoals reeds verklaard niet aanwezig is. Veronderstelling (h) dat bij een sterke 

mate van koppeling de invloed van het management op het beleid (sturing) zal afnemen, 

lijkt in die zin te worden bevestigd, dat door niet te koppelen de manager bedrijfsvoering 

bij centrum B financiële speelruimte creëert voor het centrumbestuur. Echter meer nog 

dan een sterk stempel te drukken op de sturing, ligt de nadruk vooral op het voorkomen 

van ongewenste sturing en kunnen faciliteren van beleid met middelen door het 

centrummanagement voor zaken waar geen adequate vergoeding tegenover staat in het 

externe budget. Veronderstelling (i) blijkt een veronderstelling te zijn die bij de manager 

bedrijfsvoering van centrum B ten grondslag ligt aan zijn opvatting om koppeling niet te 

entameren. Deze veronderstelling luidt dat grote onevenwichtigheden tussen kosten en 

vergoedingen van zorg in het interne budget zullen leiden tot sterkere financiële sturing en 

het sterker bewust worden van financiële waarden. De effecten bij centrum A laten zien 

dat die veronderstelling juist is, maar de ontwikkeling van de financiële positie bij 

centrum B en het beperkte financiële bewustzijn bij afdelingshoofden lijkt ook een 

bevestiging te geven van de wenselijkheid en noodzakelijkheid van deze effecten.  

 

Veronderstelling (j), dat bij een geringe mate van taakonzekerheid het gebruik van interne 

budgettering als middel van control geschikt is voor sturing en beheersing, terwijl bij een 

hoge mate van taakonzekerheid juist het accent zal worden gelegd op andere vormen van 
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control, kan niet worden bevestigd. Weliswaar dient de interne budgettering bij te dragen 

aan kostenbeheersing en is de omgeving waar het de beide specialismen betreft taakzeker, 

taakonzekerheid speelt echter geen rol bij het bepalen van het budgetteringssysteem, de 

doelstellingen en het gebruik van budgetten. Bovendien wordt sturing vooral uitgeoefend 

via andere controlinstrumenten. Het centrumbestuur legt sterk de nadruk op clan control 

om op die manier samenhang en kwaliteit van de productie waar verschillende afdelingen 

bij betrokken zijn, te bevorderen. Het realiseren van een sterke, aansprekende 

academische profilering is het doel. Het mechanisme van clan control kan vooral goed 

werken als er geen problemen zijn c.q. als de situatie zodanig is dat problemen nog te 

voorkomen zijn door de handen ineen te slaan. Echter op het moment dat de financiële 

problemen acuut zijn, wordt geld dominant en verliezen andere controlmechanismen aan 

kracht. 

Bij de onderzochte afdelingen blijken verschillende controlinstrumenten niet als 

substituten of aanvullingen te fungeren voor accounting control. Bij de ene afdeling wordt 

daar geen noodzaak toe gevoeld, terwijl bij de andere afdeling door het gebrek aan 

accounting control de relatie met andere vormen van control niet aan de orde is.

                                                           
1 In het licht van deze studie is het van belang helderheid te verschaffen over de motieven van het 

vertrek van de manager bedrijfsvoering van centrum B. Deze hebben niets te maken met de 

(financiële) ontwikkelingen binnen centrum B, maar met het zetten van een logische vervolgstap in 

de loopbaan van de betreffende manager.  
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10. Interne budgettering in het DBC-tijdperk 

De algemene en academische ziekenhuizen staan op de drempel van een nieuw tijdperk 

waar het de financiering van de zorg betreft. Onlangs is de eerste stap gezet: per 1 januari 

2005 vindt een deel van de bekostiging van ziekenhuizen daadwerkelijk door middel van 

DBC’s plaats (het B-segment), terwijl in de declaratiesfeer DBC’s uit het A-segment 

worden toegepast (zie ook paragraaf 2.5). Bovendien is aan de invoering van DBC’s reeds 

jaren van voorbereidend werk vooraf gegaan. Daarbij geldt wel de kanttekening dat de 

academische ziekenhuizen bij de ontwikkeling van DBC’s een minder prominente rol 

hebben gespeeld dan de algemene ziekenhuizen. Vanwege de minder grote betrokkenheid 

bij de opzet en het recente tijdstip van invoering van DBC’s hebben de in dit hoofdstuk 

gepresenteerde onderzoeksbevindingen voornamelijk het karakter van verwachtingen en 

slechts in geringe mate van daadwerkelijke ervaringen.  

Reeds is verantwoord in paragraaf 4.2 dat het veldonderzoek naar de budgettering met 

FB-parameters zich toespitst op hun rol in de interne budgettering, i.c. de mate van 

koppeling en de invloed die doelstellingen en contingente factoren daarop hebben. Naast 

de invloed op deze thema’s is de betreffende ziekenhuizen ook gevraagd een indruk te 

geven van de gevolgen van DBC’s voor het gebruik van budgetten en de effecten van 

interne budgettering. De achtergrond hiervan is met name de maatschappelijke relevantie 

(i.c. wat zijn de consequenties van DBC’s voor de interne budgettering en haar effecten) 

en het verkrijgen van een ijkpunt voor toekomstig onderzoek. Wat betreft de gevalsstudie 

is reeds in paragraaf 5.6 gewezen op de terughoudendheid die in de tweede 

onderzoeksfase is betracht met het stellen van vragen over de mogelijke gevolgen van 

DBC’s. Naast de vertraagde invoering en de beperkte betrokkenheid zijn de centra en hun 

afdelingen in het ziekenhuis van de gevalsstudie nauwelijks bij deze materie betrokken. 

Hierdoor is de gedachtevorming omtrent dit thema nog beperkt. Als gevolg hiervan is aan 

de invloed van DBC’s op andere vormen van control geen expliciete aandacht besteed. 

Daarom wordt volstaan met het geven van indicaties voor zover die bij de bespreking van 

DBC’s naar voren zijn gekomen. 

In de navolgende paragrafen zal de verwachte invloed van DBC’s per onderzoeksthema 

(exclusief andere vormen van control) worden gepresenteerd. Per thema zullen eerst de 

bevindingen van het veldonderzoek worden besproken, vervolgens die van de 

gevalsstudie. Daarbij zal worden nagegaan wat de invloed is van DBC’s op de 

houdbaarheid van de veronderstellingen zoals geformuleerd in paragraaf 3.8. 

Achtereenvolgens worden behandeld de verwachte invloed van DBC’s op het interne 

budgetteringssysteem (paragraaf 10.1), de mate van taakonzekerheid (paragraaf 10.2), de 

overige contingente factoren en doelstellingen (paragraaf 10.3), het gebruik van het 

budgetteringssysteem (paragraaf 10.4), de effecten van het budgetteringssysteem 

(paragraaf 10.5) en de toepassing van andere vormen van control (paragraaf 10.6). Het 

hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting (paragraaf 10.7). 
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10.1. De invloed van DBC’s op het interne budgetteringssysteem 

De bevindingen uit het veldonderzoek geven aan dat DBC’s een grote invloed zullen 

hebben op het vaststellen van de divisie- en afdelingsbudgetten. Deze indruk is gebaseerd 

op de volgende interviewresultaten: 

� De financieel directeuren is gevraagd te reageren op de volgende stelling (zie bijlage 

II): “De invoering van DBC’s zal het mogelijk maken de interne budgettering 

aanmerkelijk te verbeteren.” Vijf van hen hebben aangegeven het daar enigszins mee 

eens te zijn, terwijl drie van hen het daar volledig mee eens zijn.  

� Zeven van de acht financieel directeuren verwachten een grote invloed van DBC’s op 

de hoogte van afdelingsbudgetten. Slechts één van hen verwacht weinig invloed, 

omdat de huidige budgetten reëel zijn. 

� De mate van budgetdecentralisatie (in de zin van verschuiving van budgetten van 

leveranciers naar afnemers) en interne verrekening zal volgens de financieel 

directeuren door de invoering van DBC’s sterk toenemen. Dat zal met name 

veroorzaakt worden door het feit dat de vergoeding voor DBC’s gebaseerd is op een 

integrale kostprijs. Het biedt een aantal ziekenhuizen tevens de mogelijkheid hun 

besturingsfilosofie (integrale managementverantwoordelijkheid op decentraal niveau) 

nadrukkelijker te effectueren (zie ook paragraaf 5.3). 

� De scores op de verwachte realisatie van doelstellingen en de argumentatie die 

daarbij gegeven wordt, wijzen in de richting van een sterkere mate van koppeling (zie 

verder paragraaf 10.3). 

� Reeds was geconstateerd dat ziekenhuizen die momenteel op divisieniveau sterk 

koppelen dat op afdelingsniveau niet of nauwelijks doen. Dat zal met de invoering 

van DBC’s sterk veranderen, hetgeen met name blijkt uit de scores op doelstelling 3 

(het vergroten van de flexibiliteit van de interne middelentoewijzing) en de daarbij 

behorende argumentatie.  

 

Resteert de vraag of de intensivering van de koppeling beperkt blijft tot een 

mutatiesystematiek of dat DBC’s zullen worden aangegrepen om de budgetten van 

divisies (en hun afdelingen) in totaliteit opnieuw te bepalen (voor zover betrekking 

hebbend op de zorgcomponent). Onvermijdelijk lijkt dat divisies budgetten berekend op 

basis van DBC’s naast de huidige zorgbudgetten zullen leggen. De vraag is welke 

betekenis aan die uitkomst wordt toegekend. De verwachting van veel financieel 

directeuren is dat zij die menen op grond van DBC’s op hogere budgetten recht te hebben 

die middelen ook zullen claimen. In het tegenovergestelde geval zal men aangeven de 

middelen niet in te kunnen leveren vanwege het hoge aandeel vaste kosten. Bovendien 

maakt de verwevenheid van academische taken en budgetcomponenten een dergelijke 

discussie bij voorbaat lastig: betekent een lager DBC-budget mogelijk dat het huidige 

zorgbudget wordt gebruikt voor de financiering van activiteiten die eigenlijk zouden 

moeten worden gefinancierd uit andere budgetcomponenten? Met andere woorden: zijn 

die dan mogelijk te laag vastgesteld? Een zinvolle discussie over de hoogte van budgetten 

vereist derhalve een parameterisering van alle activiteiten die met de verschillende 

budgetcomponenten moeten worden gefinancierd. Desalniettemin verwacht het merendeel 
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van de financieel directeuren en managers bedrijfsvoering dat de toepassing van DBC’s in 

de interne budgettering tot herallocaties zal leiden en dus invloed zal hebben op het totale 

(zorg)budget. Verder zullen herallocaties niet alleen ontstaan door verschillen tussen 

huidige en herberekende budgetten, maar ook door budgetten voor ondersteunende 

diensten neer te leggen bij de interne afnemers. 

 

De bevindingen van de gevalsstudie bevestigen in belangrijke mate bovenstaande 

verwachtingen inzake herallocaties van het historisch budget. Zowel de voorzitter van de 

RvB als de managers bedrijfsvoering achten het zowel wenselijk als onvermijdelijk dat 

DBC’s zullen leiden tot het ter discussie stellen van historische budgetten en het realiseren 

van herallocaties. De voorzitter stelt: “Ik vind dat de DBC-kostprijssystematiek zal 

moeten leiden tot een herijking. Ik stel dus de historische budgetten ter discussie.” Zoals 

een manager bedrijfsvoering aangeeft: “Als op enig moment heel inzichtelijk te maken is 

dat er scheve situaties zijn ontstaan, dan moet je daar toch iets mee doen.” Bovendien zijn 

die discussies goed mogelijk doordat DBC’s en hun zorgprofielen goed aansluiten bij de 

belevingswereld van medisch specialisten, zoals de financieel directeur stelt: “Dat is wat 

de arts begrijpt.” Een manager bedrijfsvoering geeft aan dat sommige afdelingen wat 

betreft herallocaties ook hun hoop hebben gevestigd op DBC’s, i.c. dat historische 

onrechtvaardigheden worden rechtgetrokken. De onvermijdelijkheid van de herverdeling 

van budgetten is verder des te groter door de noodzakelijke bezuinigingen.  

Dat neemt niet weg dat sommigen de kans op herallocaties minder groot achten. Een 

medisch specialist heeft zijn twijfels vanwege de weerstand van afdelingshoofden, die de 

budgetten als verworven rechten ervaren (zie paragraaf 7.5). En zolang de invloed van 

DBC’s op het totale budget nog gering is, verwacht ook de financieel directeur nog geen 

grootschalige herallocaties.  

 

Waar het de mate van koppeling betreft, stelt de voorzitter van de RvB: “DBC’s zullen 

intern heel snel als alternatief voor de functionele budgettering gaan komen. Dat is op zich 

winst, vind ik. Het is in ieder geval beter dan wat we hadden.”  Wel wijst hij op de 

consequenties van het integrale karakter van DBC-vergoedingen. Aangezien in die 

bekostiging ook een vergoeding zit voor vaste en semi-variabele kosten, acht hij het 

wenselijk de mate van koppeling onder DBC’s minder automatisch op basis van (vaste 

percentages van) de externe vergoeding te laten plaatsvinden: “Het doorberekenen op het 

variabele deel moet je dan veel meer onderscheiden van de financiering van het vaste 

deel. Dus in die zin moet je ook je budgettering in de afdeling meer vast en variabel gaan 

maken, afgestemd op wat in de DBC vast en variabel is. De huidige systematiek van 

koppeling wordt genuanceerd.” Heeft de voorzitter van de RvB aangegeven dat hij ook bij 

centrum B een sterkere mate van koppeling wil bij de budgettering van afdelingen (zie 

paragraaf 7.3), die koppeling zou dus alleen voor het variabele deel moeten gelden. Ook 

de financieel directeur geeft het risico aan van koppeling zonder meer, zeker als bepaalde 

afdelingen meer opbrengsten zouden krijgen dan ze nodig hebben om hun kosten te 

dekken, terwijl andere mogelijk tekorten krijgen en in de problemen komen. Verder zal 

een volledige koppeling onwenselijk zijn gezien de in paragraaf 7.5 geschetste behoefte 

middelen af te romen om centraal beleid te kunnen voeren. 
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DBC’s zullen dus tot een sterkere mate van koppeling leiden, waarbij de invloed van 

DBC’s niet beperkt zal blijven tot budgetmutaties, maar op het integrale zorgbudget 

betrekking zal hebben. Wel zal de interne prijsstelling bij het ziekenhuis van de 

gevalsstudie waarschijnlijk zodanig zijn dat omvangrijke gunstige bezettingsresultaten 

zullen worden afgeroomd door de RvB c.q. het centrumbestuur.  

Luidt veronderstelling (a) dat onder de FB-systematiek de prijsbasis bij een hoge mate van 

koppeling vooral zal zijn ingegeven door de mate waarin CTG-vergoedingen aansluiten 

op de kosten van zorg, bij DBC’s zal die vergoeding het resultaat zijn van 

onderhandelingen tussen ziekenhuis en zorgverzekeraar. Weliswaar zal die als grondslag 

dienen voor de interne prijsstelling, bij het ziekenhuis van de gevalsstudie zal die worden 

gecorrigeerd voor bezettingsresultaten en worden afgeroomd ten behoeve van de realisatie 

van beleidsvoering door de RvB.  

 

10.2. DBC’s en hun invloed op taakonzekerheid  

Op veronderstelling (a), dat vanuit het perspectief van taakonzekerheid de mate van 

koppeling laag zal zijn bij een hoge mate van taakonzekerheid, terwijl een hoge mate van 

koppeling zal plaatsvinden bij weinig taakonzekerheid, lijkt de invoering van DBC’s niet 

van invloed. Zoals in bijlage IV zal worden besproken, kan echter de toepassing van 

externe budgetparameters in de interne budgettering invloed uitoefenen op de technologie. 

Refererend aan veronderstelling (a) wordt hier volstaan met de conclusie dat door de 

invoering van DBC’s de mate van taakonzekerheid van specialismen zal kunnen 

verminderen. Is in voorgaande hoofdstukken over de gevalsstudie aangegeven dat 

taakonzekerheid geen invloed heeft op het interne budgetteringssysteem, de potentie om 

rekenkundige systemen op grond van een lagere mate van taakonzekerheid toe te passen, 

lijkt door de invoering van DBC’s als gevolg van het toegenomen inzicht in aard, 

samenstelling en kosten van de zorg toe te nemen. Onder de conditie dat DBC’s de zorg in 

een academisch ziekenhuis en de kosten ervan adequaat representeren, zou voor het 

taakzekere specialisme oogheelkunde binnen centrum A niet langer sprake hoeven te zijn 

van de fout dat een verkeerd rekenkundig systeem wordt toegepast in een situatie die zich 

vanwege een relatief hoge mate van taakzekerheid wel lijkt te lenen voor een dergelijk 

systeem. Van het specialisme neurologie is geen duidelijk beeld verkregen ten aanzien 

van de mate van taakonzekerheid. Voor de beide taakzekere specialismen orthopedie en 

cardiologie zou geconcludeerd kunnen worden dat sprake is van een fout van het type I 

indien het huidige budgetteringssysteem van niet-koppelen wordt voortgezet. Er wordt 

geen rekenkundig budgetteringssysteem toegepast in een situatie die zich er wel voor 

leent. 
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10.3. DBC’s en de invloed van contingente factoren en doelstellingen 

In deze paragraaf zal worden ingegaan op de consequenties van DBC’s voor de invloed 

van doelstellingen en contingente factoren op het interne budgetteringssysteem. Wat 

betreft de contingente factoren zal vooral worden ingegaan op factoren die aan invloed 

toenemen. In paragraaf 11.3.2 wordt een meer systematisch overzicht gegeven van de 

betekenis van DBC’s voor alle in dit onderzoek onderkende factoren. 

 

Uit het veldonderzoek blijkt dat academische ziekenhuizen over het algemeen positief 

staan tegenover de invoering van DBC’s. Dat blijkt met name ook uit de verwachte 

invloed van DBC’s op de realisatie van de verschillende interne 

budgetteringsdoelstellingen en uit de scores op de stelling dat DBC’s de interne 

budgettering kunnen verbeteren. Dat de mate waarin externe budgetparameters de hoogte 

van de interne budgetten bepalen, i.c. de mate van koppeling zal toenemen, beschouwt 

men zowel wenselijk als onvermijdelijk. Refererend aan de doelstellingen en factoren die 

het interne budgetteringssysteem bepalen (zie paragrafen 5.3 en 5.4) ontstaat het volgende 

beeld.  

 

DBC’s worden door de meeste financieel directeuren en managers bedrijfsvoering gezien 

als een grote verbetering in de representatie van de zorgproductie. De DBC-typering 

wordt beleidsmatig bruikbaar geacht om zorgafspraken mee te maken. Met name de 

diagnose als onderscheidend kenmerk en de mate van verfijning spelen daarin een 

belangrijke rol. Eén financieel directeur nuanceert dit belang wel met de kanttekening dat 

voor het academisch ziekenhuis met name het onderscheid reguliere/topklinische (DBC) 

versus topreferente zorg beleidsmatig relevant is. Doordat het accent in het academisch 

ziekenhuis ligt op topreferente zorg heeft verfijning van de reguliere/topklinische zorg 

met DBC’s minder prioriteit. Dat neemt niet weg dat DBC’s een belangrijk 

referentiekader vormen om topreferente zorg af te bakenen van reguliere/topklinische zorg 

en dat adequate bekostiging van die zorg wel van groot belang is. 

Ook zullen DBC’s leiden tot een reëlere vergoeding voor gemaakte kosten, zo is de 

verwachting, blijkend uit de argumenten en de scores op doelstelling 4. Deze doelstelling 

zal ook sterker worden nagestreefd omdat DBC’s dat mogelijk maken. Het risico van 

sturing op niet meetbare of verkeerd gemeten output en verkeerde financiële prikkels 

(paragraaf 5.3 punt a visie op sturing) is sterk afgenomen.  

Om eventuele efficiencywinsten te kunnen realiseren en om te voorkomen dat het externe 

en interne budget uit de pas gaan lopen, wordt koppeling noodzakelijk geacht. Gezien de 

betere representatie van zorg en de kosten ervan zal koppeling met behulp van DBC’s 

leiden tot een verbetering van de kostenbeheersing (paragraaf 5.3 punt b visie op 

kostenbeheersing). Overigens achten de meeste ziekenhuizen de kans op grote 

veranderingen in de absolute omvang van de productie niet groot. Dat heeft vooral ook te 

maken met de omvang van de zorgvraag. Beheersmatige risico’s worden navenant als 

relatief beperkt ingeschat. Dat geldt echter met name op ziekenhuisniveau. Voor 

individuele divisies en met name afdelingen kunnen door gebrek aan schaalgrootte de 
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consequenties van productieverlies en -verschuivingen wel groot zijn. De meeste 

financieel directeuren denken daar als volgt mee om te gaan: 

� Risico’s zullen zoveel mogelijk worden afgewenteld op de divisies. Om die risico’s te 

kunnen dragen, dienen ze wel voldoende schaalgrootte te hebben, alsmede ook over 

mogelijkheden te beschikken om die risico’s te kunnen beperken (beïnvloeding 

kostenstructuren) en op te vangen (bijvoorbeeld door het realiseren en mogen 

behouden van efficiencywinsten).  

� Omdat individuele divisies in de problemen kunnen komen, is het noodzakelijk een 

deel van DBC-vergoedingen af te romen ten behoeve van reservevorming op centraal 

niveau.  

� Bepaalde vaste kosten (zoals de kapitaalslasten van de infrastructuur) zullen centraal 

worden gebudgetteerd voor zover die in de DBC-vergoeding worden opgenomen. 

� Gestreefd wordt naar een uniforme systematiek voor alle divisies, maar indien 

noodzakelijk zal het budgetteringssysteem van meer maatwerk worden voorzien. Zo 

zullen sterk aanbodgerelateerde specialismen (spoedeisende hulp, specialismen die 

afhankelijk zijn van orgaandonaties) anders worden gebudgetteerd dan sterk 

vraaggerelateerde.  

� Problemen voorkomen is beter dan problemen oplossen. Daarom zal de 

productieontwikkeling tussentijds sterker worden bewaakt om er voor te zorgen dat 

ze in de pas blijft lopen met het budget. 

Wel blijken de niet-koppelende ziekenhuizen minder ver te willen gaan in het afwentelen 

van risico’s dan de ziekenhuizen die momenteel reeds een sterke koppeling leggen. 

Integrale kostprijzen van DBC’s stimuleren verdere decentralisatie van budgetten en het 

vergroten van de integrale managementverantwoordelijkheid (paragraaf 5.3 punt c 

organisatieontwikkeling). Een reële vergoeding vanuit het perspectief van 

opbrengstverwerving versus die vanuit het perspectief van kostenvergoeding (paragraaf 

5.3 punt d het verstrekken van een reële vergoeding) leidt niet langer tot een verschil in 

uitkomst als DBC’s de pretentie waarmaken dat de vergoedingen overeenstemmen met de 

kostprijzen. Wel geldt als nuance de wijze waarop met bezettingsresultaten wordt 

omgegaan. Echter alleen ziekenhuis F geeft expliciet aan de divisies af te willen schermen 

van het spanningsveld tussen variabele opbrengsten en vaste kosten: het leidt alleen maar 

tot onzinnige verschillenanalyses over vaste kosten die buiten de eigen invloedssfeer 

liggen. 

Zoals gezegd geven alle ziekenhuizen aan overtuigd te zijn van de voordelen van DBC’s 

met betrekking tot het transparant maken van de zorgverlening en de kosten daarvan, 

terwijl toepassing van dezelfde parameters in de externe en interne budgettering 

pragmatisch is en de eenvoud bevordert (paragraaf 5.3 punt e pragmatisme, transparantie 

en eenvoud).  

 

Waar het herallocaties van historisch gegroeide budgetten betreft, geven ziekenhuizen aan 

deze noodzakelijk te vinden om efficiencywinsten (voortkomend uit toegenomen inzicht 

en benchmarking) te kunnen realiseren. Wel blijkt de verklaring voor eventuele 

afwijkingen van belang voor het besluit wel of niet te heralloceren. Desalniettemin bestaat 

bij de meeste ziekenhuizen het gevoel herallocaties door te moeten voeren om te 
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voorkomen dat de externe en interne financiering sterk uit de pas gaan lopen. Een groter 

deel van de opbrengsten is immers variabel geworden. De omvang van herallocaties is 

afhankelijk van de verschillen tussen de huidige en herberekende budgetten en het aandeel 

vaste kosten. Dat laatste bepaalt het tempo waarin herallocaties kunnen plaatsvinden. 

 

Gezien de kwetsbare financiële positie van het ziekenhuis in de gevalsstudie hoeft het 

geen verbazing te wekken dat de invoering van DBC’s gevolgen heeft voor haar interne 

budgettering, zoals reeds is beschreven in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk. Zoals de 

financieel directeur stelt: “Door DBC’s wordt het niet gemakkelijker, je bent meer 

risicovol als ziekenhuis.” Ook de voorzitter van de RvB stelt: “Vanuit het oogpunt van 

risicobeheersing heb ik het gevoel dat ik sterker centraal beleid moet voeren op die DBC-

ontwikkeling.” Hij doelt daarmee op het vergroten van de financiële mogelijkheden van 

de RvB om te kunnen anticiperen op financiële risico’s. Daarnaast speelt ook de noodzaak 

van het realiseren van omvangrijke bezuinigingen een grote rol bij de bezinning op de 

interne budgettering. Veronderstelling (c), dat toegenomen financiële risico’s in 

combinatie met de noodzaak die te beheersen zullen leiden tot een sterkere mate van 

koppeling, een sterker vasthouden aan de realisatie van het afgesproken budget (gebruik) 

en het benadrukken van doelstellingen die betrekking hebben op financiële sturing en 

beheersing, wordt als gevolg van de invoering van DBC’s meer actueel en gaat ook zeker 

op, maar wel met de nodige nuancering. Koppeling is en blijft een belangrijk instrument, 

zeker als gevolg van de betere kwaliteit van DBC’s voor de typering van de zorg en de 

vergoeding van de daarmee gemoeide kosten. De financieel directeur geeft in dit verband 

ook aan dat DBC’s verbetering van de interne budgettering mogelijk maken. Echter het 

integrale kosten karakter van de DBC-vergoedingen maakt de RvB alert op het afromen 

van voordelige bezettingsresultaten op vaste kosten (zie ook paragraaf 10.1). Bovendien 

moet de reservepositie van het ziekenhuis worden versterkt. Was dat reeds noodzakelijk, 

die noodzaak is als gevolg van het gestegen risicoprofiel door de invoering van DBC’s 

toegenomen. Deze argumenten leiden ertoe dat de DBC-vergoedingen niet voor 100% 

zullen worden doorgegeven. De financiële positie van het ziekenhuis zal er ook toe leiden 

dat de RvB sterker op DBC’s stuurt: het ziekenhuis kan het zich niet permitteren de 

betreffende opbrengsten te derven.  

Ook de manager bedijfsvoering van centrum B verwacht de doelstellingen van interne 

budgettering beter te kunnen realiseren dankzij de invoering van DBC’s. Hij hoopt met 

name dat “die DBC’s er toe zullen leiden dat datgene wat historisch bepaald is, wordt 

herzien op basis van de invoering van DBC’s.” Hij verwacht ook dat interne budgetten 

meer rekenkundig bepaald gaan worden en dat de huidige interne 

budgetteringssystematiek van centrum B zich zal wijzigen in de richting van meer 

koppeling. Staat bij centrum A de koppeling niet zozeer ter discussie, sterker nog, geeft de 

invoering van DBC’s als betere budgetparameters eerder argumenten om die te 

bestendigen, de manager bedrijfsvoering heeft zoals geschetst in paragraaf 8.5 wel de 

behoefte een deel van de middelen af te romen om beleidsvorming op centrumniveau te 

faciliteren. De wens is daarom wel aanwezig niet de gehele vergoeding intern door te 

geven, zoals nu nog wel het geval is. 
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De kwaliteit van de informatievoorziening, de omvang van financiële risico’s en inzicht in 

opbrengsten zijn contingente factoren die aan invloed toenemen en zullen leiden tot een 

sterkere mate van koppeling. Veronderstelling (b), dat ziekenhuizen voornemens zullen 

zijn als gevolg van de invoering van DBC’s een sterkere mate van koppeling toe te passen 

omdat zij, net als de overheid, verwachten dat DBC’s een beter middel dan de huidige FB-

parameters zijn om de doelstellingen van budgettering te realiseren, kan worden 

bevestigd. Weliswaar streven ziekenhuizen niet zozeer bewust bepaalde 

overheidsdoelstellingen na, toch liggen die wel sterk in het verlengde daarvan. En DBC’s 

worden als een bruikbaar en tevens noodzakelijk instrument gezien om die doelstellingen 

te realiseren. Die noodzaak komt tot uitdrukking in veronderstelling (c), dat toegenomen 

financiële risico’s in combinatie met de noodzaak die te beheersen zullen leiden tot een 

sterkere mate van koppeling, een sterker vasthouden aan de realisatie van het afgesproken 

budget (gebruik) en het benadrukken van doelstellingen die betrekking hebben op 

financiële sturing en beheersing. Deze veronderstelling wordt als gevolg van de invoering 

van DBC’s meer actueel.  

 

10.4. De invloed van DBC’s op het gebruik van budgetten  

Het gebruik van budgetten is niet een centraal onderzoeksthema van het veldonderzoek 

(zie de verantwoording in paragraaf 4.2). Toch is met betrekking tot de invoering van 

DBC’s dit thema wel aan de orde gesteld. Zo is de financieel directeuren gevraagd of hun 

reactie op budgetoverschrijdingen van divisies zal veranderen als DBC’s een sterke rol 

hebben gespeeld bij het tot stand komen van divisiebudgetten. Dat is niet zonder meer te 

zeggen, zo blijkt. Op basis van hetgeen wordt aangegeven, hangt dat af van een aantal 

factoren: 

� De kwaliteit van DBC’s als sturings- en beheersingsinstrument, welke met name 

afhangt van de mate van detaillering. Als DBC’s leiden tot reëlere budgetten (in de 

zin van kostendekkend, zie paragraaf 5.3, punt d), dan zullen divisies ook sterker 

worden aangesproken op budgetoverschrijdingen. Er ontstaat dan tevens de 

mogelijkheid om tussentijds af te rekenen en bij te sturen.  

� De omvang van financiële risico’s voortkomend uit DBC’s. Deze risico’s worden 

bepaald door de DBC-systematiek zelf, hetgeen samenhangt met de omvang van het 

variabele deel van het budget in relatie tot de vaste kostenstructuur. Aangezien dat 

variabele deel hoger wordt, neemt ook het risico toe. Reeds is betoogd in paragraaf 

10.3 dat de omvang van dit risico door de financieel directeuren als relatief beperkt 

wordt geacht. 

� De mate waarin het ziekenhuis in staat is financiële risico’s op te vangen. Minnen van 

bepaalde divisies zijn minder ernstig als het exploitatieresultaat van het totale 

ziekenhuis positief is en/of het ziekenhuis een comfortabele reservepositie heeft. 

� De bestuurlijke verhoudingen binnen het ziekenhuis. Als die goed zijn, is 

transparantie winst en kunnen nog beter afspraken met elkaar worden gemaakt over 

de besteding van middelen en het aanpakken van oorzaken van 

budgetoverschrijdingen. Leren staat in dat geval voorop, niet afrekenen. Sterker nog, 
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vermeden moet worden dat het budgetteringssysteem prikkels heeft waardoor divisies 

en afdelingen worden gestimuleerd tot een cultuur van ‘ieder voor zich’. 

� De visie op de betekenis van budgetten. Dit punt sluit aan op het vorige. De uitputting 

van budgetten wordt door sommige ziekenhuizen in een brede context geplaatst waar 

het de ontwikkelingen op diverse beleidsterreinen (zoals personeelsbeleid, 

kwaliteitsmanagement) betreft. Verschillenanalyses zijn dan vooral gericht op het 

verkrijgen van prospectieve informatie over te ontwikkelen samenhangend beleid op 

verschillende beleidsterreinen. 

Op grond van de eerste drie punten verwachten de meeste financieel directeuren meer 

betekenis toe te gaan kennen aan het overschrijden van budgetten indien aan de 

vaststelling ervan DBC’s ten grondslag liggen: zij zullen nadrukkelijker dan voorheen 

verlangen dat divisies binnen hun budget blijven. De sterkere bewaking van de 

productieontwikkeling, zoals genoemd in paragraaf 10.3, sluit daar op aan. 

Financieel directeuren die budgetten sterker positioneren als ondersteunend aan 

beleidsontwikkeling en financiële beheersing minder centraal stellen, geven aan hun 

reactie op budgetoverschrijdingen niet te zullen veranderen.  

 

De managers bedrijfsvoering is ook gevraagd naar de gevolgen van DBC’s voor de mate 

waarin ze vasthouden aan de realisatie van budgetten. Specifiek is hen gevraagd of zij aan 

de realisatie van afdelingsbudgetten een andere betekenis toekennen als DBC’s een sterke 

rol hebben gespeeld bij het tot stand komen van die budgetten. De meesten van hen geven 

aan dat DBC’s het wel mogelijk maken sterker aan de realisatie van het afgesproken 

budget vast te houden. Als gevolg van toegenomen variabilisatie van het afdelingsbudget 

bij een vaste kostenstructuur zien enkelen dat ook als noodzakelijk vanwege de 

toegenomen financiële risico’s. Eén manager bedrijfsvoering is de mening toegedaan wel 

meer aan de realisatie van het budget te moeten vasthouden, omdat hij daartoe wordt 

gedwongen als gevolg van toenemend claimgedrag van afdelingen. Sommige managers 

bedrijfsvoering verwachten dat DBC’s de afdelingen beter in staat stellen zelf orde op 

zaken te houden, waardoor ingrijpen van het divisiemanagement minder noodzakelijk 

wordt. Zo verwachten de meeste managers bedrijfsvoering dat afdelingshoofden zich 

sterker aan hun budget gebonden voelen als DBC’s een nadrukkelijke rol hebben gespeeld 

bij het tot stand komen van dat budget. Voor zover ze dat niet verwachten, is dat vooral te 

danken aan de door hen aangegeven reeds hoge budgetdiscipline van afdelingshoofden. 

Bovendien zullen afdelingshoofden ook het gevoel krijgen meer aandacht aan het 

voorkomen ervan te moeten besteden indien managers bedrijfsvoering meer betekenis 

gaan toekennen aan budgetoverschrijdingen. Eén manager bedrijfsvoering vreest dat 

afdelingshoofden ook in minder gunstig opzicht een grotere betekenis aan budgetten 

zullen toekennen, namelijk als mogelijkheid van sturing op financieel interessante zorg. 

Daardoor kunnen risico’s ontstaan voor het academisch zorgprofiel (zie de volgende 

paragraaf). 

 

In de hoofdstukken 7 t/m 9 is reeds geschetst dat binnen de gevalsstudie het gebruik van 

budgetten zich bij de centra kenmerkt door het sterk aansturen van afdelingen op de 

realisatie van hun budgetten c.q. het voorkomen van budgetoverschrijdingen. Na een 



10. Interne budgettering in het DBC-tijdperk 

 220 

aanvankelijk soepele opstelling geldt dat inmiddels ook voor het gebruik door de RvB. Dit 

sterker vasthouden aan de realisatie van het budget heeft alles te maken met de 

ontwikkeling van de financiële positie van het ziekenhuis. Zoals geschetst in de vorige 

paragrafen is de inschatting bij het ziekenhuis dat door DBC’s de financiële risico’s zullen 

toenemen. De noodzaak om sterk vast te blijven houden aan de standaards waarop het 

budget is gebaseerd, neemt daardoor alleen maar toe. Die mogelijkheden worden ook 

groter vanwege de verwachting dat DBC’s leiden tot kwalitatief betere interne budgetten 

(zie de vorige paragrafen).  

 

Verwijzend naar veronderstelling (d) zal door de invoering van DBC’s het sterker 

vasthouden aan de realisatie van het budget beter mogelijk zijn door de lagere mate van 

taakonzekerheid (zie paragraaf 10.2). Oftewel: een sterkere mate van koppeling en een 

lagere mate van taakonzekerheid zullen bij de toepassing van DBC’s in de interne 

budgettering kunnen leiden tot het sterker vasthouden aan de realisatie van het budget 

conform de standaards waarop het budget is gebaseerd. Enerzijds is dat mogelijk als 

gevolg van kwalitatief betere budgetten, anderzijds is dat noodzakelijk vanwege 

toegenomen financiële risico’s. 

 

10.5. De invloed van DBC’s op de effecten van interne budgettering 

10.5.1. De invloed van DBC’s op de realisatie van de doelstellingen van de interne 

budgettering 

In het veldonderzoek blijkt uit de aangegeven scores op de doelstellingen van interne 

budgettering dat van DBC’s een positieve invloed wordt verwacht op het beheersen van 

de totale ziekenhuiskosten (doelstelling 1). DBC’s bieden een goede mogelijkheid 

ondoelmatige productie te voorkomen (doelstelling 5), terwijl doelmatige productie er 

door kan worden gestimuleerd (doelstelling 6). Voor daadwerkelijk gerealiseerde 

productie kan een reële vergoeding worden verstrekt (doelstelling 4). Dit beeld wijkt niet 

sterk af tussen financieel directeuren en managers bedrijfsvoering en ook niet tussen wel 

of niet koppelende ziekenhuizen. Een schaduwzijde vormen de kosten van de overhead 

(doelstelling 2) welke volgens de financieel directeuren waarschijnlijk zullen toenemen, 

terwijl de managers bedrijfsvoering hierover verschillende meningen hebben. Verder 

bestaat bij sommige ziekenhuizen het gevoel in de huidige situatie reeds goed de kosten te 

beheersen. DBC’s kunnen daar niet veel meer aan toevoegen. 

 

Dit per saldo positieve beeld is gebaseerd op de volgende verwachtingen: 

� Meer inzicht in productie en gebruik van middelen leidt tot efficiënter gedrag: 

feedback over gebruik leidt tot afnemend gebruik. Met name bij medisch specialisten 

kan dat inzicht dankzij DBC’s sterk toenemen. Verder ontstaat meer inzicht in de 

logistieke processen en de mogelijkheden die efficiënter in te richten. Niet alleen 

inzicht in de eigen processen en budgetten zal bijdragen aan kostenbeheersing, dat 

geldt ook voor inzicht in die van andere organisatie-onderdelen. Men spreekt elkaar 
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sterker aan op het inefficiënt gebruik van middelen. Bovendien zullen eenheden met 

tegenvallende productie hun teveel aan middelen sneller aanbieden voor het oplossen 

van knelpunten elders, omdat ze anders zullen worden aangesproken op inefficiënt 

gebruik. Transparantie werkt met andere woorden in het nadeel van organisatie-

onderdelen die niet doelmatig werken. 

� Inefficiencies zullen als gevolg van concurrentie worden afgestraft. Uniformering van 

de zorgverlening op basis van DBC’s zal de efficiency bevorderen. 

� DBC’s zullen leiden tot een sterkere koppeling tussen de intern te besteden 

divisiemiddelen en het externe budget, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan een 

betere beheersing van de ziekenhuiskosten. Dit punt wordt niet alleen door 

koppelende ziekenhuizen naar voren gebracht. 

� Voor het ziekenhuis zal duidelijker worden welke productie financieel wel en niet uit 

kan. Gewenst of ongewenst, met de toepassing van DBC’s zal nadrukkelijker worden 

gestuurd op productie op grond van de daaraan verbonden opbrengsten en kosten.  

� Het afsluiten van dienstverleningscontracten tussen afnemende en toeleverende 

divisies zal sterk toenemen als gevolg van het integrale karakter van de vergoeding 

van DBC’s. De verwachting is dat die interne verrekening tot efficiencyverbetering 

zal leiden. 

 

Dat financieel directeuren en managers bedrijfsvoering per saldo positief oordelen over 

het effect van DBC’s op kostenbeheersing wil niet zeggen dat er geen kanttekeningen 

worden geplaatst: 

� De invoering (en naar verwachting ook het gebruik) van DBC’s brengt veel 

registratie-inspanningen met zich mee. Die moeten voor een belangrijk deel worden 

verricht door medisch specialisten die duur en schaars zijn. Verder zullen veel dure 

stafmedewerkers zowel binnen als buiten het ziekenhuis discussies met elkaar 

aangaan over de juistheid en consequenties van cijfers. Misschien is het uiteindelijke 

effect dat kosten beter worden beheerst, maar dat het aandeel beheerskosten sterk is 

toegenomen ten opzichte van de kosten van de zorgverlening. 

� Weliswaar zijn DBC’s een verbetering ten opzichte van FB-parameters, toch zijn er 

ook twijfels over de kwaliteit van de DBC-typering om de volgende redenen: 

� Het is medisch specialisten niet altijd duidelijk wat de meerwaarde van het 

systeem voor de eigen beroepsgroep is. Zolang medisch specialisten in 

loondienst zijn (zoals bij de academische ziekenhuizen het geval is), hangt het 

honorarium niet van DBC’s af. Bovendien bestaat de indruk dat veel van de 

academische productie niet is te typeren met DBC’s. Dit gebrek aan draagvlak 

kan consequenties hebben voor de kwaliteit van de registraties. 

� Het risico is groot dat het academische kwaliteitsaspect niet in de DBC’s tot 

uitdrukking komt. Men maakt zich grote zorgen dat de beroepsverenigingen daar 

onvoldoende rekening mee houden bij het typeren van DBC’s. 

� Aangezien academische ziekenhuizen een relatief groot aandeel hebben in zorg 

waarbij comorbiditeit een rol speelt, is het de vraag of de multidisciplinariteit van 

zorg wel voldoende in de identificatie van DBC’s tot uitdrukking komt. Wordt 

het vaststellen van DBC’s geen specialistisch onderonsje van 
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beroepsverenigingen, terwijl er juist over de grenzen van specialismen heen moet 

worden gekeken om de volledige zorg in DBC’s te vatten?  

� Academische ziekenhuizen zijn de broedplaatsen voor nieuwe DBC’s. Het 

achterblijven van adequate vergoedingen voor deze nieuwe zorg is geen 

denkbeeldig risico. De ontwikkelingen gaan op bepaalde terreinen van de 

geneeskunde erg snel en het tempo waarin het CTG tot dusver tarieven vaststelt, 

stemt niet optimistisch.  

� Het gevaar bestaat dat DBC’s worden opgeblazen door extra verrichtingen in het 

consumptieprofiel op te nemen, terwijl bestaande ondoelmatigheden onvoldoende 

worden uitgesloten. Dat extra heeft met name te maken met het feit dat de 

beroepsgroepen vrezen dat een DBC anders onvoldoende zal voorzien in de 

noodzakelijk te leveren zorg. Met name de vraag van comorbiditeit speelt hier een 

rol: worden bepaalde verrichtingen wel voldoende afgedekt in andere DBC’s? 

Veiligheidshalve wordt dan liever een keer een verrichting te veel dan te weinig 

opgenomen. Naast zorg voor de patiënt speelt ook zorg voor de eigen portemonnee 

een rol voor zover die afhankelijk is van DBC’s: worden met name de inspanningen 

van consulten aangevraagd door andere medisch specialisten wel adequaat 

meegenomen? 

� In het verlengde van bovenstaande typeringszorgen is de mate van 

kostenhomogeniteit van DBC’s een belangrijk aandachtspunt voor de academische 

ziekenhuizen. De huidige ervaring leert dat in het grijze gebied tussen algemene en 

academische ziekenhuizen verwijzingen plaatsvinden vanuit de periferie naar 

academische ziekenhuizen op grond van kosten-batenoverwegingen (zie paragraaf 

2.4). Dergelijke situaties zullen meer voorkomen als de financiële belangen groter 

worden. In DBC-termen: van patiënten waarvan de casemix negatief dreigt af te 

wijken van het gemiddelde zorgprofiel is de verleiding groot deze door te verwijzen 

naar de academische ziekenhuizen. Bij het typeren van DBC’s is het dan vooral van 

belang dat deze kostenhomogeen zijn. Daar waar patiënten wat betreft hun 

kostenpatroon (casemix) sterk afwijken, zullen ze in aparte DBC’s moeten worden 

ondergebracht.  

 

De meeste financieel directeuren beschouwen het uit de pas gaan lopen van de 

opbrengsten- en kostenstructuur als “een lastig fenomeen”. Het R&D-karakter (research & 

development) van een academisch ziekenhuis vereist een bepaalde capaciteit waarvan de 

kosten (personeel, kapitaalslasten) vast zijn en waarop nauwelijks invloed uit te oefenen 

is. Om dat R&D-karakter in stand te houden, moet worden voorkomen dat over de 

financiering van die vaste kosten risico wordt gelopen. De huidige ontwikkelingen met 

DBC’s laten echter zien dat de vergoeding van deze kosten ook gedeeltelijk wordt 

gevariabiliseerd. Toch wordt de omvang van het uit de pas lopen van variabele DBC-

vergoeding en vaste kosten genuanceerd door de financieel directeuren: 

� Niet alle vaste kosten worden ten behoeve van de zorg gemaakt, maar ook voor 

andere kerntaken. Financiering van die kosten vindt ook via andere 

budgetcomponenten plaats (zie ook paragraaf 2.2 en bijlage V), waardoor een 

bepaalde vorm van risicospreiding ontstaat. 
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� Er is sprake van een grote constante massa in het geheel van reguliere zorgvraag, 

hetgeen een stabiel opbrengstenniveau garandeert. Gezien de andere activiteiten van 

het academisch ziekenhuis en de daarbij behorende opbrengsten is de relatieve 

omvang van mutaties als percentage van het totale budget ook aanmerkelijk geringer 

dan bij algemene ziekenhuizen. 

� De vraag is in welke mate er daadwerkelijk concurrentie op prijs zal gaan 

plaatsvinden en daardoor verschuivingen in vraag / productie zullen ontstaan. Ook 

andere overwegingen dan prijs spelen een rol bij de keuze van een zorgaanbieder 

door de patiënt en/of zorgverzekeraar. In dit verband is de vraag in hoeverre 

“academische” kwaliteit tot uitdrukking zal komen in DBC’s. 

 

De financieel directeuren en managers bedrijfsvoering is gevraagd of DBC’s er toe zullen 

leiden dat medisch specialisten elkaar nadrukkelijker zullen aanspreken op het gebruik 

van middelen. Dat zou immers kunnen leiden tot een efficiëntere besteding van middelen 

en bijdragen aan de beheersing van de kosten. Uit de reacties blijkt een zeer genuanceerde 

opvatting over de betekenis van DBC’s in dat opzicht. Elkaar aanspreken zullen medisch 

specialisten zeker niet doen over de grenzen van het eigen specialisme heen: dat wordt als 

inmenging van niet-deskundige buitenstaanders beschouwd en dat heeft geen autoriteit. In 

zekere zin geldt dat ook voor sterk gespecialiseerde specialisten binnen een afdeling. Voor 

hen ontbreekt bovendien het normatieve referentiekader vanwege dat unieke karakter. Of 

specialisten elkaar binnen een afdeling aanspreken hangt niet zozeer af van een techniek 

als DBC’s maar van de afdelingscultuur. Bij sommige afdelingen zal men geen inzicht 

willen geven of willen hebben in elkaars handelen, omdat men niet op een dergelijke 

manier met elkaar wenst te communiceren. Bij andere afdelingen zal men zich veel opener 

naar elkaar opstellen. Veel hangt af van de mate waarin een afdeling een team is. Dat 

wordt onder andere bepaald door het hebben van een gezamenlijke historie. Maar ook dan 

zal het elkaar aanspreken alleen plaatsvinden als het binnen de afdeling wordt 

georganiseerd.  

Niet alleen het willen, maar ook het kunnen speelt een rol bij het elkaar aanspreken. 

Belangrijk is in dit verband de informatievoorziening. DBC’s kunnen zowel een rol spelen 

ten aanzien van het willen als het kunnen. Naarmate de financiële consequenties van 

DBC’s groter zijn, zal het belang voor medisch specialisten om elkaar aan te spreken (en 

daardoor ook het willen) toenemen. Aangezien DBC’s de pretentie hebben beter inzicht te 

geven in productie en middelengebruik (casemix) zullen zij ook een bijdrage leveren aan 

het scheppen van randvoorwaarden (het kunnen). Overigens is de inschatting dat 

academische ziekenhuizen in beide opzichten een voorsprong hebben op algemene 

ziekenhuizen vanwege het beschikbaar zijn van betere informatiesystemen en het verschil 

in ziekenhuisprofiel. In een academische omgeving is het vragen naar het ‘waarom’ 

immers inherent aan het uitvoeren van onderzoek en het opleiden van artsen. 

 

De opvattingen in het ziekenhuis van de gevalsstudie sluiten aan op bovengenoemd 

beeld. Enerzijds worden de voordelen van DBC’s bevestigd waar het 

efficiencyverbetering en kwaliteitsverberbetering betreft, anderzijds klinken de 

verontrustende geluiden sterker door op basis van recente ervaringen. We zullen eerst 
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ingaan op de positieve ervaringen en opvattingen. Zo geeft de voorzitter van de RvB zijn 

impressie over DBC’s en zorgprofielen: “Ik voorspel dat er in vier à vijf jaar gewerkt gaat 

worden met die profielen, door te toetsen, te herijken. Dat is gewoon hartstikke goed.” Dat 

discussies over de effectiviteit en efficiency van bepaalde zorgverlening reeds worden 

gevoerd, blijkt uit de effecten die een manager bedrijfsvoering schetst naar aanleiding van 

een vergelijking van de eigen kostprijs van een bepaalde DBC met landelijke richtprijzen: 

“Wat gaan we nou doen? Het boeiende is dat we dan toch kijken van: kunnen we het 

zorgprofiel dat wij hebben nog aanpassen? En kunnen we daar ook de kostprijs van 

verlagen? Willen we het nog wel doen? Dan krijg je ineens de directe relatie tussen kosten 

en opbrengsten. (…) Dan krijg je dus de keuze van: gaan wij het nog doen? Zijn wij wel 

concurrerend?” De voorzitter van de RvB bevestigt dit beeld en scherpt het aan: “Ik 

voorspel je dat er ook profielen op tafel komen waarvan afdelingen zeggen: nu gaan we 

dus hier maar direct een eind aan maken. Of: dit is onbetaalbaar, dat gaan we niet zo doen. 

Dat gaat gebeuren. Ik denk dat er nog heel wat gecorrigeerd gaat worden.” De geciteerde 

manager bedrijfsvoering vindt die ontwikkeling gunstig: “Ik heb wel instrumenten en 

prikkels nodig om afdelingen te stimuleren om te verbeteren, want anders is er niet 

voldoende stimulans. Daarom is het wel goed om gebenchmarked te worden. En dan zie 

je: hé, dat protocol gebruik ik niet, maar dat is wel heel belangrijk, want heel Nederland 

gebruikt het. Dat moet ik snel gaan gebruiken, waarom zou ik het anders doen? Dan weet 

je het niet eens.” De financieel directeur beaamt de discussies over effectiviteit en 

efficiency binnen de organisatie. Hij schetst als voordeel van DBC’s: “Je krijgt op deze 

manier wel een hoop mooie informatie die je kunt gebruiken voor verbetering van je 

bedrijfsvoering. Op zich is deze informatie wel datgene wat je zoekt om je hele logistiek 

te verbeteren.” Bovendien is het voordeel van DBC’s bij het voeren van deze discussies 

“dat je informatie hebt waarmee je dezelfde taal kan spreken.” 

 

Zijn deze ontwikkelingen als gunstig te beschouwen, bepaalde vermoede nadelen die ook 

in het veldonderzoek naar voren zijn gekomen, worden in de gevalsstudie nadrukkelijk 

bevestigd. Zo zijn diverse partijen in het ziekenhuis beducht voor de gevolgen van het 

weinig discriminerende karakter waar het de zorg verleend door het academisch 

ziekenhuis betreft en de consequenties daarvan voor de middelen en de kwaliteit van de 

zorgverlening. Een zorgmanager schetst: “De wereld is nooit zo zwart-wit als die lijkt. De 

patiënten die niet in het zorgpad van de DBC passen, die comorbiditeit hebben of erg oud 

zijn, waarbij van alles en nog wat speelt, ik weet niet in hoeverre ze daar rekening mee 

gaan houden. Ik ben wel een beetje bezorgd.” Want dat zijn ook patiënten die relatief vaak 

voor behandeling op academische ziekenhuizen aangewezen zijn. Een centrumvoorzitter 

schetst in dit verband ook zijn zorgen, zowel wat betreft de typering van de zorg in het 

academisch ziekenhuis als de vergoeding ervan: “Ik vind op papier die DBC’s een mooi 

verhaal, maar ik twijfel of je in de praktijk niet voortdurend achter de feiten aanloopt. 

Voor een stabiele perifere kliniek is het waarschijnlijk toch wel wat gemakkelijker dan 

voor een academische kliniek: al die zorg die je levert, dat krijg je nooit naar rato vergoed. 

Als ik zie hoeveel mensen zich daar mee bezig houden en hoeveel daarover gedacht 

wordt. (…) Je kunt niet overal dezelfde normen aanleggen. Een patiënt met aandoening X 

die voor een second opinion naar een academisch ziekenhuis wordt doorgestuurd, komt in 
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een heel ander soort zorg terecht, die kan niet dezelfde DBC krijgen als diezelfde patiënt 

in een perifeer ziekenhuis. (…) Ik betwijfel of die DBC’s onze positie als academisch 

ziekenhuis duidelijker zullen maken.” Die scepsis wordt bevestigd door de financieel 

directeur. Hij wijst op discussies binnen het ziekenhuis die ontstaan over DBC’s die in het 

B-segment zijn opgenomen, terwijl bepaalde zorg die het ziekenhuis verleent daar wel 

sterk verwant mee is, maar niet helemaal met de betreffende definities overeenstemt. Hij 

concludeert ten aanzien van de typologie van DBC’s: “Er moet nog wel wat gebeuren.” 

Bovendien blijkt in de DBC-typering niet de (financiële) ruimte aanwezig te zijn voor de 

nieuwste technologische ontwikkelingen, iets waar juist academische ziekenhuizen zich 

hard voor maken. Een afdelingshoofd schetst een voorbeeld: “Je hebt een DBC voor 

verrichting X. Daar zit disposable Y (een nieuw ontwikkeld geneesmiddel, BC) niet in. 

Dus je krijgt ontwikkelingen waarbij je een DBC-pakket hebt afgesproken op basis van 

het zuinigste van het zuinigste. En alles wat extra is, daar zit meteen een probleem. En we 

zitten in een gigantische technologische ontwikkeling! Terwijl we weten dat het voor de 

patiënt wel eens het verschil zou kunnen maken.” 

Met name ook de specialisatie van academische ziekenhuizen op ingrepen met een 

bepaalde moeilijkheidsgraad maakt dat de landelijke DBC-typering tekort kan schieten. 

De voorzitter van de RvB schetst ten aanzien van een bepaalde verrichting X waarvan de 

kostprijs hoger is dan de landelijke richtprijs: “In diezelfde, die gewone verrichting X 

zitten een heleboel extra elementen en die komen doordat de afdeling een soort landelijk-

specialisme-verrichtingen X is die allemaal net iets ingewikkelder zijn dan de normale 

verrichting X.” Een manager bedrijfsvoering schetst in dit verband dat een academisch 

ziekenhuis voor een bepaalde kwaliteit wil staan: “Ook vanuit de eigen vereniging ben je 

toch trots op de behandeling die je geeft, zeker in een academisch ziekenhuis. Dan heb je 

ook het beeld dat je meer doet dan in de periferie, dus je wilt ook dat alles in de DBC 

komt.” Nut en noodzaak zijn voor een deel lastige discussiepunten in een academische 

omgeving omdat ze ook op culturele aspecten vast zitten. Een zorgmanager wijst op de 

invloed van de onderzoekscultuur: “Onderzoek komt eerst en dan zorg, als ik chargeer. En 

door DBC’s worden medisch specialisten steeds meer gedwongen in kosteneffectieve zorg 

te denken. Dat zal een hele toer worden.” Een andere centrumvoorzitter dan de hiervoor 

geciteerde maakt zich ernstig zorgen over de druk die hieruit voortkomt en de gevolgen 

voor de kwaliteit van de zorg: “Ik denk zelf dat DBC’s ten koste kunnen gaan van de 

kwaliteit. Als jij voor een bepaald ziekteproces een gefixeerd bedrag krijgt, dan kan ik me 

voorstellen, de menselijke geest in aanmerking genomen, dat je gaat beknibbelen.”  

 

Verder worden de zorgen ten aanzien van de ontwikkeling van de overheadkosten 

bevestigd. De voorzitter van de RvB stoort zich aan “allerlei onnodige administratieve 

balast” van overheidswege en stelt: “Voorlopig dreigt er alleen een nieuw 

onderhoudsorgaan te ontstaan voor de DBC’s. Dat wil zeggen: nog meer bureaucratie.” 

De financieel directeur schetst voor een bepaalde DBC uit het B-segment: “Je kunt zo’n 

DBC in dagverpleging doen of poliklinisch of met een opname. Dan heb je er al drie. Dus 

er zijn in totaal ongeveer 300 DBC’s voor het B-segment. Per DBC zou je dan moeten 

onderhandelen over prijs, kwaliteit en aantal: drie zaken. En de zorgverzekeraars zullen 

het steeds meer over kwaliteitsindicatoren hebben, in de zin van: hoe doe je het? Van een 



10. Interne budgettering in het DBC-tijdperk 

 226 

cataract (staaroperatie, BC) willen ze ook weten van: hoeveel beter is zijn 

gezichtsvermogen dan geworden? Hoe vaak zit daar nou een ooginfectie aan vast? Daar 

moet je dus allemaal over onderhandelen.” Het bevestigt de ontwikkelingen die een 

afdelingshoofd schetst in paragraaf 6.5. Bovendien moeten deze onderhandelingen over 

DBC’s per zorgverzekeraar gevoerd worden. De financieel directeur constateert dan ook: 

“Het B-segment is maar 2% van ons totale budget. Dus dat is niks. Maar er gaat wel 

ontzettend veel tijd in zitten. (…) Het moet macro-neutraal want het is juist bedoeld, deze 

marktwerking, om de kosten naar beneden te halen. Nou, dat zie ik nog niet gebeuren.” 

Een manager bedrijfsvoering bevestigt dit beeld over de toegenomen overheadkosten: 

“Dat zijn de gevaren die ik heel erg zie, die bureaucratie.” Ook vanuit de medisch-

specialistische hoek is de nuchtere constatering van een afdelingshoofd over de invoering 

van DBC’s: “Dat is ook de hele teneur: schraalte leidt tot meer administratieve kosten 

maken, dat het dus nog gereglementeerder gaat.” 

 

De toepassing van DBC’s in de interne budgettering zal in bepaalde opzichten een 

gunstige invloed hebben op de realisatie van de doelstellingen van interne budgettering. In 

combinatie met een lagere mate van taakonzekerheid en een gebruik dat zich kenmerkt 

door het sterker vasthouden aan het budget, lijkt dat veronderstelling (e) te bevestigen. 

Toch is een bevestiging zonder meer niet mogelijk als gevolg van risico’s ten aanzien van 

de mogelijk gebrekkige typering van zorg verleend in een academisch ziekenhuis door 

middel van DBC’s en de stijgende overheadkosten. Het per saldo effect op de effectiviteit 

en efficiency van de ziekenhuisorganisatie is daarom moeilijk vast te stellen. 

 

10.5.2. De invloed van DBC’s op de realisatie van kerntaken 

De consequenties van DBC’s blijven niet beperkt tot de reguliere en topklinische zorg, 

maar strekken zich ook uit tot de andere academische kerntaken en hun 

budgetcomponenten. In algemene zin wordt als een positieve ontwikkeling van DBC’s 

beschouwd, zo blijkt uit het veldonderzoek, dat het management van middelen veel beter 

is te delegeren en de RvB haar aandacht sterker kan richten op de academische 

budgetcomponenten die met name bijdragen aan de profilering van het ziekenhuis. Verder 

beschouwt een enkele financieel directeur DBC’s ook als een kans om erkenning te 

verkrijgen voor de academische status van het ziekenhuis. Als je het academische karakter 

in DBC’s kunt benoemen, ben je immers verlost van de discussies waar dat onderscheid 

zit ten opzichte van algemene ziekenhuizen. In dit verband is met name de academische 

budgetcomponent van belang. De berekening van de huidige hoogte van deze component 

is tot stand gekomen via een restpostbenadering (zie ook paragraaf 2.2). Dat maakt haar 

positie niet sterk, zo schetst een financieel directeur. DBC’s zijn dan een mogelijkheid om 

het academisch zorgbudget veilig te stellen. Bovendien kan dan een betere discussie 

worden gevoerd over wie de financiering van dit budget voor zijn rekening neemt. Eén 

manager bedrijfsvoering uit in dit verband zijn twijfel of verzekeraars daar wel een rol in 

zouden moeten spelen gezien hun betrekkelijk geringe directe belang. Deze zorg over de 

houding van de zorgverzekeraar wordt bevestigd door de uitspraken van de directeur van 

een grote zorgverzekeraar over een academisch ziekenhuis
1
: “Ik betaal een zorginstelling 
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niet voor wat ze is, maar voor wat ze mijn verzekerde aan zorg levert.” Voor basaal 

onderzoek en onderwijs ziet hij geen rol voor de verzekeraar weggelegd. Proces- en 

productinnovatie behoren tot de reguliere bedrijfsvoering en behoeven ook geen aparte 

financiering. En het laten behandelen door assistenten in plaats van ‘volwaardige’ artsen 

zou eerder tot korting moeten leiden. 

 

Niet alleen worden kansen van DBC’s onderkend voor andere budgetcomponenten. Er 

zijn ook bedreigingen. Zo wordt gesteld dat bij tekortschietende DBC-financiering 

divisies vaker het argument zullen gebruiken dat bepaalde zorg een academisch karakter 

heeft en gefinancierd zal moeten worden uit de academische zorgcomponent. Dat bergt 

het risico van ondoelmatige middelenbesteding in zich, terwijl de discussies op zich leiden 

tot meer overheadkosten. Om dergelijke claims te voorkomen, neemt de druk toe ook de 

andere budgetcomponenten te parameteriseren, hetgeen ook tot meer overheadkosten 

leidt. Een lid van de RvB schetst als risico dat deze parameterisering van 

budgetcomponenten er waarschijnlijk ook toe zal leiden dat bestedingen de budgetten 

steeds meer zullen volgen. Er ontstaan daardoor schotten tussen de budgetcomponenten 

van de verschillende kerntaken, terwijl flexibiliteit in bestedingen het juist mogelijk zou 

moeten maken beter op onverwachte ontwikkelingen in de bedrijfsvoering in te spelen. 

Hetzelfde bestuurslid signaleert bovendien een meer algemeen risico van toenemende 

parameterisering van budgetcomponenten. De ziekenhuisbudgetten zijn over het algemeen 

erg krap en om goed te kunnen werken hebben medewerkers speelruimte nodig. 

Parameterisering leidt ertoe dat die speelruimte steeds verder wordt teruggebracht, zowel 

wat betreft de hoogte van de budgetten als de mogelijkheden te substitueren. Dat kan 

binnen divisies en afdelingen tot veel frustratie leiden. Er wordt meer ingeteerd op de 

minst noodzakelijke dingen, terwijl die vaak wel heel interessant en aangenaam zijn om te 

doen. Het werk wordt daardoor steeds minder aantrekkelijk, waardoor de motivatie van 

medewerkers wordt aangetast.  

 

Reeds is in voorgaande paragraaf uitgebreid ingegaan op het risico dat bij het typeren van 

DBC’s onvoldoende rekening wordt gehouden met de academische zorgkwaliteit, 

waardoor DBC’s niet kostenhomogeen zijn. Het academisch ziekenhuis loopt dan het 

risico geen volledige vergoeding te krijgen voor gemaakte kosten. Gezien het nadrukkelijk 

streven bij het ontwikkelen van DBC’s hun aantal zo beperkt mogelijk te houden, is dat 

risico niet denkbeeldig. De vraag is echter of dit een verbetering of een verslechtering is 

ten opzichte van de huidige situaties waarin koppeling met FB-parameters plaatsvindt. 

DBC’s beogen immers een sterke verbetering te zijn ten opzichte van FB-parameters waar 

het de typering van zorg en de vergoeding van kosten betreft. Echter bij de FB-parameters 

was sprake van een situatie van plussen en minnen als gevolg van uniforme tarieven voor 

uiteenlopende patiëntengroepen binnen een specialisme. DBC’s zijn meer zorgspecifiek. 

Gezien de patiëntenpopulatie die ongunstig afwijkt van die van een gemiddeld ziekenhuis 

zouden academische ziekenhuizen waarschijnlijk vaker aan de kant van de minnen uit 

kunnen komen. Het gevolg daarvan kan zijn dat het ziekenhuis noodzakelijkerwijs moet 

interen op andere kerntaken, doordat schaarse capaciteiten hieraan moeten worden 

onttrokken. Dat gaat ten koste van haar academische profilering. Aangezien met DBC’s 
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een sterkere mate van koppeling zal worden toegepast, zullen divisies respectievelijk 

afdelingen direct met deze consequenties geconfronteerd worden. 

 

De risico’s ten aanzien van onvolledige typering van academische zorg in DBC’s wordt in 

het ziekenhuis van de gevalsstudie ook door een zorgmanager onder woorden gebracht: 

“Ik denk dat DBC’s de academische profilering ongunstig zullen beïnvloeden. Juist daar 

waar je specifiek in bent als academisch ziekenhuis, dat zijn nu juist die patiënten die 

soms moeilijk in patiëntengroepen te vatten zijn. Als je daar wel op afgerekend gaat 

worden in de toekomst door de ziektekostenverzekeraars, dan kan dat wel eens een 

enorme financiële beperking gaan geven voor het ziekenhuis, waardoor je ook minder aan 

die academische zorg kunt gaan doen. (…) Als daar niet goed mee om wordt gegaan, zal 

dat de academische zorg en dus ook de profilering en het onderzoek beperken.” Ook 

bevestigt hij het ontstaan van schotten tussen budgetten: “Mensen gaan daar gewoon 

vanuit: ‘mijn budget voor die zorg, that’s it.’ ”  

Deze toenemende druk op de middelen en de onderlinge concurrentie tussen ziekenhuizen 

roepen ook de vraag op of bepaalde functies van het ziekenhuis niet moeten verdwijnen of 

anders moeten worden georganiseerd. Een manager bedrijfsvoering filosofeert: “Voor de 

basiszorg kunnen wij natuurlijk nooit zo concurrerend zijn. Dat kan een aparte organisatie 

gewoon veel beter. Dus de vraag is of wij dat moeten willen blijven doen in de toekomst. 

(…) Dan doe je de opleiding ook in de regio. Of kun je die opleiding dan anders 

organiseren? Wij gaan ook steeds meer samenwerken met andere ziekenhuizen, dat we 

daar dan zeg maar de basiszorg gaan doen. Dan kan daar ook de opleiding plaatsvinden. 

Dan doen we hier op de lokatie meer de topklinische en de topreferente zorg.” Als DBC’s 

door middel van koppeling een sterke rol spelen in de interne budgettering zijn dat 

vraagstukken waar divisies en afdelingen mee worden geconfronteerd. Financieel 

noodzakelijk geworden verschuiving van reguliere zorg naar de algemene ziekenhuizen 

zal gepaard gaan met een verschuiving van (een deel van) de opleidingsfunctie. Overigens 

zal een dergelijke verschuiving van zorg ook consequenties hebben voor de 

onderzoeksactiviteiten voor zover die betrekking hebben op deze patiënten. 

Een afdelingshoofd schetst verder dat de DBC’s ook consequenties hebben voor de 3
e
 

geldstromen en dus voor de uitoefening van de onderzoeksfunctie. De druk op de prijzen 

van DBC’s leidt tot druk op de prijzen die de farmaceutische industrie in rekening kan 

brengen voor geneesmiddelen. Dat verkleint hun mogelijkheden om onderzoeksmiddelen 

beschikbaar te stellen aan de academische ziekenhuizen. Deze ontwikkeling staat 

overigens los van de toepassing van DBC’s in de interne budgettering. Wel zou deze 

ontwikkeling er toe kunnen leiden dat centra en afdelingen zich in geval van koppeling 

gedwongen voelen zich nadrukkelijker op financieel interessante DBC-zorg toe te leggen 

teneinde hun onderzoeksmiddelen op peil te houden. 

 

In veronderstelling (f) is de vraag opgeroepen of verschillende budgetteringssystemen ook 

verschillende invloeden hebben op de realisatie van kerntaken. Voor wat betreft de 

toepassing van DBC’s in de interne budgettering zijn die invloeden zowel positief als 

negatief. Positief is dat betere discussies kunnen ontstaan over de academische kerntaken. 

Die discussies houden echter ook risico’s in als de academische zorg niet goed is 
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getypeerd in DBC’s. Die risico’s worden met name voelbaar als de vergoeding voor de 

zorg geleverd door een academisch ziekenhuis niet tot een volledige dekking leidt van de 

kosten van die zorg, waardoor noodzakelijkerwijs financiële compensatie moet 

plaatsvinden ten koste van de budgetten voor de andere kerntaken. Centra en afdelingen 

zullen dat nadrukkelijker ervaren naarmate ze via koppeling sterker met de financiële 

consequenties worden geconfronteerd. Bovendien hebben DBC’s tot gevolg dat de 

flexibiliteit in middelenbesteding afneemt, welke flexibiliteit juist wenselijk is vanwege 

de vervlechting van kerntaken. 

 

10.5.3. De invloed van DBC’s op de realisatie van de doelstellingen van de overheid 

Reeds is geconstateerd dat geen van de ziekenhuizen bewust doelstellingen van de 

overheid nastreeft. Wel liggen de nagestreefde doelstellingen van interne budgettering in 

het verlengde van die van de overheid. Bovendien is de verwachting dat de doelstellingen 

van interne budgettering met de toepassing van DBC’s in de interne budgettering beter 

gerealiseerd zullen worden (zie paragraaf 10.5.1). Daarbij zijn echter ook kanttekeningen 

geplaatst in verband met de mogelijk gebrekkige typering van zorg verleend in een 

academisch ziekenhuis door middel van DBC’s en de stijgende overheadkosten. Vindt 

derhalve door DBC’s binnen het academisch ziekenhuis een nadrukkelijke herbezinning 

plaats op de effectiviteit en efficiency van de zorgverlening, het per saldo effect op beide 

is moeilijk vast te stellen. Veronderstelling (g), dat de mate waarin de doelstellingen van 

de overheid worden gerealiseerd vooral afhankelijk zal zijn van de mate waarin de 

doelstellingen die met de interne budgettering worden nagestreefd in het verlengde 

daarvan liggen en er een goede ‘match’ is tussen systeem, mate van taakonzekerheid en 

gebruik, is door deze risico’s niet te bevestigen of te ontkennen.  

 

10.5.4. De consequenties van DBC’s voor de invloed van het management 

Om inzichtelijk te krijgen wat het verwachte effect van DBC’s op sturing zal zijn, is 

zowel de financieel directeuren als de managers bedrijfsvoering de volgende redenering 

voorgelegd. DBC’s hebben de pretentie een betere afspiegeling te zijn van de gemaakte 

kosten van zorg dan de FB-parameters. Bovendien wordt aan de vergoeding van DBC’s 

veel meer kostenposten opgehangen dan onder de FB-systematiek (zie paragraaf 2.5). 

Afdelingen zullen sterker staan de betreffende middelen te claimen, waardoor er minder 

mogelijkheden lijken te ontstaan voor de RvB om middelen af te romen voor centraal te 

ontwikkelen beleid. Gevraagd is of dat effect zich naar verwachting zal voordoen en in 

hoeverre daardoor de invloed van de RvB zal verminderen. 

Bij zes van de acht ziekenhuizen geven zowel de financieel directeuren als de managers 

bedrijfsvoering aan niet te vrezen dat de invloed van de RvB zal afnemen, zo blijkt uit het 

veldonderzoek. Voor zover dat al het geval mocht zijn, gaat het om een gunstige 

ontwikkeling. DBC’s leiden voor de RvB juist tot transparantie aangaande productie en 

middelengebruik, welk inzicht zij tot dusver ontbeert. Juist doordat de huidige inadequate 

financiering haar dan niet meer voor de voeten loopt, kan zij betere keuzes maken: 
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middelen en beleid zijn veel beter aan elkaar gekoppeld. Door die betere koppeling hoeft 

de RvB ook minder energie te steken in de interne budgettering van reguliere en 

topklinische zorgbudgetten. Het management van deze middelen is nu veel beter te 

delegeren en de RvB kan haar aandacht richten op de academische budgetcomponenten 

die met name bijdragen aan de profilering van het ziekenhuis. Verder wordt gesteld dat de 

RvB zelf bepaalt welke vorm zij geeft aan het interne budgetteringssysteem: keuzes heeft 

zij zelf in de hand. Inzicht in de werkelijk gemaakte kosten kan juist ook tot bereidheid bij 

budgethouders leiden die vergoeding niet geheel op te eisen als die hoger is, waardoor het 

management die middelen kan afromen. Verder loopt de invloed van de RvB niet alleen 

via het budgetteringsinstrumentarium. Belangrijk is vooral haar sleutelpositie bij het 

vaststellen van het jaarplan en het maken van afspraken met de zorgverzekeraars.  

Bij de andere twee ziekenhuizen zijn ook andere reacties te beluisteren. Overigens gaat 

het hierbij in het ene geval om een ziekenhuis dat een zeer beperkte mate van koppeling 

toepast en in het andere geval om een ziekenhuis dat haar academische profiel relatief 

sterk aanzet. De diffuse FB-systematiek biedt de mogelijkheid om te schuiven met 

budgetten, hetgeen zekere waarborgen biedt om voldoende middelen te budgetteren voor 

de ontwikkeling van nieuwe zorg. Als met de toepassing van DBC’s de bestedingen de 

budgetten nadrukkelijker zullen volgen, lijken die mogelijkheden beperkter te worden. 

Verwacht wordt dat door het toenemend claimgedrag minder middelen kunnen worden 

afgeroomd, hetgeen wezenlijke invloed heeft op de positie van de RvB. Afdelingen zullen 

het budget opeisen omdat het op een reële prijs is gebaseerd. Weliswaar zullen afdelingen 

de goedkeuring van de RvB nodig hebben voor (kostbare) nieuwe ontwikkelingen, maar 

de onderhandelingspositie van de RvB zal zijn verzwakt doordat ze zelf over minder 

middelen beschikt. Het zal veel moeilijker worden over de grenzen van afdelingen heen 

een goede beleidsmatige afweging te krijgen die past bij het type organisatie dat een 

academisch ziekenhuis is, namelijk het stimuleren van onderzoeks- en 

ontwikkelingsactiviteiten. Het wordt met name voor de RvB moeilijker door haar 

gewenste ontwikkelingen te stimuleren bij afdelingen die weinig eigen beleidsruimte 

hebben.  

 

De scores op bepaalde doelstellingen van interne budgettering die de financieel 

directeuren en managers bedrijfsvoering nastreven, geven ook indicaties over hun toe- of 

afnemende invloed. De invloed van DBC’s op het stimuleren van beleidsmatig en/of 

financieel interessante productie (doelstelling 9) wordt door zes van de acht financieel 

directeuren als enigszins positief tot sterk positief beoordeeld. Hetzelfde geldt voor de 

helft van de managers bedrijfsvoering. Voor zover geen invloed wordt verwacht, heeft dat 

in sommige gevallen te maken met de reeds hoge mate van realisatie van deze 

doelstelling. Veel financieel directeuren en managers bedrijfsvoering hebben als aparte 

doelstelling aangegeven dat de budgettering de realisatie van de planning & control cyclus 

dient (zie paragraaf 5.3). Ook in die gevallen wordt meestal een gunstige invloed van 

DBC’s op de realisatie van deze doelstelling verwacht. Bij de reactie op beide 

doelstellingen is nagegaan of met de aangegeven scores het accent ligt op financiële of 

beleidsmatige sturing, respectievelijk of het accent ligt op planning (sturing) of control 

(beheersing). Daartoe is gekeken naar de argumentatie bij de aangegeven scores. Daaruit 
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blijkt dat DBC’s nadrukkelijk als instrument gebruikt gaan worden ten behoeve van zowel 

zorginhoudelijke als financiële sturing (doelstelling 9), alsmede voor zowel sturing als 

beheersing. Bij de ziekenhuizen waarvan de functionarissen aangehaald in de voorgaande 

alinea minder gerust zijn op de invloed van DBC’s, komt dat ook tot uitdrukking in de 

scores op de betreffende doelstellingen. 

 

Bij de inventarisatie van bovengenoemde reacties is gebleken dat het onderscheid in 

verwachte positieve respectievelijk negatieve invloeden van DBC’s op de 

beleidsinhoudelijke mogelijkheden van het management niet loopt langs de scheidslijn 

van ziekenhuizen die wel respectievelijk niet koppelen. Alhoewel ze ook kanttekeningen 

plaatsen, benadrukken de twee niet-koppelende ziekenhuizen de mogelijkheden van 

DBC’s voor de RvB, namelijk het kunnen maken van betere keuzes dankzij betere 

zorgproducten. Ook wordt gewezen op het academisch budget, met de toewijzing waarvan 

de RvB met name invloed kan uitoefenen op de academische profilering. De kritische 

kanttekeningen komen van de ziekenhuizen met een (zeer) beperkte mate van koppeling. 

Zij vrezen een toename in koppeling die vanuit de organisatie zal worden verlangd, 

hetgeen gepaard zal gaan met claimgedrag. Daardoor zullen de mogelijkheden van de 

RvB beperkter worden.  

 

Bij het ziekenhuis van de gevalsstudie is de verwachting dat het toegenomen inzicht in de 

zorgproductie en de kosten ervan zal leiden tot meer invloed van het management. Met 

name kan die invloed worden uitgeoefend door intern binnen centra en afdelingen met 

betere informatie discussies over de wenselijkheid van bepaalde zorgproductie te 

stimuleren. Zoals eerder geschetst zal de voorzitter van de RvB de DBC’s ook aangrijpen 

als instrument om de hoogte van de historische budgetten ter discussie te stellen, alsook 

de mate van koppeling. Het management verstevigt op die wijze haar grip op de 

middelenverdeling en daarmee op de mogelijkheden van een centrum en haar afdelingen 

om hun kerntaken te realiseren.  

 

Was reeds geconcludeerd dat DBC’s tot een sterkere mate van koppeling zullen leiden, 

toch kan niet zonder meer worden geconcludeerd dat dan de invloed van het management 

op het beleid (sturing) zal afnemen zoals veronderstelling (h) luidt. De reacties daarover 

zijn verschillend. Sommigen verwachten een toenemende invloed als gevolg van meer 

transparantie. Anderen zijn wel degelijk van mening dat toenemende koppeling gepaard 

gaat met claimgedrag van organisatieonderdelen, waardoor het management minder 

invloed op de middelenverdeling kan uitoefenen en daardoor minder goed het door haar 

gewenste beleid financieel kan faciliteren. 

 

10.5.5. De invloed van DBC’s op financiële sturing 

De meeste financieel directeuren en managers bedrijfsvoering zijn er van overtuigd dat 

met DBC’s nadrukkelijker op geld zal worden gestuurd, zo blijkt uit het veldonderzoek. 

Over de wenselijkheid daarvan wordt echter verschillend gedacht conform de opvattingen 

over de huidige mate van koppeling. Er kunnen nadrukkelijker keuzes worden gemaakt op 
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grond van kosten-baten overwegingen, bijvoorbeeld om bepaalde zorg niet te verlenen die 

goedkoper door andere zorgaanbieders kan worden verleend. Op zich hoeft dat geen 

slechte ontwikkeling te zijn. Het gevaar bestaat echter dat onrendabele zorg niet wordt 

verleend waardoor wachtlijsten gaan oplopen. Als de vergoedingen voor DBC’s op 

integrale kostprijzen worden gebaseerd, is dat risico gering. Belangrijker is dat financieel 

interessante productie wordt gestimuleerd die niet in het academisch zorgprofiel past. Dit 

wordt door sommige ziekenhuizen als een reëel risico beschouwd: financiële prikkels 

drukken beleidsinhoudelijke overwegingen naar de achtergrond. Met name bestaat die 

prikkel uit het realiseren van gunstige bezettingsresultaten op het hoge aandeel vaste 

kosten. Verder zullen afdelingen die veel inkomsten genereren met hun productie 

bevestigd worden in hun opvattingen dat het geld besteed moet worden aan hun 

activiteiten. Het zal veel moeilijker worden een goede beleidsmatige afweging te krijgen 

die past bij een academisch ziekenhuis, namelijk het stimuleren van onderzoeks- en 

ontwikkelingsactiviteiten. Ziekenhuizen die deze risico’s als minder groot inschatten, 

wijzen vooral op beperkte budgettaire gevolgen van DBC’s voor beleidsvorming. Zij 

verwachten geen grote financiële verschuivingen en benadrukken andere 

budgetcomponenten, zoals het academisch budget, voor strategische beleidsvorming. 

Bovendien wordt ingebracht dat financiële sturing ook mogelijk is bij de huidige 

financiering met FB-parameters. 

 

De ervaringen bij de gevalsstudie zoals die in voorgaande paragrafen reeds beschreven 

zijn, laten zien dat de financiële afwegingen een sterkere rol zijn gaan spelen bij 

discussies over de te realiseren productie. Zo leiden financiële prikkels tot verhoging van 

de efficiency van de geleverde zorg. Verder bepalen financiële prikkels in sterkere mate 

welke zorg wordt geleverd, terwijl de effecten daarvan zich ook uitstrekken naar de 

andere kerntaken.  

 

Geconcludeerd kan worden dat DBC’s leiden tot betere informatie over geleverde zorg en 

de kosten daarvan dan de huidige FB-parameters. Financiële afwegingen zijn daardoor 

beter mogelijk. Veronderstelling (i), dat grote onevenwichtigheden tussen kosten en 

vergoedingen van zorg in het interne budget (bijvoorbeeld als gevolg van een sterke mate 

van koppeling bij een grote mate van taakonzekerheid) zullen leiden tot sterkere financiële 

sturing en het sterker koesteren van financiële waarden, kan echter slechts gedeeltelijk 

worden bevestigd. Weliswaar zullen DBC’s die effecten hebben, de vraag is of 

onevenwichtigheden tussen opbrengsten en kosten door de invoering van DBC’s zullen 

toe- of afnemen. DBC’s hebben de pretentie een betere afspiegeling te zijn van zorg en de 

kosten ervan en de verwachting is dat de vergoedingen daar beter op aan zullen sluiten. 

Verder wordt de kracht (omvang) van financiële prikkels mede bepaald door de wijze 

waarop de koppeling wordt vormgegeven. De vraag is bijvoorbeeld in hoeverre 

geanticipeerd wordt op de realisatie van bezettingsresultaten, zoals het ziekenhuis van de 

gevalsstudie voornemens is te doen. In hoeverre DBC’s tot grotere of minder grote 

onevenwichtigheden tussen kosten en vergoedingen van zorg in het interne budget zullen 

leiden, is daarom op voorhand niet vast te stellen.  
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10.6. DBC’s en hun invloed op andere vormen van control 

Aan het begin van dit hoofdstuk is reeds opgemerkt dat aan de invloed van DBC’s op 

andere vormen van control geen expliciete aandacht is besteed in het onderzoek. Daarom 

zal hiervoor worden volstaan met het geven van indicaties voor zover die bij de 

bespreking van DBC’s naar voren zijn gekomen. Die indicaties hebben betrekking op de 

consequenties van DBC’s voor het wel of niet opgaan van veronderstelling (j). Deze luidt, 

dat bij een geringe mate van taakonzekerheid het gebruik van interne budgettering als 

middel van control geschikt is voor sturing en beheersing, terwijl bij een hoge mate van 

taakonzekerheid juist het accent zal worden gelegd op andere vormen van control.  

 

Reeds is in paragraaf 10.2 ingegaan op de consequenties van DBC’s voor 

taakonzekerheid. Aangegeven is dat DBC’s tot vermindering van taakonzekerheid kunnen 

leiden. Dat zou impliceren dat een verschuiving plaats zou kunnen vinden van behavior en 

personnel control naar accounting control. Zowel de bevindingen bij het veldonderzoek 

als bij de gevalsstudie wijzen ook op een versterking van accounting control: DBC’s 

zullen een sterkere rol gaan spelen bij financiële sturing en beheersing. Zoals reeds 

aangegeven in paragraaf 10.3 wijst bij het ziekenhuis van de gevalsstudie de voorzitter 

van de RvB ook op die ontwikkeling: “Vanuit risicobeheersing heb ik het gevoel dat ik 

sterker centraal beleid moet voeren op die DBC-ontwikkeling.” Desalniettemin blijven 

andere controlinstrumenten voor hem belangrijk waar het gaat om inhoudelijke sturing: 

“Het leggen van de inhoudelijke accenten op de drie kerntaken loopt behoorlijk via 

zwaartepuntenlijnen, beleidslijnen, in een goede interactie met centra.” Dat neemt niet 

weg dat in die discussies wel steeds meer de informatie van DBC’s over zorgprofielen en 

kostprijzen doorklinkt, waarbij het ziekenhuis zich spiegelt aan landelijke gemiddelden. 

De voorzitter van de RvB schetst: “Je krijgt wel inzicht. Wij zien al bij bepaalde DBC’s 

van: hoe doen we dat eigenlijk zo? Nou, dan krijg je het gemiddeld zorgprofiel en dan 

komt er een inhoudelijke discussie tot stand.” In paragraaf 10.5.1 is aangegeven dat 

discussies ontstaan over de efficiency van de productie en de zorg die wel en niet door het 

ziekenhuis moet worden verleend. De voorzitter van de RvB benadrukt ook het belang 

van sturing op financiële marges en het afromen van bezettingsresultaten. De 

achtergronden daarvan zijn in voorgaande paragrafen uitvoerig behandeld. Dat DBC’s 

leiden tot een sterkere accounting control blijkt ook uit berekeningen die door de 

financieel directeur worden gemaakt van verschillen tussen werkelijke budgetten van 

afdelingen en die waar ze recht op hebben op basis van landelijke richtprijzen van DBC’s. 

Deze verschillen geven hem indicaties bij welke afdelingen de grootste mogelijkheden 

bestaan om de noodzakelijke bezuinigen te realiseren. Werd accounting control vooral 

toegepast voor financiële beheersing en personnel control voor sturing, zoals aangegeven 

in paragraaf 7.6, de DBC’s bieden door hun betere zorgtypering en hun kostprijzen de 

mogelijkheid nadrukkelijker discussies te voeren over de te leveren zorg. De DBC’s 

vormen daarbij de standaards op basis waarvan budgetten zullen worden toegekend. Dat 

zal zowel gelden voor de budgettering van centra als van afdelingen.  

Bieden DBC’s het management de mogelijkheid sterkere vormen van accounting control 

te ontwikkelen, de vraag is welke invloed ze hebben op andere vormen van control. Zoals 



10. Interne budgettering in het DBC-tijdperk 

 234 

geschetst in voorgaande citaten wordt nadrukkelijker binnen afdelingen geanalyseerd in 

hoeverre de zorgverlening afwijkt van de standaard. DBC’s zullen hun stempel drukken 

op behandelwijzen zoals die zijn vastgelegd in zorgprofielen, zo schetst de zorgmanager 

in het ziekenhuis van de gevalsstudie die een centrale rol speelt bij de ontwikkeling van 

die profielen. Ook zullen ze een financiële stimulans geven aan een sterkere mate van 

geprotocolleerd werken, zoals ook blijkt uit de citaten in paragraaf 10.5.1 van de 

voorzitter van de RvB. Dergelijke standaards en protocollen zijn vereist voor de 

uitoefening van behavior control (zie ook paragraaf 3.7). Echter heeft behavior control 

met name betrekking op het uitoefenen van ‘real time’ toezicht op het naleven van 

dergelijke protocollen, juist het feit dat DBC’s gedetailleerde zorgprofielen zijn waar de 

feitelijke zorgverlening op basis van ziekenhuisregistraties gekoppeld aan DBC-

coderingen achteraf mee kan worden vergeleken, maakt dat toezicht minder noodzakelijk. 

Verantwoording van uitgevoerde activiteiten en ingezette middelen kan achteraf 

plaatsvinden en heeft gezien de hiervoor geschetste achtergronden en het belang van 

financiële grootheden bij die analyse vooral het kenmerk van accounting control. 

Waar het vormen van personnel control betreft, zou als gevolg van de toepassing van 

DBC’s ook de mate van self control kunnen verminderen. Zoals geschetst in paragraaf 

3.7. is self control met name van belang als het uit te voeren werk te moeilijk is om in 

standaards te vangen. Echter de invoering van DBC’s impliceert een sterkere 

ontwikkeling van de standaardisatie van de zorgverlening, waardoor de noodzaak tot self 

control vermindert. Hierin schuilt tevens het risico dat DBC’s als standaard worden 

gehanteerd in situaties die zich daar niet voor lenen en juist wel een sterke mate van self 

control vereisen. Dit risico zal ook in bijlage IV naar voren komen in citaten van de 

zorgmanager die bij het ziekenhuis van de gevalsstudie een centrale rol speelt in de 

ontwikkeling van zorgprofielen. Een centrummanager geeft in paragraaf 10.5.1 aan dat 

juist door de toenemende financiële druk de noodzaak tot beknibbelen zal toenemen en 

getracht zal worden niet ongunstig af te wijken van het standaardzorgprofiel van een 

DBC. Door DBC’s neemt dus de noodzaak tot self control af, maar neemt tevens het 

risico van een tekort aan self control toe.  

Waar het clan control betreft, zou kunnen worden geconcludeerd dat deze van karakter 

verandert.  

Zoals aangegeven in paragraaf 3.7. ontstaat deze vorm van control doordat 

organisatieleden hun gedrag aanpassen op basis van discussies met hun collega’s en 

vormen van collegiale toetsing. De opleiding van professionals legt de basis voor deze 

vorm van control. Coördinatie vindt plaats op basis van standaardisatie van 

bekwaamheden, waarbij met name ook de attitude een rol speelt. Professionals weten dan 

wat ze van collega’s mogen verwachten en zij van hen. Dit proces van internalisatie dreigt 

te worden verstoord met de komst van DBC’s. Enerzijds bieden die de mogelijkheid via 

zorgprofielen duidelijker te maken welke verwachtingen worden gekoesterd, i.c. wat de 

medisch specialist zorginhoudelijk geacht wordt te doen in welke situatie. Anderzijds 

kunnen deze waarden in conflict komen met bedrijfsmatige waarden als door middel van 

DBC’s nadrukkelijker financiële afwegingen kunnen worden gemaakt. In voorgaande 

hoofdstukken zijn reeds talloze voorbeelden gegeven van het spanningsveld tussen 

zorginhoudelijke en financiële waarden. In paragraaf 10.5.1 is aangegeven dat het elkaar 
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aanspreken van medisch specialisten vooral wordt bepaald door de cultuur binnen een 

afdeling, de (financiële) noodzaak ervan en de mogelijkheden (informatievoorziening). De 

ontwikkelingen binnen het ziekenhuis van de gevalsstudie laten zien, dat met name de 

financiële noodzaak medisch specialisten dwingt tot een sterkere mate van clan control. 

Gezien deze achtergrond zal het karakter van clan control veranderen en zal deze 

verandering in het teken staan van de versterking van de effecten van accounting control. 

Zoals geschetst, zal dat gepaard kunnen gaan met conflicten binnen de afdeling. 

 

Geconcludeerd kan worden dat als gevolg van DBC’s een verschuiving plaats zal vinden 

van behavior en personnel control naar accounting control. Veronderstelling (j), dat bij 

een geringe mate van taakonzekerheid het gebruik van interne budgettering als middel van 

control geschikt is voor sturing en beheersing, terwijl bij een hoge mate van 

taakonzekerheid juist het accent zal worden gelegd op andere vormen van control, zal als 

gevolg van de toepassing van DBC’s in de toekomst vaker opgaan. Daarbij gelden wel de 

volgende kanttekeningen ten aanzien van personnel control. De mate van clan control zal 

waarschijnlijk niet verminderen. Wel zal clan control van karakter veranderen en daardoor 

bijdragen aan de beoogde effecten van accounting control. Neemt door DBC’s de 

noodzaak tot self control af, het risico van een tekort aan self control neemt daardoor 

tevens toe. 

 

10.7. Samenvatting 

In deze paragraaf worden de belangrijkste bevindingen van dit hoofdstuk samengevat. 

Anders dan in de voorgaande hoofdstukken hebben die als gevolg van het recente tijdstip 

van invoering van DBC’s voornamelijk het karakter van verwachtingen van de 

ziekenhuizen en slechts in geringe mate van daadwerkelijke ervaringen. 

DBC’s zullen tot een sterkere mate van koppeling leiden. De invloed van DBC’s zal 

bovendien niet beperkt blijven tot budgetmutaties, maar het integrale zorgbudget 

betreffen. Luidt veronderstelling (a) dat onder de FB-systematiek de prijsbasis bij een 

hoge mate van koppeling vooral zal zijn ingegeven door de mate waarin CTG-

vergoedingen aansluiten op de kosten van zorg, bij de toepassing van DBC’s zal die 

vergoeding het resultaat zijn van onderhandelingen tussen ziekenhuis en zorgverzekeraar. 

Weliswaar zal die als grondslag dienen voor de interne prijsstelling, bij het ziekenhuis van 

de gevalsstudie zal die worden gecorrigeerd voor bezettingsresultaten en worden 

afgeroomd ten behoeve van de realisatie van beleidsvoering door de RvB. 

Refererend aan veronderstelling (a) kan worden geconcludeerd, dat door de invoering van 

DBC’s de mate van taakonzekerheid van specialismen zal kunnen verminderen als gevolg 

van toegenomen inzicht in aard, samenstelling en kosten van de zorg. De potentie om 

rekenkundige systemen op grond van een lagere mate van taakonzekerheid toe te passen, 

wordt daardoor groter. 

Ziekenhuizen zullen voornemens zijn als gevolg van de invoering van DBC’s een sterkere 

mate van koppeling toe te passen, omdat zij, net als de overheid, verwachten dat DBC’s 

een beter middel dan de huidige FB-parameters zijn om de doelstellingen van 
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budgettering te realiseren. DBC’s geven namelijk meer inzicht dan FB-parameters in de 

geleverde zorg en de kosten ervan. Dat leidt tot een bevestiging van veronderstelling (b). 

Weliswaar streven ziekenhuizen niet zozeer bewust bepaalde overheidsdoelstellingen na, 

toch liggen die wel sterk in het verlengde daarvan. De kwaliteit van de 

informatievoorziening, de omvang van financiële risico’s en inzicht in opbrengsten zijn 

contingente factoren die aan invloed toenemen en zullen leiden tot een sterkere mate van 

koppeling. Veronderstelling (c), dat toegenomen financiële risico’s in combinatie met de 

noodzaak die te beheersen zullen leiden tot een sterkere mate van koppeling, een sterker 

vasthouden aan de realisatie van het afgesproken budget (gebruik) en het benadrukken van 

doelstellingen die betrekking hebben op financiële sturing en beheersing, wordt als gevolg 

van de invoering van DBC’s meer actueel.  

Verwijzend naar veronderstelling (d) zal door de invoering van DBC’s het beter mogelijk 

zijn sterker vast te houden aan de realisatie van het budget als gevolg van de lagere mate 

van taakonzekerheid en een sterkere mate van koppeling. Enerzijds is dat mogelijk als 

gevolg van kwalitatief betere budgetten, anderzijds is dat noodzakelijk vanwege 

toegenomen financiële risico’s (zie veronderstelling (c)). 

De toepassing van DBC’s in de interne budgettering zal in bepaalde opzichten een 

gunstige invloed hebben op de realisatie van de doelstellingen van interne budgettering. In 

combinatie met een lagere mate van taakonzekerheid en een gebruik dat zich kenmerkt 

door het sterker vasthouden aan het budget, lijkt dat veronderstelling (e) te bevestigen. 

Toch is een bevestiging zonder meer niet mogelijk als gevolg van risico’s ten aanzien van 

de mogelijk gebrekkige typering van zorg verleend in een academisch ziekenhuis door 

middel van DBC’s en de stijgende overheadkosten. Het per saldo effect op de effectiviteit 

en efficiency van de ziekenhuisorganisatie is daarom moeilijk vast te stellen. 

Verbetering van effectiviteit en efficiency zijn ook belangrijke overheidsdoelstellingen. 

Veronderstelling (g), dat de mate waarin de doelstellingen van de overheid worden 

gerealiseerd vooral afhankelijk zal zijn van de mate waarin de doelstellingen die met de 

interne budgettering worden nagestreefd in het verlengde daarvan liggen en er een goede 

‘match’ is tussen systeem, mate van taakonzekerheid en gebruik, is door het onduidelijke 

effect van DBC’s op effectiviteit en efficiency niet te bevestigen of te ontkennen. Dit 

oordeel hangt ook samen met de verwachte effecten op de realisatie van kerntaken als 

gevolg van toepassing van DBC’s in de interne budgettering, zoals in veronderstelling (f) 

aan de orde wordt gesteld. Deze effecten kunnen door de invoering van DBC’s zowel 

positief als negatief zijn. Positief is dat betere discussies kunnen ontstaan over de 

academische kerntaken. Die discussies houden echter ook risico’s in als de academische 

zorg niet goed is getypeerd in DBC’s, hetgeen in geval van koppeling kan leiden tot een 

niet volledige dekking van de kosten. Noodzakelijkerwijs moet dan financiële 

compensatie plaatsvinden ten koste van de budgetten voor de andere kerntaken. 

Bovendien hebben DBC’s tot gevolg dat de flexibiliteit in middelenbesteding afneemt, 

welke flexibiliteit juist wenselijk is vanwege de vervlechting van kerntaken.  

Was reeds geconcludeerd dat DBC’s tot een sterkere mate van koppeling zullen leiden, 

toch kan niet zonder meer worden geconcludeerd dat dan de invloed van het management 

op het beleid (sturing) zal afnemen zoals veronderstelling (h) luidt. Enerzijds kan een 

toenemende invloed worden verwacht als gevolg van grotere transparantie. Anderzijds is 
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de vrees dat sterkere koppeling gepaard gaat met toenemend claimgedrag van 

organisatieonderdelen, waardoor het management minder invloed op de 

middelenverdeling kan uitoefenen en daardoor minder goed het door haar gewenste beleid 

financieel kan faciliteren. 

DBC’s leiden ten opzichte van de huidige FB-parameters tot betere informatie over 

geleverde zorg en de kosten daarvan. Financiële afwegingen zijn daardoor beter mogelijk. 

Veronderstelling (i), dat grote onevenwichtigheden tussen kosten en vergoedingen van 

zorg in het interne budget (bijvoorbeeld als gevolg van een sterke mate van koppeling bij 

een grote mate van taakonzekerheid) zullen leiden tot sterkere financiële sturing en het 

sterker koesteren van financiële waarden, kan echter slechts gedeeltelijk worden 

bevestigd. Weliswaar zullen DBC’s die effecten hebben, de vraag is of 

onevenwichtigheden tussen opbrengsten en kosten door de invoering van DBC’s zullen 

toe- of afnemen. DBC’s hebben de pretentie een betere afspiegeling te zijn van zorg en de 

kosten ervan en de verwachting is dat de vergoedingen daar beter op aan zullen sluiten. 

Verder wordt de kracht (omvang) van financiële prikkels mede bepaald door de wijze 

waarop de koppeling wordt vormgegeven. De vraag is bijvoorbeeld in in hoeverre 

geanticipeerd wordt op de realisatie van bezettingsresultaten, zoals het ziekenhuis van de 

gevalsstudie voornemens is te doen. In hoeverre DBC’s tot grotere of minder grote 

onevenwichtigheden tussen kosten en vergoedingen van zorg in het interne budget zullen 

leiden, is daarom op voorhand niet vast te stellen. 

Als gevolg van DBC’s zal een verschuiving plaatsvinden van behavior en personnel 

control naar accounting control. Veronderstelling (j), dat bij een geringe mate van 

taakonzekerheid het gebruik van interne budgettering als middel van control geschikt is 

voor sturing en beheersing, terwijl bij een hoge mate van taakonzekerheid juist het accent 

zal worden gelegd op andere vormen van control, zal als gevolg van de toepassing van 

DBC’s in de toekomst vaker opgaan. Daarbij gelden wel de volgende kanttekeningen ten 

aanzien van personnel control. De mate van clan control zal waarschijnlijk niet 

verminderen. Wel zal clan control van karakter veranderen en daardoor bijdragen aan de 

beoogde effecten van accounting control. Neemt door DBC’s de noodzaak tot self control 

af, het risico van een tekort aan self control zal daardoor tevens stijgen.

                                                           
1 Deze bron kan met het oog op anonimisering niet genoemd worden. 
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11. Analyse van de onderzoekresultaten: samenvatting, 
vergelijking tussen onderzoeksfasen en reflectie 

In het hoofdstuk worden de belangrijkste empirische bevindingen, geordend naar de 

onderzoeksvragen, samengevat. Hierbij vindt ook een vergelijking plaats tussen de 

bevindingen van het veldonderzoek en die van de gevalsstudie voor zover dat opportuun 

is. Zoals verantwoord in paragraaf 4.2 zijn in het veldonderzoek namelijk niet alle 

onderzoeksthema’s behandeld. Bij de gevalsstudie wordt ook informatie gegeven over de 

bevindingen voor de verschillende hiërarchische niveaus van het ziekenhuis. Deelvraag 7, 

betrekking hebbend op de invloed van DBC’s op de verschillende onderzoeksthema’s, 

wordt niet apart beantwoord: deze invloed wordt direct bij de bespreking van het 

betreffende thema betrokken. Verder vindt bij elk van de onderzoeksvragen een reflectie 

plaats. Die heeft betrekking op inhoudelijke bevindingen en op de toegepaste theorie. Dat 

laatste leidt tevens tot aanbevelingen voor toekomstig onderzoek, welke overigens zijn 

samengevat in het volgende hoofdstuk in paragraaf 12.4.  

De bespreking per onderzoeksthema leidt voor dit hoofdstuk tot een opbouw waarbij 

achtereenvolgens worden behandeld het interne budgetteringssysteem (paragraaf 11.1), de 

invloed van taakonzekerheid op dat systeem (paragraaf 11.2), de invloed van 

doelstellingen (sub-paragraaf 11.3.1) en contingente factoren (sub-paragraaf 11.3.2), het 

gebruik van het budgetteringssysteem (paragraaf 11.4), de effecten ervan (paragraaf 11.5) 

en de relatie met andere vormen van control (paragraaf 11.6). 

 

11.1. De toegepaste budgetteringssystemen 

In deze paragraaf zal antwoord worden gegeven op de eerste deelvraag van het onderzoek: 

 

1. Welke systemen van interne budgettering worden toegepast (tot uitdrukking komend 

in het wel of niet toepassen van externe budgetparameters in de interne budgettering, 

i.c. de mate van koppeling)? 

 

Academische ziekenhuizen onderscheiden zich van elkaar in de wijze waarop externe 

budgetparameters een rol spelen in de interne budgettering (de mate van koppeling). Niet 

alleen tussen ziekenhuizen blijken er verschillen te bestaan in de mate van koppeling, ook 

binnen een academisch ziekenhuis onderscheiden centra zich in dat opzicht van elkaar. 

Weliswaar passen alle ziekenhuizen, alsook de beide onderzochte centra binnen het 

ziekenhuis van de gevalsstudie een systematiek van historische inputbudgettering toe, 

verschillen in koppeling blijken te bestaan bij het bepalen van budgetmutaties. Daarbij 

worden drie systemen bij de academische ziekenhuizen en de centra van de gevalsstudie 

aangetroffen: 
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I. Volledige inputbudgettering. Er wordt geen koppeling toegepast, maar er is 

sprake van een historisch inputbudget. Budgetmutaties (incrementen) worden 

benaderd op basis van mutaties in activiteiten en daarvoor benodigde 

productiemiddelen.  

II. Een combinatie van inputbudgettering (historisch budget) en output- en 

procesbudgettering waar het de vaststelling van budgetmutaties betreft, berekend 

op basis van volumemutaties in de reguliere productieparameters en de WBMV-

verrichtingen vermenigvuldigd met interne prijzen.  

III. Dit systeem is gelijk aan II met het verschil dat geen interne tarieven, maar (vaste 

percentages van) CTG-tarieven (waaronder 100%) als prijsbasis voor de 

budgetmutaties worden toegepast.  

 

Anders dan op het eerste gezicht wordt vermoed, kunnen mutaties grote invloed hebben 

op het historisch budget. Ziekenhuizen worden extern via de nacalculatie afgerekend op 

verschillen tussen werkelijk gerealiseerde en de afgesproken totale productie. Meer 

algemeen zal de invloed van de koppeling op het totale budget groter zijn naarmate het 

systeem langer wordt toegepast en de jaarlijkse budgetmutaties groter zijn. Het cumulatief 

van alle mutaties neemt immers aan invloed toe ten opzichte van de historische basis. 

Bovendien, middelen plussen en minnen zich op ziekenhuisniveau misschien uit, voor 

individuele divisies en met name voor afdelingen kunnen de budgetmutaties van jaar tot 

jaar en de verschillen tussen realisatie en budget groot zijn. 

 

De toepassing van DBC’s in de externe budgettering zal leiden tot een sterkere mate van 

koppeling. Die invloed zal niet beperkt blijven tot budgetmutaties, maar zich uitstrekken 

naar het integrale zorgbudget. Wel zal de interne prijsstelling bij het ziekenhuis van de 

gevalsstudie waarschijnlijk zodanig zijn, dat de extern ontvangen vergoedingen voor 

DBC’s intern zullen worden gecorrigeerd voor bezettingsresultaten en worden afgeroomd 

ten behoeve van de realisatie van beleidsvoering door de RvB. Neemt de koppeling tussen 

extern en intern budget door de invoering van DBC’s toe, het zal tevens kunnen leiden tot 

een meer verfijnd intern budgetteringssysteem. 

 

Reflectie theorie 
 

De door ons gemaakte inventarisaties van budgetteringssystemen en technologische 

condities heeft tot de indruk geleid, dat aan budgetteringssystemen ten grondslag liggende 

voorwaarden om ze toe te kunnen passen niet volledig worden onderkend, dat 

verschillende criteria en concepten worden toegepast (zie ook paragraaf 3.3.2 en de 

verwijzing naar Chenhall, 2003, alsook Birnberg et al., 1983) en dat die tot verschillende 

typologieën van budgetteringssystemen leiden. Toekomstig onderzoek zou zich kunnen 

richten op het ontwikkelen van een meer systematisch raamwerk van 

budgetteringssystemen in relatie tot technologische condities. De kenmerken van input, 

throughput, output en outcome, alsmede de relaties daartussen zouden nadrukkelijker 

moeten worden onderkend. Concepten als taakonzekerheid, complexiteit en andere, 

aanverwante technologische begrippen zouden in de beschrijving van de technologische 
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context een plaats moeten krijgen, ter verduidelijking van de betekenis van deze 

begrippen, de verschillen ertussen en de raakvlakken die ze hebben. Vervolgens zou een 

vollediger relatie moeten worden gelegd tussen de kenmerken van de technologische 

omgeving en de budgetteringssystemen die gegeven die context toegepast kunnen worden. 

 

11.2. De invloed van taakonzekerheid 

In het onderzoek is aan het concept taakonzekerheid veel belang toegekend als 

contingente factor die invloed zou uitoefenen op de aard van het budgetteringssysteem. 

Dat belang maakt onderdeel uit van de derde
1
 deelvraag, te weten 

 

3. Wat is de invloed van de context (zoals kenmerken van de productie) op het interne 

budgetteringssysteem? 

 

Uit de bevindingen van dit onderzoek blijkt dat taakonzekerheid niet van invloed is op het 

interne budgetteringssysteem binnen academische ziekenhuizen en de in beschouwing 

genomen centra van het ziekenhuis van de gevalsstudie. Veronderstelling (a) dat de mate 

van koppeling laag zal zijn bij een hoge mate van taakonzekerheid, terwijl een hoge mate 

van koppeling zal plaatsvinden bij weinig taakonzekerheid, blijkt niet op te gaan. Divisies 

binnen academische ziekenhuizen zijn te beschouwen als kleine ziekenhuizen en op dat 

abstractieniveau is moeilijk de mate van taakonzekerheid te duiden. Anders ligt dat bij 

afdelingen die worden gebudgetteerd door centra in het ziekenhuis van de gevalsstudie. 

Echter zowel het bestuur van centrum A als B past bij de budgettering van alle afdelingen 

binnen haar centrum eenzelfde systeem toe voor het bepalen van de budgetten van 

afdelingen. De mate van taakonzekerheid bij drie van de in beschouwing genomen 

afdelingen is laag. Alleen voor de afdeling Neurologie is geen eenduidig beeld verkregen. 

Dat impliceert dat taakonzekerheid ook geen verklaring kan bieden voor verschillen in 

toegepaste budgetteringssystemen. Taakonzekerheid speelt bij die keuze geen rol, hetgeen 

blijkt uit de argumenten waarom wel of geen koppeling wordt toegepast. 

Een aandachtspunt binnen het onderzoek is in hoeverre budgetteringssystemen worden 

toegepast in situaties die zich er voor lenen. Taakzekere specialismen lenen zich voor 

rekenkundige budgetteringssystemen. Weliswaar zou op grond daarvan kunnen worden 

geconcludeerd dat er bij centrum B sprake is van een fout van het type I (= een 

rekenkundig budgetteringssysteem wordt niet toegepast in een situatie die zich er wel voor 

leent), de situatie wordt ook gekenmerkt door een gebrek aan informatie: kosten worden 

niet per zorgproduct geregistreerd. De toepassing van een rekenkundig systeem, als 

bijvoorbeeld outputbudgettering, wordt daardoor belemmerd. Daarom kan niet zonder 

meer worden gesproken van een fout van het type I, ook al zijn er potentiële 

mogelijkheden voor systemen als outputbudgettering. Bij centrum A wordt bij de 

budgettering van afdelingen wel een rekenkundig systeem, namelijk koppeling, toegepast. 

Daardoor is voor het taakzekere specialisme oogheelkunde niet sprake van een fout van 

het type I of II. Wel kan worden gesproken van de fout dat een verkeerd rekenkundig 

systeem wordt toegepast in een situatie die zich wel leent voor een dergelijk systeem. 
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Voor de afdeling Neurologie wordt een rekenkundig budgetteringssysteem toegepast 

waarvan om dezelfde redenen kan worden geconcludeerd dat het niet het juiste 

rekenkundige systeem is. Daarnaast is het gezien het diffuse beeld ten aanzien van de 

mate van taakonzekerheid nog de vraag of een rekenkundig systeem voor deze afdeling de 

meest wenselijke keuze is. 

 

DBC’s kunnen de mate van taakzekerheid van specialismen verder verhogen als gevolg 

van het toegenomen inzicht in aard, samenstelling en kosten van de zorg. In bijlage IV 

wordt daar nader op ingegaan. Onder de conditie dat DBC’s de zorg in een academisch 

ziekenhuis en de kosten ervan adequaat representeren, neemt de potentie om rekenkundige 

systemen in de interne budgettering toe te passen sterk toe. Wel geldt de voorwaarde dat 

het aantal verschillende soorten DBC’s beperkt zal moeten blijven, aangezien anders de 

mate van taakonzekerheid weer zal toenemen vanwege stijging van het aantal 

uitzonderingen (zie ook paragraaf 3.3.2 en bijlage IV). Indien aan deze conditie wordt 

voldaan, kunnen de hiervoor genoemde ‘fouten’ (een verkeerd rekenkundig systeem bij de 

afdeling Oogheelkunde, een fout van het type I bij de afdelingen Cardiologie en 

Orthopedie, i.c. geen toepassing van rekenkundige systemen waar dat wel mogelijk is) 

worden vermeden. Het diffuse beeld ten aanzien van de mate van taakonzekerheid bij de 

afdeling Neurologie kan door de invoering van DBC’s opschuiven in de richting van meer 

taakzekerheid.  

 

Reflectie theorie 
 

Hoewel taakonzekerheid geen relevante contingente factor blijkt te zijn om verschillen 

tussen budgetteringssystemen in academische ziekenhuizen te verklaren, heeft uitvoerige 

verkenning van dit concept wel tot een aantal kritische methodologische kanttekeningen 

geleid in relatie tot de bevindingen van het onderzoek. Deze zijn gepresenteerd in bijlage 

IV. Op deze plaats wordt volstaan met een samenvatting van de bevindingen.  

Geconcludeerd kan worden dat het grootste deel van de academische zorg is te 

protocolleren. Dat geldt zowel voor snijdende als beschouwende vakken, zij het iets 

sterker voor de eerstgenoemde categorie. Vooral in geval van comorbiditeit en 

meervoudige diagnoses neemt de taakonzekerheid toe doordat meerdere ziektebeelden 

elkaar ontregelen of versterken. Klinisch onderzoek en opleiding dwingen tot 

geprotocolleerd werken en hebben daarmee invloed op de mate van taakonzekerheid. 

Verder kan er een groot verschil zijn tussen de potentiële mate van taakonzekerheid (die 

dus over het algemeen laag is) en de feitelijke mate van taakonzekerheid. In dit verband 

kan worden opgemerkt dat taakonzekerheid niet zonder meer bepaald wordt door 

objectieve factoren, maar dat ook veel subjectieve elementen een rol spelen. Een sterke 

aansturing van de zorgverlening door het afdelingshoofd verlaagt de mate van 

taakonzekerheid. Beschouwen minder ervaren medisch specialisten protocollen als 

houvast, gevestigde professionals ervaren ze ook wel als last die hun autonomie aantast. 

Er ontstaat een soort contradictio in termines: naarmate een specialisme sterker 

professionaliseert, hetgeen met name een resultante is van academisch onderzoek, dreigen 

professionals zich juist ook weer sterker tegen protocollen af te zetten. Meer algemeen 
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hebben subjectieve factoren, zoals definitiekwesties en het willen geven van inzicht, ook 

een grote invloed op de mate van taakonzekerheid. Het zijn derhalve ook de technologen 

zelf die een groot stempel drukken op de mate van taakonzekerheid. Verder blijkt juist 

sterk in beweging zijnde technologie eerder vermindering van taakonzekerheid in de hand 

te werken, anders dan in de theorie verondersteld wordt. Niet alleen heeft dat te maken 

met aanscherping van en bezinning op protocollen, betere technologie kan medische 

ingrepen vereenvoudigen en de kans op complicaties verkleinen. Tenslotte blijken 

financiële prikkels ook invloed te hebben op het toepassen van protocollen, waardoor 

budgetteringssystemen de mate van taakonzekerheid beïnvloeden in plaats van andersom. 

 

Na dit overzicht van factoren die taakonzekerheid beïnvloeden moge duidelijk zijn dat 

niet eenduidige scores, maar wel indicaties over de mate van taakonzekerheid per 

specialisme te geven zijn. Deze zijn opgenomen in de hoofdstukken 8 (paragraaf 8.2) en 9 

(paragraaf 9.2). Verder kan worden geconcludeerd dat het theoretisch raamwerk omtrent 

het concept taakonzekerheid en de factoren die haar beïnvloeden nadere uitwerking 

behoeft in de context van een medisch-professionele omgeving. Bovengenoemde en in 

bijlage IV uitgewerkte bevindingen kunnen in toekomstig onderzoek het startpunt vormen 

voor een nadere inventarisatie van de factoren die taakonzekerheid beïnvloeden. Verder is 

het interessant na te gaan of de rol van taakonzekerheid verandert als gevolg van 

verbeterde informatievoorziening door ontwikkelingen in de informatietechnologie. 

Tenslotte kan ook worden getracht een maatstaf te ontwikkelen om de mate van 

taakonzekerheid nadrukkelijker vast te stellen en de ‘kritische massa’ te bepalen bij welke 

mate wel of juist geen koppeling kan worden toegepast.  

 

11.3. De invloed van doelstellingen en contingente factoren  

11.3.1. Doelstellingen 

In deze paragraaf zal antwoord worden gegeven op de volgende deelvraag van het 

onderzoek: 

 

2. Wat is de invloed van de doelstellingen die het management wenst te realiseren met 

het interne budgetteringssysteem? 

 

In het onderzoek is een doel-middel relatie verondersteld tussen doelstellingen en 

budgetteringssystemen, in de zin dat doelstellingen invloed hebben op dat systeem. De 

doelstellingen van interne budgettering die in het onderzoek zijn onderscheiden, blijken 

op het gekozen abstractieniveau echter niet discriminerend om verschillen in de mate van 

koppeling te verklaren bij de diverse academische ziekenhuizen. Die doelstellingen zijn 

namelijk sterk eensluidend. Ook de bevindingen van de gevalsstudie laten zien dat de 

onderscheiden doelstellingen als nogal triviaal worden ervaren. Een nadere invulling van 

doelstellingen (zoals de visie op sturing en beheersing en de perceptie wat een reële 

vergoeding is) en de beoordeling van de geschiktheid van het budgetteringssysteem om 
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onder bepaalde condities die doelstellingen te bereiken, blijken wel een verklaringsgrond 

te bieden voor verschillen in systeemkeuze. Zo blijkt het tegengaan van ongewenste 

sturing een doelstelling te zijn voor zowel de RvB van diverse academische ziekenhuizen, 

alsook voor het bestuur van centrum B van het ziekenhuis van de gevalsstudie. Dat leidt 

onder andere tot het besluit niet te koppelen en bij centrum B ook tot aanpassing van het 

budgetteringssysteem (zoals het opheffen van afdelingsreserves). Bij een keus om juist 

wel te koppelen spelen argumenten als het ondersteunen van de organisatieontwikkeling 

richting integraal (divisie)management en het creëren van een pragmatisch, transparant en 

eenvoudig budgetteringssysteem een rol. Met name het eerste argument blijkt in het 

ziekenhuis van de gevalsstudie een belangrijke rol te spelen voor de RvB: centra en hun 

afdelingen worden zo geconfronteerd met de financiële gevolgen van hun 

zorginhoudelijke beleid en worden geprikkeld tot ‘ondernemersschap’. Koppeling maakt 

het ook voor het bestuur van centrum A mogelijk een dergelijke besturingsfilosofie te 

realiseren. Daarbij moet wel het volgende worden opgemerkt. Wordt in veronderstelling 

(b) invloed verondersteld van doelstellingen op het interne budgetteringssysteem, voor 

centrum A blijkt dat causale verband juist andersom te liggen: het budgetteringssysteem is 

een randvoorwaarde waarbinnen de doelstellingen worden gerealiseerd. 

Organisatieverandering blijkt hier niet per se gepaard te gaan met een nadrukkelijke 

bezinning op het toe te passen budgetteringssysteem om bepaalde doelstellingen te 

realiseren. Op de oorzaken daarvan wordt bij de bespreking van contingente factoren 

ingegaan. Door de richting van deze causaliteit kan voor dit centrum daarom ook niet 

worden geconcludeerd dat koppeling wordt toegepast om overheidsdoelstellingen te 

realiseren of discussies over het te voeren beleid te voorkomen. 

 

Bepaalde doelstellingen hebben ook invloed op de hoogte van het koppelingspercentage 

van systeem III (combinatie van historisch budget en mutatiesystematiek op basis van 

CTG-productieparameters en CTG-vergoedingen). De realisatie van de besturingsfilosofie 

van het ziekenhuis en het waarborgen van de zo noodzakelijk geachte financiële 

beheersing leiden in de loop der jaren zowel tot verhoging als verlaging van dat 

percentage bij het ziekenhuis van de gevalsstudie. Aanvankelijk is het 

koppelingspercentage verhoogd van 85% naar 100%, hetgeen redelijk werd geacht vanuit 

het oogpunt van realisatie van de organisatiestructuur: integrale 

managementverantwoordelijkheid impliceert ook het volledig doorgeven van opbrengsten. 

Bovendien worden centra dan gedwongen zelf financieel orde op zaken te houden, want 

de RvB houdt geen middelen meer achter. Deze zelfde argumenten vereisen in 2004 juist 

een verlaging van het koppelingspercentage naar 90%. Middelen zijn op centraal 

ziekenhuisniveau vereist om centrumoverstijgend beleid te realiseren, terwijl het 

bovendien noodzakelijk wordt geacht als gevolg van toegenomen financiële risico’s de 

solvabiliteit van het ziekenhuis te verhogen. De wens om op centrumniveau meer 

middelen te reserveren om beleid te kunnen faciliteren, speelt ook bij het bestuur van 

centrum A. De conclusie kan luiden, dat bepaalde doelstellingen, zoals het realiseren van 

financiële beheersing, zowel leiden tot het toepassen van koppeling (het 

budgetteringssysteem), alsook grenzen stellen aan de omvang van het 
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koppelingspercentage (de parameters van het budgetteringssysteem). Bij de bespreking 

van de contingente factoren in paragraaf 10.3.2 wordt hier nog nader op ingegaan. 

Dat de prijsbasis bij een hoge mate van koppeling vooral is ingegeven door de mate 

waarin CTG-vergoedingen aansluiten op de kosten van zorg zoals veronderstelling (a) 

luidt, blijkt in het licht van voorgaande overwegingen geen argument te zijn. Dat geldt 

ook voor de andere ziekenhuizen en voor centrum A. Allen stellen dat FB-vergoedingen 

meestal sterk afwijken van de kosten van specifieke zorg. Wel wordt de veronderstelling 

van een kostendekkende vergoeding door bepaalde ziekenhuizen meer als uitgangspunt 

gehanteerd waar het de kosten van de totale zorgproductie van divisies betreft: door te 

sturen in hun zorgproductie dienen ze er voor te zorgen dat plussen en minnen elkaar in 

totaliteit compenseren. Dat geldt ook voor de budgettering van afdelingen door centrum 

A. Hier ligt weer een duidelijke relatie met de besturingsfilosofie van integrale 

managementverantwoordelijkheid c.q. het stimuleren van ondernemerschap.  

 

De doelstellingen van interne budgettering die in het onderzoek zijn onderscheiden, liggen 

in het verlengde van de doelstellingen die de overheid nastreeft met de FB-systematiek. 

Veronderstelling (b), dat een sterkere mate van koppeling zal worden toegepast als de 

doelstellingen van het ziekenhuis sterk in het verlengde liggen van die van de overheid, 

gaat niet op: bij alle academische ziekenhuizen liggen de doelstellingen sterk in het 

verlengde van die van de overheid, maar toch maken ze onderscheid in de mate van 

koppeling. Ook bij het ziekenhuis van de gevalsstudie waar de RvB een sterke mate van 

koppeling toepast, wordt door de voorzitter expliciet gesteld dat die keus niet is gemaakt 

met het oogmerk het overheidsbeleid te realiseren. Algemeen wordt onderkend dat de FB-

systematiek daarvoor niet het juiste middel is wegens het gebrek aan differentiatie in de 

parameters waar het verschillen in zorg(zwaarte) betreft, onvolledigheid en afwijkingen in 

de hoogte van de tarieven (vergoedingen) ten opzichte van de kosten van de zorg. Deze 

onevenwichtigheden zijn ook voor centrum B een reden geen koppeling toe te passen, 

ondanks dat de doelstellingen van dit centrum ook in het verlengde liggen van die van de 

overheid. 

 

De invoering van DBC’s zal het mogelijk maken een grote bijdrage te leveren aan de 

realisatie van diverse budgetteringsdoelstellingen, zo blijkt zowel in het veldonderzoek als 

bij de gevalsstudie. Ziekenhuizen verwachten, net als de overheid, dat DBC’s een beter 

middel dan de huidige FB-parameters zijn om de doelstellingen van de budgettering te 

realiseren. Dat heeft te maken met de kwalitatief betere typering van de zorg en het 

verbeterde inzicht in de kosten ervan. Weliswaar streven ziekenhuizen niet zozeer bewust 

bepaalde overheidsdoelstellingen na, toch liggen de eigen doelstellingen wel sterk in het 

verlengde daarvan. Refererend aan veronderstelling (b) kan worden geconcludeerd dat 

ziekenhuizen voornemens zullen zijn als gevolg van de invoering van DBC’s een sterkere 

mate van koppeling toe te passen, doordat de doelstellingen van het ziekenhuis sterk in het 

verlengde liggen van die van de overheid en DBC’s een beter middel dan FB-parameters 

zijn om die doelstellingen te realiseren. 
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Onderdeel van veronderstelling (b), dat een hoge mate van koppeling zal worden 

toegepast indien er naar wordt gestreefd discussies over het te voeren beleid te 

voorkomen, blijkt gezien de lage score op deze doelstelling bij alle ziekenhuizen niet op te 

gaan. Hetzelfde geldt voor de RvB en de centrumbesturen van het ziekenhuis van de 

gevalsstudie. Beleidsinhoudelijke discussies worden door het management toegejuicht. 

Zowel voor de RvB als voor het bestuur van centrum A geldt echter dat aan het 

budgetteringssysteem niet een sterke rol wordt toegekend voor de zorginhoudelijke 

sturing. Die proberen beide via andere controlinstrumenten te effectueren. Wat eerder 

speelt is het voorkomen van discussies over de verdeling van de middelen, omdat 

dergelijke discussies in bepaalde situaties niet vruchtbaar zijn, zoals bij de bespreking van 

de contingente factoren zal blijken. In de onderstaande reflectie zal nader bij dit punt 

worden stilgestaan. 

 

Reflectie inhoudelijke bevindingen  
 

Was één van de doelstellingen ‘het realiseren van een middelenverdeling waarbij 

discussies over het te voeren beleid worden voorkomen’ (zie paragraaf  3.2.2) 

opgenomen, uit het onderzoek is gebleken dat dergelijke discussies als zeer wenselijk 

worden beschouwd door de budgetgevers (het management). Wel tracht men die discussie 

los te koppelen van discussies over de verdeling van middelen. Het toepassen van 

koppeling leent zich daarvoor. Discussies over het beleid tracht men via andere 

controlinstrumenten te realiseren, zo blijkt bijvoorbeeld in de diverse paragrafen van de 

gevalsstudie over de toepassing van andere vormen van control. Met name intensieve 

communicatie via allerlei kanalen (zoals beleidsthemadagen, evaluatiegesprekken, interne 

personeelsbladen) speelt daarbij een grote rol. Het roept de vraag op in hoeverre beide 

discussies los van elkaar kunnen staan. Financiële prikkels en beleidsinhoudelijke wensen 

kunnen haaks op elkaar staan. Bovendien, als organisatie-eenheden veel 

substitutievrijheid hebben waar het de te realiseren zorg betreft en het 

budgetteringssysteem voorziet erin dat de budgetten die ontwikkelingen volgen, dan 

hebben die eenheden veel speelruimte hun eigen koers te varen. Dat blijkt ook in de 

hoofdstukken over de gevalsstudie. Reeds is gesteld in paragraaf 7.6 dat juist interne 

budgettering één van de weinige middelen is waarmee managers in ziekenhuizen invloed 

op medische professionals kunnen uitoefenen. Door daar geen gebruik van te maken, laten 

managers een belangrijk controlmechanisme onbenut.  

De invoering van DBC’s zou aan interne budgetten als middel om te sturen wel eens een 

belangrijke impuls kunnen geven. Het management krijgt daarmee meer inzicht in de 

geleverde zorg en de kosten daarvan. Dat biedt aanknopingspunten om budgetten sterker 

ter discussie te stellen, zoals ook de RvB van het ziekenhuis van de gevalsstudie 

nadrukkelijk aangeeft. Met de problematische financiële situatie van het ziekenhuis heeft 

zij bovendien de wind in de rug om inhoudelijk een zwaarder stempel op beleidskeuzes te 

drukken en dat met name af te dwingen via instrumenten die de financiële situatie direct 

beïnvloeden, namelijk het interne budgetteringssysteem. Tegelijkertijd zal het 

management het wenselijk achten een bepaalde afstand te houden ten aanzien van 

beleidsinhoudelijke keuzes. In de eerste plaats zijn de medische professionals de 



11. Analyse van de onderzoeksresultaten 

 247 

deskundigen bij uitstek waar het de zorgverlening betreft. Zoals de manager 

bedrijfsvoering van centrum A schetst, dienen inhoudelijke en financiële afwegingen in 

één hand te liggen. Aangezien het management niet over de inhoudelijke kennis van 

artsen beschikt en hun medische verantwoordelijkheid niet over kan nemen, zal een 

belangrijk deel van de verantwoordelijkheid welke middelen aan welke zorg te besteden 

in de handen van medisch specialisten moeten liggen. Een toenemende juridisering van 

onze samenleving waar het aansprakelijkheid betreft, kan dat alleen maar onderstrepen. In 

dit verband wordt ook verwezen naar ontwikkelingen in Italië waar een medisch specialist 

aan refereert (zie paragraaf 6.5). In de tweede plaats beoogt het organisatiemodel waar de 

academische ziekenhuizen voor gekozen hebben juist sturing op afstand te realiseren. De 

vraag is dan hoe ver de bemoeienis van managers moet gaan.  

Is het vinden van een adequate balans moeilijk, DBC’s bieden de mogelijkheid beter te 

balanceren. Dankzij de betere informatie over de geleverde zorg en de kosten ervan 

bieden DBC’s de mogelijkheid van het interne budgetteringssysteem een krachtiger 

instrument van management control te maken. Toekomstig onderzoek zou zich er op 

kunnen richten na te gaan in hoeverre deze ontwikkeling zich ook daadwerkelijk 

voordoet. 

 

Reflectie theorie 
 

In het theoretisch raamwerk is de veronderstelling op basis van theorie betreffende 

management accounting and control dat budgetten en budgetteringssystemen doelbewust 

worden ingezet om bepaalde doelstellingen van het management te realiseren. De 

benadering van geïnterviewden heeft ook vanuit die optiek plaatsgevonden. Verondersteld 

is dat er bij de vorming van centra expliciete discussies over de vormgeving van het 

budgetteringssysteem zijn gevoerd. Dat blijkt allerminst vanzelfsprekend te zijn. 

Illustratief zijn in dit verband ook de doelstellingen en functies die zijn voorgelegd aan de 

manager bedrijfsvoering van centrum A: hij stelde dat hij uitspraken moest doen over de 

doelstellingen van een systeem dat hij niet zelf had bepaald. Het blijkt dat zich situaties 

voor kunnen doen, zoals bij centrum A, dat bij een verandering van de 

organisatiestructuur het management zich niet de vrijheid kan veroorloven zijn accounting 

controlsysteem naar eigen believen in te richten. Sterker nog, het budgetteringssysteem 

blijkt een gegeven en moet dus in bepaalde situaties tot de factoren worden gerekend die 

de mogelijkheden van sturing en beheersing door het centrumbestuur inkaderen. 

 

Overtuiging (of geloof, zo men wil) speelt een rol waar het de keuze van een 

budgetteringssysteem betreft om bepaalde doelstellingen te kunnen realiseren. Waarom de 

één een bepaalde overtuiging is toegedaan en de ander niet, wordt waarschijnlijk bepaald 

door persoonlijke aspecten als ervaring, besturingsfilosofie en misschien wel 

levensbeschouwelijke opvattingen. Voor een diepgaande analyse zouden dergelijke 

factoren in toekomstig onderzoek betrokken moeten worden. 
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11.3.2. Contingente factoren 

In deze paragraaf zal antwoord worden gegeven op de volgende deelvraag van het 

onderzoek: 

 

3. Wat is de invloed van de context op het interne budgetteringssysteem?
2
 

 

Verondersteld is dat de externe omgeving als contingente factor een grote invloed heeft op 

de vormgeving van het interne budgetteringssysteem. Veronderstelling (c), dat 

toegenomen financiële risico’s in combinatie met de noodzaak die te beheersen zullen 

leiden tot een sterkere mate van koppeling, een sterker vasthouden aan de realisatie van 

het afgesproken budget (gebruik) en het benadrukken van doelstellingen die betrekking 

hebben op financiële sturing en beheersing, blijkt in zijn algemeenheid op te gaan. Wel 

blijkt in bepaalde situaties het koppelingspercentage te worden verminderd, zoals hiervoor 

is geschetst. Dat is bij toenemende financiële risico’s het geval indien de koppeling reeds 

heel sterk is, kosten niet adequaat zijn gedecentraliseerd en de reservepositie van het 

ziekenhuis zich verslechtert. Door het koppelingspercentage te verlagen, kan de RvB dan 

middelen achterhouden en zo aan deze problemen het hoofd proberen te bieden. Echter in 

zijn algemeenheid blijkt veronderstelling (c) wel op te gaan. Waar dat de mate van 

koppeling en het beheersen van financiële risico’s betreft, blijkt dat met name ook uit het 

veldonderzoek. Aan de fase van anticiperen op toegenomen risico’s ging een fase van 

toegenomen bewustwording van financiële prikkels via FB-parameters vooraf als gevolg 

van de invoering van de nacalculatie. Beschouwden ziekenhuizen voorheen het externe 

budget als een zak met geld die intern verdeeld moest worden, door de toegenomen 

variabilisering van het externe budget, als gevolg van nacalculatie en vergroting van het 

productiegebonden deel, is men zich veel bewuster geworden van de relatie tussen externe 

en interne middelen. In de bestuurlijke afwegingen gaat geld dan een sterkere rol spelen. 

Eén ziekenhuis noemt zelfs de nacalculatie als expliciete reden voor het invoeren van 

koppeling. Bovendien is geld door de toegenomen financiële risico’s veel nadrukkelijker 

een rol gaan spelen in discussies over de beheersing van de kosten van 

ziekenhuisactiviteiten. Bij ziekenhuizen die koppelen, bestaat daardoor de behoefte die 

koppeling te intensiveren. Bij de andere ziekenhuizen nemen de discussies toe of 

koppeling niet noodzakelijk wordt vanuit beheersmatig oogpunt. Een en ander wordt 

mede beïnvloed door het risicoprofiel van het ziekenhuis, waar de academische profilering 

(zie verderop) en de omvang van het eigen vermogen op van invloed zijn. 

Ook op centrumniveau blijk veronderstelling (c) op te gaan, maar dat verdient wel 

nuancering. Gezien het feit dat bij centrum A het gebruik van budgetten zich kenmerkt 

door het sterk vasthouden aan de realisatie van het budget, dat doelstellingen als financiële 

sturing en beheersing reeds een zwaar accent hebben en dat de mate van koppeling reeds 

maximaal is, kan moeilijk worden gesproken van versterking van beide als gevolg van 

toegenomen financiële risico’s. Bij centrum B wordt het gebruik dat reeds werd 

gekenmerkt door het sterk vasthouden aan de realisatie van het budget, inderdaad nog 

verder aangescherpt. Doelstellingen ten aanzien van financiële sturing en beheersing 

speelden reeds een sterke rol bij centrum B, waarbij die sturing vooral door de manager 
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bedrijfsvoering werd uitgeoefend. Wel lijken bepaalde ontwikkelingen, waaronder de 

financiële noodzaak, tot een bepaalde mate van koppeling te gaan leiden. Het 

bestaansrecht van het budgetteringssysteem van centrum B wordt sterk bepaald door een 

factor die, afhankelijk van haar omvang, òf latent aanwezig is, òf nadrukkelijk op de 

voorgrond treedt: de beschikbaarheid aan middelen in relatie tot de uit te oefenen 

kerntaken. Er is hier sprake van een dominante factor die de invloed van andere factoren 

toelaat in geval van financiële ruimte, maar andere factoren overstemt in geval van krapte. 

Binnen de voorwaarde dat elke afdeling zelf over voldoende middelen kan beschikken om 

haar kerntaken te realiseren en er altijd nog de mogelijkheid is om in geval van financiële 

nood die op centrumniveau te lenigen door middel van het vergroten van lucratieve zorg 

door bepaalde afdelingen, zijn alle afdelingen bereid een budgetteringssysteem te 

tolereren waarbij middelen tot op zekere hoogte flexibel worden ingezet. Zodra echter 

schaarste knellende vormen aanneemt en de financieringsstrategie van het centrum door 

diverse factoren opeens niet meer functioneert, gaan afdelingen binnen centrum B het 

eigenbelang nadrukkelijker voorop stellen. Die ontwikkeling wordt gefaciliteerd door 

wijziging in de besturingsfilosofie van het centrum en het verstrekken van inzicht in 

opbrengsten van productie. Dat laatste leidt tot claimgedrag, zeker als die middelen nodig 

zijn om afdelingstekorten in te dekken. 

Geconcludeerd kan worden dat organisaties zich een bepaald budgetteringssysteem ook 

moet kunnen permitteren, dat de mate van financiële speelruimte er toe doet. In geval van 

krapte is het moeilijker een flexibele toewijzing van budgetmutaties in stand te houden: de 

druk om te koppelen wordt dan groter. Dat geldt echter tot een bepaald percentage. 

Naarmate externe opbrengsten vollediger worden doorgegeven, zal juist de noodzaak 

toenemen om een lager percentage dan 100% toe te passen, teneinde op centraal 

ziekenhuisniveau beleidsruimte te creëren of de vermogenspositie van het ziekenhuis te 

versterken. 

 

Bij de keuze van het budgetteringssysteem, zowel waar het historische inputbudgettering 

betreft als de wijze van bepaling van budgetmutaties, blijken diverse andere factoren een 

rol te spelen die in het onderzoek niet op voorhand waren onderkend. Met name het 

onderzoek bij het ziekenhuis van de gevalsstudie heeft een diepgaande analyse daarvan 

mogelijk gemaakt. 

 

De invoering van de FB-systematiek in 1997 vormde voor geen van de academische 

ziekenhuizen aanleiding om de FB-parameters te gebruiken voor het opnieuw vaststellen 

van de budgetten van divisies en afdelingen. Noodzaak daartoe ontbrak vanwege het 

budgetneutraal invoeren van de systematiek (de eerder genoemde externe factor, de 

omvang van financiële risico’s, veranderde niet), terwijl het tevens niet haalbaar werd 

geacht grote budgetverschuivingen tot stand te brengen. Zowel bij het ziekenhuis van de 

gevalsstudie als bij andere academische ziekenhuizen heeft een gebrek aan informatie 

over de kosten van specifieke kerntaken er toe geleid dat budgetten historisch zijn 

gegroeid op basis van individuele afspraken met afdelingshoofden. Macht en 

onderhandelingsvaardigheid spelen daarbij een rol. De oudste afdelingen hebben relatief 

gezien meestal een hoger budget, doordat zij gedurende een langere periode rechten 
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hebben kunnen opbouwen. Historie (ouderdom) speelt dus ook een rol, waarbij bedacht 

moet worden dat die invloed net als die van macht en onderhandelingsvaardigheid de 

hoogte van het budget betreft, niet het budgetteringssysteem. Op de keus om wel of niet te 

koppelen hebben ze geen invloed, maar is eenmaal besloten om geen koppeling toe te 

passen, dan beïnvloeden ze in sterke mate de hoogte van de budgetten. Doordat informatie 

over kosten en opbrengsten van kerntaken nog steeds in belangrijke mate ontbreekt en 

budgetten als rechten (zie verder) worden ervaren, is het moeilijk de hoogte van die 

historische gegroeide budgetten ter discussie te stellen. 

 

Zowel de kwaliteit van de informatievoorziening als onevenwichtigheden tussen de 

kosten van zorg en de opbrengsten ervan in het externe budget (de externe omgeving) 

spelen een belangrijke rol bij het niet automatisch kopiëren van een systeem van 

koppeling door divisies in ziekenhuizen waar de RvB koppeling toepast. Dat heeft te 

maken met het kunnen effenen van plussen en minnen van de budgettering op 

divisieniveau, hetgeen op afdelingsniveau door de kleinere schaal niet mogelijk is. 

Bepaalde beleidsmatig gewenste zorgontwikkelingen komen niet van de grond als de 

vergoeding tekortschiet. Organisatiegrootte als contingente factor speelt dus een rol, zij 

het op een andere wijze dan in de traditionele opvatting van de contingentietheorie. 

Grootte blijkt ook nog op andere wijze een rol te spelen: naarmate een centrum uit meer 

afdelingen bestaat (centrum A heeft veel afdelingen) is het moeilijker tot concensus te 

komen over veranderingen in het budgetteringssysteem.  

Bij centrum B zijn het met name gunstige onevenwichtigheden die er toe hebben geleid 

dat voor de productie geen koppeling is toegepast. Opvallend is dat de invloed van de 

onevenwichtigheden als contingente factor afhankelijk is van de omvang en de aard ervan. 

Die zijn bij centrum B èn groot èn in bepaalde gevallen gunstig. Daarmee wordt het 

mogelijk op centrumniveau flexibel te beslissen over de inzet van extra middelen 

verkregen uit productiegroei, zeker als afdelingen onwetend worden gehouden van de 

specifieke opbrengsten die ze genereren. Bij centrum A zijn er wel onevenwichtigheden 

op afdelingsniveau, maar die zijn veel minder groot. Afdelingen die een gunstig historisch 

budget hebben en gunstige parametervergoedingen, ervaren die rijkdom niet als zo 

extreem dat er bereidheid is middelen af te staan aan minder gefortuneerde afdelingen 

binnen dat centrum. De kwaliteit van de informatie speelt een rol waar het de positie van 

bestuurders betreft: managers bedrijfsvoering zitten dichter op het zorgproces dan de RvB, 

waardoor zij beter kunnen inschatten voor welke activiteiten meer of minder middelen 

nodig zijn. Dit roept tevens de vraag op waarom ziekenhuizen voor divisies en divisies 

voor afdelingen waar afwijkingen tussen kosten en opbrengsten optreden, niet systeem II 

(koppeling tegen interne prijzen) toepassen. Slechts een beperkt aantal ziekenhuizen 

maakt gebruik van systeem II en dan ook slechts voor bepaalde zorg of kostensoorten. 

Bedacht moet worden dat men wel een indruk heeft van de kosten, maar dat de kwaliteit 

van de kosteninformatie niet zodanig is dat men over een compleet systeem van 

betrouwbare kostprijzen beschikt. Bij de reflectie wordt op de achtergronden van het 

ontbreken hiervan nader ingegaan. Nadrukkelijk wordt in dit verband gewezen op de 

relatie met taakonzekerheid: taakzekere productie vereist ook een informatiesysteem dat 

kostprijzen genereert om invloed te kunnen uitoefenen op het budgetteringssysteem. Zegt 
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taakonzekerheid iets over de potentie om bepaalde budgetteringssystemen toe te passen, 

de kwaliteit van de informatiesystemen is een voorwaardelijke factor om die invloed uit te 

kunnen oefenen. 

 

Bij de bespreking van doelstellingen is aangegeven dat het budgetteringssysteem van 

centrum A zelf een beïnvloedende factor is. Dit centrum wordt bij de centrumvorming in 

2001 namelijk geconfronteerd met een situatie waarin budgetten rekenkundig worden 

bepaald. Uit het onderzoek blijkt dat in een medisch professionele organisatie budgetten 

heel sterk de betekenis hebben van verworven rechten, waaraan een sterke ethische 

lading kleeft. De economische beschikkingsmacht van het budget vertegenwoordigt een 

bepaalde hoeveelheid zorg die aan de patiënten van het eigen medisch specialisme kan 

worden verleend. Afbreuk doen aan budgetten betekent afbreuk doen aan die 

zorgpotentie, hetgeen op gespannen voet staat met de eed die medici hebben gezworen. 

Dat gevoel van recht wordt versterkt door het rekenkundige karakter van koppeling: 

objectief is te bepalen wat de afdeling (en dus de eigen patiënten) toekomt. Verandering in 

het budgetteringssysteem kan consequenties hebben voor de hoogte van de budgetten en 

daarmee voor de opgebouwde rechten op middelen en daarmee de patiëntenzorg. De wijze 

van budgetteren zoals die onder de RvB werd toegepast, is daarom automatisch 

voortgezet. 

 

In het verlengde hiervan blijkt de mate van onderlinge afhankelijkheid van afdelingen 

binnen een centrum invloed te hebben op de mate waarin men elkaar middelen gunt, 

hetgeen invloed heeft op de bestendiging van de budgetteringssystemen bij de centra van 

het ziekenhuis van de gevalsstudie. Bij centrum B zijn afdelingen sterker dan bij centrum 

A met elkaar verbonden in ketens van zorg. Dat wil niet zeggen dat onderlinge solidariteit 

en elkaar middelen gunnen door altruïsme worden ingegeven. Eigenbelang, of liever 

gezegd het belang van de eigen patiënten, speelt daarbij een grote rol, want die ontvangen 

ook diensten van andere afdelingen binnen het centrum. Bij centrum A delen afdelingen 

zorginhoudelijk weinig met elkaar en hebben ze weinig onderlinge afhankelijkheid, 

waardoor het belang van een andere afdeling niet direct verbonden is aan het eigen 

(patiënten)belang dat vooral binnen de eigen afdeling moet worden bewaakt. 

 

Bestendiging van beide systemen wordt verder veroorzaakt door de besturingsfilosofie 

van de manager bedrijfsvoering. Die kenmerkt zich bij centrum A door het 

benadrukken van integrale managementverantwoordelijkheid op afdelingsniveau, waarbij 

financiële en zorginhoudelijke afwegingen zoveel mogelijk in één hand worden gelegd. 

Het afdelingshoofd draagt daarbij zowel verantwoordelijkheid voor kosten als 

opbrengsten. Koppeling, ook al is het systeem niet vormgegeven door de manager 

bedrijfsvoering, stelt hem wel in staat zijn besturingsfilosofie te realiseren. Hij werkt aan 

de bestendiging van het systeem mee door afdelingshoofden te wijzen op de 

mogelijkheden die het systeem biedt om een sluitende exploitatie te realiseren en 

middelen te genereren om kerntaken te financieren. Het door de RvB wenselijk geachte 

beleid wordt hiermee gevolgd. Bij centrum B worden afdelingshoofden direct via 

afdelingsbudgetten aangesproken op kosten, maar het aanspreken op opbrengsten vindt 
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indirect plaats via de productiebudgetten. Het uit elkaar trekken van opbrengsten en 

kosten is een zeer bewuste keuze van de manager bedrijfsvoering op basis van zijn ethiek. 

Hij wil niet dat op afdelingsniveau professionals zich in hun keuzes laten leiden door 

(on)gunstige financiële marges in plaats van door beleidsinhoudelijke afwegingen. De 

manager bedrijfsvoering neemt daarom vooral de bewaking van de opbrengsten van het 

centrum als geheel voor zijn rekening en stuurt afdelingshoofden aan op hun productie, 

zodat zij voldoende opbrengsten genereren voor een op centrumniveau sluitende 

exploitatie.  

 

Waar het aanpassingen van het budgetteringssysteem van centrum B betreft (zoals het 

opheffen van afdelingsreserves), speelt naast de besturingsfilosofie van de manager 

bedrijfsvoering ook de geaardheid van medisch specialisten een rol. Het centrum 

kenmerkt zich door snijdende vakken, gericht op chirurgisch handelen. Dat vereist 

actiegerichtheid en vaak snelle besluitvorming van de professionals die dat werk 

uitvoeren. Die attitude faciliteert het nemen van besluiten en het veranderen van 

budgetteringssystemen, ook al kan dat gepaard gaan met hevige discussies. Centrum A 

bestaat uit een mix van snijdende en beschouwende vakken. Bij die laatste moet in het 

zorgverleningsproces vaak op basis van een complex geheel van factoren een besluit 

worden genomen. Dat beschouwende karakter kan ook zijn stempel drukken op andere 

besluitvormingsprocessen.  

 

Het graduele onderscheid in academisch zorgprofiel tussen de acht academische 

ziekenhuizen blijkt ook invloed te hebben op het budgetteringssysteem. Naarmate een 

ziekenhuis haar bestaansrecht sterker ontleent aan profilering op met name topreferente 

zorg en het daaraan verbonden onderzoek, vormt het stimuleren van reguliere en 

topklinische zorg door externe financiële prikkels een grotere bedreiging. Dergelijke 

prikkels wil men intern vermijden. Bovendien wordt bij een dergelijke profilering een 

relatief kleiner deel van het budget door de productieparameters bepaald, doordat het 

ziekenhuis sterk leunt op andere (onderzoeks)middelen. Haar financiële risicoprofiel 

vereist dan ook minder sterk de afwenteling van risico’s op divisies. We zien hier een 

bevestiging van hetgeen in paragraaf 3.4 is verondersteld, namelijk dat strategie en 

omgeving geen onafhankelijke variabelen zijn: de strategie van het ziekenhuis bepaalt hoe 

sterk de invloed van de omgeving is.  

 

In tabel 11.1 worden de factoren samengevat die invloed blijken te hebben op de mate 

waarin externe budgetparameters in de interne budgettering (de mate van koppeling) 

worden toegepast. Daarbij dient het volgende te worden opgemerkt. De genoemde 

factoren zijn te onderscheiden naar factoren, die 

• het systeem bepalen (wel of geen koppeling), 

• veranderingen in een toegepast systeem bemoeilijken en dus de toepassing van een 

systeem bestendigen, 

• de hoogte van het budget bepalen, maar niet het systeem. 

De twee eerstgenoemde categorieën zijn de factoren die centraal staan in dit onderzoek. 

Deze zijn ook opgenomen in de tabel. De eerder in deze paragraaf genoemde factoren als 
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macht, onderhandelingsvaardigheid en historie (ouderdom) hebben grote invloed op de 

hoogte van het budget binnen de context van een budgetteringssysteem dat zich kenmerkt 

door geen koppeling toe te passen. Zoals reeds gesteld hebben deze factoren dus geen 

invloed op de keus van het systeem zelf. Daarom worden ze in de tabel buiten 

beschouwing gelaten. Op de invloed van technologie (taakonzekerheid) is in de vorige 

paragraaf reeds ingegaan. Bovendien blijkt die niet van invloed te zijn op het 

budgetteringssysteem. 

 

 

Tabel 11.1   Factoren die het interne budgetteringssysteem bepalen 
 

Beïnvloedende 

factoren 

De mate van koppeling zal 

sterker worden / een hoge mate 

van koppeling zal in stand 

blijven indien: 

De mate van koppeling wordt 

minder sterk / Geen koppeling 

zal worden toegepast indien: 

financiële 

risico’s 

de financiële risico’s toenemen 

(afwentelingsgedrag); het 

koppelingspercentage zal echter 

niet 100% bedragen teneinde de  

vermogenspositie te kunnen 

versterken  

de financiële risico’s gering zijn 

solvabiliteit 

(omvang 

reservepositie, 

de mogelijk-

heden die snel 

te kunnen 

verbeteren) 

de reservepositie van de 

budgetgever gering is en er 

weinig mogelijkheden zijn die te 

verbeteren; via koppeling worden 

financiële risico’s dan op 

budgethouders afgewenteld 

de reservepositie van de 

budgetgever groter is en/of er 

mogelijkheden bestaan snel 

financieel gunstige productie op 

te voeren; eventuele tegenvallers 

kunnen worden opgevangen ten 

laste van de (snel op te bouwen) 

reservepositie 

het hebben van 

inzicht in 

opbrengsten 

budgethouders inzicht krijgen in 

de opbrengsten die ze genereren; 

deze zullen dan worden opgeëist 

(claimgedrag) 

er weinig roep is om koppeling 

vanwege het ontbreken van 

inzicht in de eigen opbrengsten 

(het ontbreken 

van) informatie 

over zorg-

producten en de 

kostprijzen 

ervan in relatie 

tot de 

opbrengsten 

• informatie over 

zorgproducten en de 

kostprijzen ervan ontbreekt; 

koppeling wordt toegepast 

op grond van het 

verdienersbeginsel 

• duidelijk inzicht bestaat in 

de kosten van geleverde 

zorg, waarop de interne 

prijsbasis kan worden 

afgestemd 

door het ontbreken van 

informatie over zorgproducten en 

kostprijzen budgetten moeilijk 

ter discussie zijn te stellen 
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Tabel 11.1   Factoren die het interne budgetteringssysteem bepalen - vervolg 
 

Beïnvloedende 

factoren 

De mate van koppeling zal 

sterker worden / een hoge mate 
van koppeling zal in stand 

blijven indien: 

De mate van koppeling wordt 

minder sterk / Geen koppeling 
zal worden toegepast indien: 

onevenwichtig-

heden tussen de 

kosten van zorg 

en de 

vergoedingen 

in het externe 

budget 

koppeling tot een redelijk 

kostendekkend budget leidt voor 

de budgethouder (dit ondanks het 

ontbreken van veel informatie 

over kosten van zorg, of juist 

dankzij kwalitatief goede 

informatie) 

er grote verschillen zitten tussen 

kosten en opbrengsten van 

geleverde zorg, waardoor 

koppeling een verstorende 

werking zou hebben op de 

realisatie van gewenste 

zorgproductie (dit ondanks het 

ontbreken van veel informatie 

over kosten van zorg, of juist 

dankzij kwalitatief goede 

informatie) 

grootte van de 

budgethouder 

(aantal 

afdelingen van 

het centrum, 

productie-

omvang) 

• de budgethouder zodanig 

groot is, dat het moeilijk is 

tot overeenstemming te 

komen over wijziging van 

een reeds toegepast systeem 

van koppeling 

• de budgethouder in staat 

wordt geacht door zijn 

omvang plussen en middelen 

intern te compenseren 

(empirische bevindingen voor 

deze cel ontbreken) 

medische 

ethiek in 

samenhang met 

de betekenis 

van het budget 

als verworven 

recht 

budgethouders bestaande 

budgetten op grond van 

medische ethiek als potentiële 

patiëntenzorg en als recht 

beschouwen  

de budgetgever wil voorkomen 

dat inhoudelijk beleid wordt 

beïnvloed door financiële 

prikkels 

onderlinge 

afhankelijkheid 

van 

budgethouders 

budgethouders weinig 

zorginhoudelijke belangen met 

elkaar delen 

budgethouders veel 

zorginhoudelijke belangen met 

elkaar delen 

besturings-

filosofie, 

persoonlijke 

opvattingen 

budgetgever 

de budgetgever met het 

stimuleren van 

ondernemersschap invulling 

geeft aan integrale management-

verantwoordelijkheid van 

budgethouders  

de budgetgever wil voorkomen 

dat financiële prikkels invloed 

hebben op de zorgproductie 
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Tabel 11.1   Factoren die het interne budgetteringssysteem bepalen - vervolg 
 

 

Beïnvloedende 
factoren 

De mate van koppeling zal 
sterker worden / een hoge mate 

van koppeling zal in stand 

blijven indien: 

De mate van koppeling wordt 
minder sterk / Geen koppeling 

zal worden toegepast indien: 

geaardheid 

medisch 

specialismen / 

specialisten 

de budgetgever met veel 

snijdende specialismen als 

budgethouders te maken heeft 

de budgetgever met vooral 

beschouwende specialismen als 

budgethouders te maken heeft 

het academisch 

zorgprofiel 

het academische zorgprofiel zich 

kenmerkt door relatief veel 

reguliere en WBMV-productie 

het academische zorgprofiel zich 

kenmerkt door relatief veel 

onderzoek 

 

 

Uit de bevindingen van het veldonderzoek en de gevalsstudie valt op te maken dat met de 

toepassing van DBC’s de invloed van bepaalde factoren zal toenemen. Zowel uit het 

veldonderzoek als de gevalsstudie blijkt dat DBC’s in combinatie met marktwerking de 

financiële risico’s in de externe omgeving voor het ziekenhuis zullen doen toenemen. Dat 

leidt tot een verwachte toename in de mate van koppeling. DBC’s, deel uitmakend van de 

externe omgeving, zijn verder kwalitatief betere instrumenten om de zorg te typeren en te 

bekostigen. De betere informatievoorziening over de kosten van zorg die DBC’s binnen 

het ziekenhuis genereren, maakt het tevens mogelijk deze parameters in de interne 

budgettering een nadrukkelijke rol te laten spelen, i.c. de mate van koppeling te 

versterken. Bij het ziekenhuis van de gevalsstudie vormt die informatie een tegenwicht 

voor historisch opgebouwde rechten en machtsposities van medisch specialismen, zoals 

blijkt uit het feit dat herallocaties van budgetten niet worden uitgesloten. Ook zullen 

onevenwichtigheden tussen opbrengsten en kostprijzen waarschijnlijk worden verkleind, 

waardoor de noodzaak om deze te corrigeren door geen koppeling toe te passen minder 

groot wordt. Overigens is wel aangegeven dat ‘onevenwichtigheden’ als 

bezettingsresultaten wel zullen worden gecorrigeerd, maar dat zal tot gevolg hebben dat 

bij het toepassen van koppeling de vergoeding van extra productie op de variabele kosten 

zal zijn gebaseerd. DBC’s zullen verder leiden tot toegenomen inzicht in de opbrengsten 

ervan bij divisies en afdelingen. De ziekenhuizen van het veldonderzoek geven in dit 

verband aan dat het claimgedrag door DBC’s zal worden versterkt. Van de overige 

factoren zijn in het veldonderzoek en bij de gevalsstudie geen nadrukkelijke indicaties van 

de gevolgen van DBC’s verkregen. Wel zal bij de reflectie over hun veranderende invloed 

het een en ander worden opgemerkt. 

 

Reflectie 
 

In relatie tot de theorie kunnen op basis van dit onderzoek enkele kanttekeningen bij de 

contingentietheorie worden geplaatst.  
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In de eerste plaats blijkt dat naast de meer traditionele, ‘harde’ contingente factoren vooral 

ook diverse ‘zachte’ factoren een rol spelen. Persoonlijk opvattingen over doel-middel 

relaties blijken mede van invloed op het bestendigen, dan wel het eventueel aanpassen van 

budgetteringssystemen. Zo kan de manager bedrijfsvoering het zich dankzij productie die 

veel opbrengsten genereert, permitteren zijn ethiek sterk te laten doorklinken in de interne 

budgettering door zijn afdelingshoofden onwetend te houden van de opbrengsten van hun 

zorgproductie om zo sturing op financiële prikkels te voorkomen. Verder blijkt ook ethiek 

van afdelingshoofden een rol te spelen: deze staan een flexibeler middelentoekenning in 

de weg indien afdelingen weinig zorginhoudelijke afhankelijkheden kennen. Een andere 

persoonsgebonden factor is de aard van het specialisme c.q. de specialisten die op een 

afdeling werken. Dat heeft invloed op de aard van besluitvormingsprocessen, i.c. het wel 

of niet kunnen doorvoeren van veranderingen in het budgetteringssysteem. Deze 

bevindingen pleiten ervoor in de contingentietheorie meer aandacht te besteden aan 

sociaal-psychologische factoren. Dit onderzoek vormt wat dat betreft een bevestiging van 

soortgelijke aanbevelingen die wetenschappers als Otley en Chenhall ook reeds hebben 

gedaan (zie paragraaf 3.4).  

In de tweede plaats blijken in het onderzoek diverse, ‘harde’ factoren niet of een andere 

rol te spelen dan in de contingentietheorie tot uitdrukking komt. De kwaliteit van de 

informatievoorziening is zo’n factor. Afhankelijkheden tussen afdelingen en grootte 

spelen op een andere wijze een rol dan de contingentietheorie veronderstelt. In deze 

paragraaf is de rol van deze factoren uitvoerig belicht. 

In de derde plaats is reeds in hoofdstuk 3 gewezen op de samenhang tussen factoren als 

strategie, omgeving en taakonzekerheid. Ook is de vraag hoe de relatie tussen het 

budgetteringssysteem en de organisatiestructuur is. Aan beide ligt de toedeling van 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten grondslag. Kan van een organisatiestructuur 

worden gesproken zonder daarbij te spreken over de verdeling van bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden ten aanzien van productie en middelen? Is het niet beter te stellen 

dat de organisatiestructuur mede in het budgetteringssysteem tot uitdrukking komt, in 

plaats van dat het budgetteringssysteem door de organisatiestructuur wordt beïnvloed?  

Deze opmerkingen brengen ons tot de volgende conclusies. De contingentietheorie 

veronderstelt een heel strak (en star) verband tussen contingente factoren en de keuze voor 

bepaalde management controlinstrumenten. De uitkomsten van dit onderzoek wijzen op 

veel complexere relaties en bevestigen daarmee twijfels die in de literatuur ook naar voren 

komen. Er is een veelheid aan beïnvloedende factoren te onderscheiden, zo laat de 

hiervoor gepresenteerde analyse zien. Vele factoren hebben een meer algemeen karakter 

en kunnen ook bij andere typen organisaties een rol spelen. Andere hebben een meer 

specifiek karakter waar het zorginstellingen betreft. Het betreft bijvoorbeeld de invloed 

van medische ethiek en de invloed die de overheid op het zorgstelsel wenst uit te oefenen. 

Wordt het gedachtegoed van de contingentietheorie dat diverse factoren van invloed zijn 

op de keuze van het management controlsysteem door dit onderzoek bevestigd, het 

bevestigt nog sterker de noodzaak tot een fundamentele inhoudelijke bezinning op de 

factoren die in deze theorie zijn opgenomen. Om afstand te nemen van het starre keurslijf 

van de contingentietheorie zijn daarom de factoren die het interne budgetteringssysteem 
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beïnvloeden in deze paragraaf niet als contingente, maar als beïnvloedende factoren 

aangeduid. 

 

Een ander punt van reflectie is de kwaliteit van de informatievoorziening in ziekenhuizen. 

De indruk bestaat dat het onderzoek zich aan de scheidslijn van twee tijdvakken heeft 

afgespeeld en wel aan die kant waarin informatie over zorgproducten en hun kostprijzen 

niet voorhanden was. Deze informatiebehoefte is nooit erg urgent geweest. Het primaat 

ligt in zorginstellingen bij de zorgverlening, niet bij investeringen in financiële 

informatiesystemen. Die urgentie is wel toegenomen. Als startpunt kan worden 

beschouwd een verandering in de externe financiering, namelijk de introductie van de 

externe budgettering in de jaren 80 van de vorige eeuw. Zoals reeds is opgemerkt, kennen 

ziekenhuizen nog maar een korte geschiedenis van sterke professionalisering van het 

financieel management. Ontwikkelingsstappen zijn geweest het budgetteren van 

organisatie-onderdelen en het registreren en beheersen van kosten per kostenplaats en per 

kostensoort. Dat die ontwikkelingen zich niet eerder hebben uitgestrekt tot zorgproducten 

en activiteiten is zeer verklaarbaar. Het DBC-traject laat zien welke omvangrijke 

investeringen gemoeid zijn met het typeren van zorgproducten en het toerekenen van 

kosten daaraan. Ziekenhuizen zijn complexe organisaties
3
. Is de zorgverlening in een 

ziekenhuis voor een groot deel adequaat in zorgprotocollen en in DBC’s onder te brengen, 

daarbij moet niet uit het oog worden verloren dat het normen en gemiddelden betreft. 

Patiënten die onder een dergelijk protocol vallen, zullen als gevolg van hun individuele 

kenmerken kleine afwijkingen in hun zorgconsumptie vertonen. De worsteling die in het 

landelijke DBC-traject plaatsvindt om het aantal verschillende soorten DBC’s tot 

hanteerbare aantallen terug te brengen zonder te veel consessies te doen aan medische 

homogeniteit spreekt in dat opzicht ook boekdelen. Is een groot deel van de kosten 

bovendien nog vast en vaak ook indirect, dan ontstaan snel vraagtekens bij het nut van 

kostprijsberekening: of deze kosten linksom of rechtsom worden toegerekend, ze zullen er 

in totaliteit niet door veranderen. Al deze aspecten maken dat ziekenhuizen in het verleden 

weinig geïnvesteerd hebben in informatiesystemen die kostprijzen genereren per 

zorgproduct of activiteit. Het is daarom niet verwonderlijk dat ziekenhuizen dergelijke 

investeringen pas hebben opgepakt nadat de politiek zich nadrukkelijk conformeerde aan 

de DBC-systematiek, hen daarin faciliteerde en het voortbestaan van ziekenhuizen sterker 

afhankelijk is geworden van informatie over kostprijzen. Gezien de snelle ontwikkelingen 

op dit terrein is het interessant de invloed van taakonzekerheid op het interne 

budgetteringssysteem binnen enkele jaren wederom onder de loep te nemen. Gebrek aan 

informatie zal als voornaamste obstakel waarschijnlijk uit de weg zijn geruimd en de 

vraag is of de invloed van taakonzekerheid zich dan sterker zal doen gelden. Dat zal des te 

interessanter zijn door de gebleken invloed van ‘zachte’ factoren zoals ethiek, die met 

deze nieuwe situatie op een meer gespannen voet komen te staan. Een manager 

bedrijfsvoering kan bijvoorbeeld moeite hebben met het rekenkundig toepassen van 

standaards als kostprijzen, doordat die het risico in zich bergen van sturing op financiële 

parameters. Immers, variabele vergoedingen zoals die door middel van koppeling 

ontstaan, kunnen gebaseerd zijn op een gemiddelde consumptie per patiënt. Bij een 

aanzienlijke spreiding rond dat gemiddelde zal in geval van twijfel ten aanzien van de 
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meest wenselijke zorgverlening aan een individuele patiënt de financiële prikkel 

stimuleren hem dan het gemiddelde te geven.  

 

In het onderzoek zijn geen indicaties verkregen dat de factoren anders dan hiervoor in 

deze paragraaf expliciet genoemd door de invoering van DBC’s zelf direct worden 

beïnvloed. Wel zal hun invloed kunnen veranderen. Het weerstandsvermogen van het 

ziekenhuis en het graduele onderscheid in academisch zorgprofiel veranderen niet door 

DBC’s, maar maken het wel meer of minder noodzakelijk te reageren op toegenomen 

financiële risico’s in de externe omgeving. In paragraaf 7.3. wordt door de financieel 

directeur van het ziekenhuis van de gevalsstudie nadrukkelijk gewezen op de hogere eisen 

die door DBC’s worden gesteld aan de solvabiliteit van het ziekenhuis. De invloed van de 

factor grootte waar het de mogelijkheden betreft om tot consensus te komen, zal 

waarschijnlijk afnemen als betere discussies mogelijk zijn aan de hand van betere 

informatie. Ook op medische ethiek hebben DBC’s geen directe invloed waar het de 

toepassing van het budgetteringssysteem betreft. Het toegenomen inzicht in de zorg en de 

kosten ervan zal het wel moeilijker maken vast te houden aan de instandhouding van 

budgetten en budgetteringssystemen, zeker indien er sprake lijkt te zijn van grote 

onevenwichtigheden. Ethiek kan zelfs een rol gaan spelen bij budgethouders die menen 

dankzij DBC’s op meer middelen recht te hebben: hun patiënten wordt tekort gedaan. Ook 

zullen managers moeilijker in staat zijn op grond van ethische principes budgethouders 

onwetend te houden van de opbrengsten en kosten van de door hen geleverde zorg, 

simpelweg alleen al om de grote aandacht die in diverse verbanden voor deze thema’s 

bestaat. De onderlinge afhankelijkheid van afdelingen zal door de invoering van DBC’s 

niet veranderen, maar op basis van de zorgprofielen van DBC’s is wel meer informatie 

beschikbaar welke afdelingen welke inspanningen aan patiënten leveren. Dat zou kunnen 

leiden tot een sterkere druk om budgetten meer rekenkundig vast te stellen. Ook 

persoonsgebonden factoren zijn door de invoering van DBC’s niet veranderd. Wel 

faciliteren DBC’s de realisatie van bepaalde visies op besturing: betere zorgproducten en 

kostprijzen maken het mogelijk divisies en afdelingen meer integraal verantwoordelijk te 

maken en hen daar op aan te spreken. De geaardheid van medisch specialismen (snijdend 

versus beschouwend) zal zelf niet veranderen door de invoering van DBC’s, maar deze 

factor kan wel aan invloed verliezen. DBC’s kunnen als gevolg van de informatie die ze 

genereren besluitvormingsprocessen ten aanzien van veranderingen in het 

budgetteringssysteem bespoedigen bij specialismen met een beschouwend karakter.  

 

11.4. Gebruik 

In deze paragraaf zal antwoord worden gegeven op de volgende deelvraag van het 

onderzoek: 

 

4. Op welke wijze wordt het interne budgetteringssysteem gebruikt en waarom?  
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De wijze waarop budgetten worden gebruikt, onderscheidt zich wel waar het de 

vergelijking van de verschillende bestuurlijke niveaus binnen het ziekenhuis van de 

gevalsstudie, maar niet waar het de beide centra onderling betreft. Om met dat laatste te 

beginnen: het gebruik van budgetten door de manager bedrijfsvoering kenmerkt zich voor 

beide centra door het sterk aanspreken van afdelingshoofden op het realiseren van 

afgesproken budgetten. Wel hebben afdelingen bij beide centra grote vrijheid waar het 

gaat om de samenstelling van de productie, echter wel binnen de randvoorwaarde dat de 

kosten worden gedekt: bij centrum A op afdelingsniveau, bij centrum B op 

centrumniveau. De achtergronden van het vasthouden aan budgetten zijn enigszins 

verschillend en hebben niets te maken met de mate van taakonzekerheid c.q. de ‘match’ 

tussen systeem en taakonzekerheid, anders dan was verwacht conform veronderstelling 

(d). Weliswaar leidt koppeling bij centrum A niet altijd tot evenwichtige budgetten, de 

manager bedrijfsvoering heeft echter weinig financiële mogelijkheden om afdelingen te 

compenseren voor manco’s in het systeem (zoals vergoedingen die lager zijn de kosten 

van toegenomen zorgproductie). Als gevolg van die koppeling worden alle middelen 

immers aan afdelingen doorgegeven. In beperkte mate wordt gecompenseerd door het 

meer of minder soepel toekennen van investeringsbudgetten. Verder worden afdelingen 

met behulp van informatievoorziening over kosten en opbrengsten gefaciliteerd om een 

sluitende exploitatie te realiseren. Bij centrum B spreekt de manager bedrijfsvoering 

afdelingshoofden eveneens streng aan op budgetoverschrijdingen, aangezien de kwaliteit 

van budgetten in zijn ogen hoog is. Budgetmutaties zijn immers gebaseerd op 

kostendekkende vergoedingen. Voor problemen (zoals bij de OK) waarvan de manager 

bedrijfsvoering vindt dat die niet een centrumprobleem zijn, maar een probleem van de 

organisatie als geheel, verlangt en krijgt hij ondersteuning van de RvB. Redelijkheid van 

budgetten speelt bij beide managers bedrijfsvoering een belangrijke rol, in het ene geval 

omdat afdelingen zelf invloed op die budgetten hebben, in het andere geval vanwege het 

kostendekkende karakter ervan. 

De opstelling van de RvB naar de centra is vele jaren soepeler geweest dan die van de 

beide managers bedrijfsvoering naar hun afdelingen. Ook als de financiële problemen van 

het ziekenhuis reeds groot zijn, is de RvB ontvankelijk voor claims vanuit de centra om 

hen te ondersteunen met middelen door tekorten kwijt te schelden, terwijl bovendien nog 

veel kosten  niet zijn gedecentraliseerd naar de centra. Pas als de financiële nood hoog is, 

moet dat begrip wijken en dwingt dat de RvB sterker vast te houden aan de realisatie van 

budgetten. Dat staat dus los van de mate van taakonzekerheid c.q. de ‘match’ tussen 

systeem en taakonzekerheid, anders dan was verwacht conform veronderstelling (d). Op 

dit hoge abstractieniveau is deze relatie niet aanwezig.  

Het verschil in organisatieniveau speelt een rol bij de verklaring van verschillen in 

gebruik tussen RvB en centra. Centra kunnen zich de luxe permitteren kosten waarvan ze 

vinden dat die niet een centrumprobleem zijn, door te schuiven naar de RvB, terwijl ze in 

geval van centrum B wel vasthouden aan een budget waarvoor ze vinden dat ze wel 

verantwoordelijk zijn. Er vindt dan een impliciete herdefiniëring van het centrumbudget 

plaats. Aangezien de RvB de problemen niet door kan schuiven, zou verwacht mogen 

worden dat die de centra juist sterk afrekent op hun oorspronkelijke budget. Bovendien 

zijn centra en hun afdelingen door middel van hun productie zelf in staat hun budget te 
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beïnvloeden (zie ook de opstelling van de manager bedrijfsvoering bij centrum A). De 

RvB kiest echter niet voor een dergelijke opstelling, omdat ze het proces van 

organisatieontwikkeling, waaraan ze zichzelf in sterke mate gecommitteerd heeft, niet wil 

verstoren. Is weliswaar integrale managementverantwoordelijkheid op centrumniveau van 

dat ontwikkelingsproces een onderdeel, binnen de centra zelf moet dat organisatiemodel 

ook haar weg vinden. En centrumbesturen hebben het moeilijk, want die hebben te maken 

met afdelingen die eigenlijk geen autonomie wensen te verliezen en apart met de RvB 

willen blijven onderhandelen. De RvB ziet het daarbij als haar taak de centrumbesturen te 

faciliteren en dat verdraagt zich niet met een rigide opstelling ten aanzien van budgetten. 

Pas als de organisatieontwikkeling zich na enkele jaren meer heeft kunnen uitkristalliseren 

en de financiële nood verder is gestegen, wordt sterker aan de realisatie van budgetten 

vastgehouden. 

 

Voor zover dat nog mogelijk is (zie bovenstaande opmerkingen ten aanzien van de 

gevalsstudie), zal de invoering van DBC’s leiden tot het sterker vasthouden aan de 

realisatie van het budget, zo wordt aangegeven in het veldonderzoek en bij de 

gevalsstudie. Verwijzend naar veronderstelling (d) zal dat mogelijk zijn door de lagere 

mate van taakonzekerheid (zie paragraaf 11.2). Oftewel: een sterkere mate van koppeling 

en een lagere mate van taakonzekerheid zullen bij de toepassing van DBC’s in de interne 

budgettering kunnen leiden tot het sterker vasthouden aan de realisatie van het budget 

conform de standaards waarop het budget is gebaseerd. Enerzijds is dat mogelijk als 

gevolg van kwalitatief betere budgetten: reëlere budgetten leiden tot reëler afrekenen. 

Anderzijds is het sterker vasthouden aan het budget noodzakelijk vanwege de toegenomen 

financiële risico’s die ontstaan als gevolg van diezelfde DBC’s.  

 

Reflectie 
 

Het begrip stijl waar het de toepassing van budgetteringssystemen betreft, is in dit 

onderzoek vermeden, zoals gesteld aan het slot van paragraaf 3.5. Wij hebben in de 

betreffende paragraaf gesteld dat nadere definiëring ervan een resultante zou kunnen zijn 

van dit onderzoek. Die definiëring heeft niet plaatsgevonden. In de eerste plaats heeft dat 

te maken met het aantal waarnemingen, in totaal drie. Het gebruik van budgetten is in 

beschouwing genomen waar het de RvB en de managers bedrijfsvoering betreft van beide 

centra van het ziekenhuis van de gevalsstudie. Dat wordt een te smalle basis geacht voor 

de ontwikkeling van een stijlconcept. In de tweede plaats is het lastig een 

budgetteringsstijl te definiëren, zo dat al mogelijk is, laat staan te conceptualiseren. De 

kritische kanttekeningen gemaakt bij de Hopwoodstijlen waar het prestatie-evaluatiestijlen 

betreft, zijn wat dat betreft veelzeggend. Het roept vragen op hoe managementstijlen, 

prestatie-evaluatiestijlen en budgetteringsstijlen zich tot elkaar verhouden. Ook het aan 

het slot van paragraaf 11.3 genoemde wenselijke onderzoek naar ‘overtuigingen’ zou in 

dat onderzoek een plaats kunnen krijgen. Dat nader onderzoek wenselijk is, mogen de 

gemaakte kanttekeningen duidelijk maken. Wel lijkt een waarschuwing ten aanzien van de 

complexiteit van dit onderzoeksthema op zijn plaats. 

 



11. Analyse van de onderzoeksresultaten 

 261 

11.5. Effecten 

In deze paragraaf zal antwoord worden gegeven op de volgende deelvraag van het 

onderzoek: 

 

5. Wat zijn de effecten van het interne budgetteringssysteem en haar gebruik in de 

specifieke context? 

 

Opvallend is dat het centrum dat het budgetteringssysteem niet zelf heeft bepaald haar 

doelstellingen het beste weet te realiseren, dit in tegenstelling tot de RvB die ook een 

systeem van koppeling toepast en in tegenstelling tot centrum B dat haar 

budgetteringssysteem zelf mede heeft vormgegeven. Een systeem van koppeling in 

combinatie met de wijze van gebruik door de manager bedrijfsvoering blijkt sterk bij te 

dragen aan een belangrijke doelstelling van het bestuur van centrum A, namelijk 

financiële beheersing. Afdelingshoofden voelen zich sterk verantwoordelijk voor 

budgetten. Koppeling in combinatie met druk op de budgetten leidt tot 

efficiencyverbetering en bezinning op de noodzaak van medische verrichtingen. Toch kan 

bij centrum A niet zonder meer worden gesproken van een bevestiging van 

veronderstelling (e), dat de realisatie van de doelstellingen die met het 

budgetteringssysteem worden nagestreefd gunstig worden beïnvloed indien het systeem 

aansluit op de mate van taakonzekerheid en het gebruik daarop is toegesneden. Alhoewel 

gebruikt om die te realiseren, is het systeem niet bepaald door de doelstellingen van het 

centrumbestuur. Bovendien is reeds geconstateerd dat weliswaar sprake is van een 

rekenkundig systeem, maar niet van het juiste waar het taakonzekerheid betreft. Dat 

laatste blijkt echter het realiseren van de betreffende doelstellingen niet in de weg te staan. 

Juist het gebrek aan taakonzekerheid leidt tot een stabiel taken- en kostenpatroon, 

waardoor het mogelijk is op stabiele discrepanties tussen kosten en opbrengsten te sturen 

en zo een sluitende exploitatie te realiseren. Het tweede deel van veronderstelling (e), i.c. 

dat de combinatie van een geringe mate van taakonzekerheid, een sterke mate van 

koppeling en het sterk vasthouden aan de realisatie van het budget een gunstige invloed 

zal hebben op de realisatie van de doelstellingen van het budgetteringssysteem, blijkt in 

die zin wel op te gaan.  

In het verlengde hiervan kan worden gesteld dat ook de toepassing van DBC’s in de 

interne budgettering in bepaalde opzichten een gunstige invloed zal hebben op de 

realisatie van de doelstellingen van interne budgettering. In combinatie met een lagere 

mate van taakonzekerheid en een gebruik dat zich kenmerkt door het sterker vasthouden 

aan het budget, lijkt dat veronderstelling (e) te bevestigen. Toch is een bevestiging zonder 

meer niet mogelijk als gevolg van risico’s ten aanzien van de mogelijk gebrekkige 

typering van zorg verleend in een academisch ziekenhuis door middel van DBC’s en de 

stijgende overheadkosten. Het per saldo effect op de effectiviteit en efficiency van de 

ziekenhuisorganisatie is daarom moeilijk vast te stellen. 

 

Reeds is geconstateerd dat geen koppeling bij centrum B wordt toegepast, ondanks dat de 

beide in beschouwing genomen specialismen taakzeker zijn. Opmerkelijk in dit verband is 
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ook dat doelmatigheid en financiële beheersing bij centrum B belangrijke doelstellingen 

zijn die niet naar wens worden gerealiseerd. In die zin lijkt veronderstelling (e) te worden 

bevestigd, dat de realisatie van de doelstellingen die met het budgetteringssysteem worden 

nagestreefd ongunstig worden beïnvloed indien het systeem niet aansluit op de mate van 

taakonzekerheid. Door het niet leggen van een rekenkundige relatie waar dat kan, worden 

afdelingshoofden niet geprikkeld hun efficiency te vergroten. Deze focus blijkt inderdaad 

niet sterk ontwikkeld te zijn. Koppeling zou afdelingshoofden waarschijnlijk aanzetten tot 

het sterker binnen budget blijven, mede gezien de ervaringen bij centrum A. Daarbij 

zouden onevenwichtigheden tussen vergoedingen en kosten kunnen worden voorkomen 

door koppeling volgens systeem II  (combinatie van historisch budget en 

mutatiesystematiek op basis van CTG-productieparameters en interne prijzen) toe te 

passen. Wel geldt de kanttekening dat het inzicht in de kosten van specifieke zorg tot 

dusver slecht ontwikkeld is, waardoor de interne prijsstelling wordt bemoeilijkt. Dit 

inzicht zal echter met de invoering van DBC’s sterk worden verbeterd, waardoor met 

name bij centrum B in belangrijke mate aan de condities lijkt te worden voldaan om 

koppeling in te voeren. In de vorige alinea is reeds de kanttekening gemaakt dat moeilijk 

is vast te stellen of het per saldo effect op de realisatie van doelstellingen gunstig is. 

Aangezien bezettingsresultaten op vaste kosten dan tot financiële sturing kunnen leiden, is 

het bovendien de vraag of in een dergelijke situatie koppeling wenselijk is gezien de 

besturingsfilosofie van het centrum. In de volgende alinea wordt daar nader op ingegaan. 

 

Past de RvB net als centrum A een zelfde systeem van koppeling toe, toch weet de RvB in 

tegenstelling tot centrum A haar budgetteringsdoelstellingen niet te realiseren. Ter 

verklaring van dit verschil kan worden gewezen op de eerder genoemde onvolledige 

decentralisatie van kosten en de kosten van het organisatieveranderingsproces die door de 

RvB worden gedragen. Daarnaast is een belangrijk verschil dat kostenbeheersing vooral 

op afdelingsniveau gestalte moet krijgen. Doordat centrum A het budgetteringssysteem 

van koppeling op haar afdelingen toepast en integrale managementverantwoordelijkheid 

zeer sterk benadrukt, treedt het centrum nadrukkelijk in de beleidsmatige voetsporen van 

de RvB. Bij centrum B vindt een andere wijze van besturing plaats, waaraan het bestuur 

consequenties heeft verbonden voor de interne budgettering, namelijk geen koppeling 

toepassen. Afdelingen ervaren daardoor andere prikkels, hetgeen tot ander gedrag leidt. 

Financiële beheersing en sturing zijn daardoor minder sterk. Is die ontwikkeling wat 

betreft sturing gewenst, een minder sterke financiële beheersing is ongewenst. Weliswaar 

leiden de besturingsfilosofie, de wijze van budgetteren en de toegepaste personnel control 

tot het inspirerende klimaat om te ‘gaan’ voor academische inhoud en met name 

onderzoek, dat onderzoek leidt wel tot veel kosten en tot weinig extra opbrengsten in het 

externe budget. Van dat laatste zijn afdelingshoofden zich niet sterk bewust, doordat de 

manager bedrijfsvoering de opbrengsten van het centrum bewaakt. De besturingsfilosofie 

van het centrum en het daarop toegesneden budgetteringssysteem leggen daardoor de 

verantwoordelijkheid voor een sluitende exploitatie van het centrum als geheel voor een 

belangrijk deel in handen van de manager bedrijfsvoering. Hij is daarvoor afhankelijk van 

het commitment dat hij krijgt van de afdelingshoofden om zich aan productieafspraken te 

houden en om binnen hun kostenbudgetten te blijven. De risico’s van dit beleid worden 
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opgevangen door middel van het eventueel opvoeren van lucratieve zorgproductie, maar 

juist deze escape doet ook weer afbreuk aan de noodzaak van commitment. Op het 

moment dat bij centrum B de manager bedrijfsvoering vertrekt en de lucratieve productie 

als financieringsbron om een aantal redenen opdroogt, blijkt tevens bij de 

afdelingshoofden een sterke discipline te ontbreken om op kosten te besparen. Ook de 

sterke rol die de manager bedrijfsvoering zelf heeft gespeeld bij het aangeven van 

bezuinigingen en het bedenken van creatieve oplossingen voor afdelingstekorten, leidt tot 

passiviteit en afhankelijkheid van afdelingshoofden waar het gaat om financiële 

beheersing.  

 

Beide budgetteringssystemen hebben niet alleen gevolgen voor de zorgproductie, maar 

ook voor de kerntaken opleiding en onderzoek. Op de gevolgen van DBC’s voor de 

invloed van het management en de effecten daarvan op de realisatie van de kerntaken 

wordt verderop in deze paragraaf teruggekomen. Onder druk van bezuinigingen kan het 

effect van koppeling bij centrum A zodanig zijn dat interen op onderwijs bijvoorbeeld 

financieel gunstiger is dan opbrengsten te derven van bepaalde productie. In andere 

gevallen kan een afdeling als gevolg van de koppeling mogelijk profiteren van verlaging 

van de productie als de minder-kosten hoger zijn dan de minder-opbrengsten. Daardoor 

zal een verschuiving plaatsvinden van patiëntenzorg naar met name onderzoek. Verder 

wordt financieel interessante productie gestimuleerd zonder dat die bij hoeft te dragen aan 

academische profilering. Wel draagt dergelijke productie daaraan indirect bij door de 

middelen voor die profilering te genereren. Bovendien leidt koppeling in combinatie met 

druk op de budgetten tot efficiencyverbetering en bezinning op de noodzaak van medische 

verrichtingen. Indirect kan koppeling er toe leiden dat bestaande gewoontes worden 

doorbroken, hetgeen gunstig is voor de kwaliteit van de zorgverlening. Efficiencywinsten 

kunnen worden geïnvesteerd in de realisatie van extra kerntaken. Koppeling heeft 

derhalve direct en indirect grote invloed op de kerntaken van het centrum. 

Veronderstelling (f), dat een ‘mismatch’ tussen taakonzekerheid, systeem en gebruik er 

toe kan leiden dat de realisatie van de kerntaken negatief wordt beïnvloed, is echter niet 

als zodanig te bevestigen of te ontkennen. Weliswaar is er invloed van met name 

onevenwichtigheden tussen kosten en opbrengsten, maar die is niet zonder meer als 

positief of negatief te bestempelen. Aangezien in de loop der tijd afdelingsbudgetten door 

onder andere bezuinigen knellender zijn geworden, kan wel worden gesteld dat de invloed 

van financiële prikkels op de kerntaken binnen centrum A steeds groter is geworden. 

Net als bij centrum A verdient veronderstelling (f) ook bij centrum B een genuanceerde 

reactie. Dat de manager bedrijfsvoering probeert financiële kwesties zoveel mogelijk bij 

de afdelingshoofden weg te houden om hen ruimte te geven voor datgene waar ze goed in 

zijn, wordt door de afdelingshoofden zeer gewaardeerd. Het budgetteringssysteem van 

centrum B leidt daarom tot een sterke focus op met name onderzoek, daarin mede 

gestimuleerd door de sterke belangstelling voor onderzoek  binnen het centrum en de 

mogelijkheid financiële tekorten te dekken met productie die geld oplevert. Enerzijds is 

dat gunstig voor de academische profilering van deze kerntaak, anderzijds leidt dat in 

bepaalde gevallen tot onwenselijke geachte minder-productie bij andere kerntaken. Met 

name de reguliere en topklinische zorgproductie kunnen daardoor in het gedrang komen. 



11. Analyse van de onderzoeksresultaten 

 264 

Dat verzwakt op twee manieren de financiële basis van het centrum: topreferente zorg en 

academisch onderzoek zijn relatief duur en verlies aan zorgproductie leidt tot het derven 

van aanzienlijke opbrengsten, zeker in geval van topklinische zorg. Op langere termijn 

bedreigt dat de continuïteit van het centrum. Verder is er om dezelfde net genoemde 

redenen bij de afdelingshoofden weinig focus op efficiencyverbetering. De mogelijkheden 

om extra kerntaken te realiseren (of tekorten te dekken) worden daardoor niet ten volle 

benut. De omvangrijke financiële tekorten van het centrum gedurende enkele jaren roepen 

de vraag op, of het gehanteerde besturings- en budgetteringssysteem van centrum B wel 

tot een adequate financiële beheersing kan leiden. Een dergelijke conclusie is echter 

moeilijk te trekken, doordat een aantal grote problemen binnen het centrum betrekking 

heeft op faciliteiten waarvan door alle centra gebruik wordt gemaakt. 

 

De toepassing van DBC’s in de interne budgettering kan de realisatie van kerntaken zowel 

positief als negatief beïnvloeden. Een positieve ontwikkeling is dat betere discussies 

kunnen ontstaan over de te realiseren academische kerntaken. Die discussies houden 

echter ook risico’s in als de zorg geleverd door het academisch ziekenhuis niet goed is 

getypeerd met DBC’s. Als daardoor de vergoeding van zorg niet tot een volledige dekking 

leidt van haar kosten, zal noodzakelijkerwijs financiële compensatie moeten plaatsvinden 

ten koste van de budgetten voor de andere kerntaken. Centra en afdelingen zullen dat 

nadrukkelijker ervaren naarmate ze via koppeling sterker met de financiële consequenties 

van hun zorgproductie worden geconfronteerd. Ook zou een consequentie kunnen zijn de 

reguliere zorg, waar academische ziekenhuizen moeilijk op prijs kunnen concurreren met 

algemene ziekenhuizen, af te stoten naar laatstgenoemde ziekenhuizen. De daaraan 

verbonden opleidingstaken zullen dan noodgedwongen mee moeten verhuizen, terwijl ook 

het onderzoek gekoppeld aan deze patiëntenpopulatie zal worden beïnvloed. Verder zullen 

DBC’s waarschijnlijk tot gevolg hebben dat de flexibiliteit in middelenbesteding afneemt, 

welke flexibiliteit juist wenselijk is vanwege de vervlechting van kerntaken. De prijsdruk 

die diverse toeleveranciers als gevolg van de invoering van DBC’s ervaren, leidt ook tot 

het teruglopen van 3
e
 geldstroommiddelen. Een consequentie van deze ontwikkeling zou 

kunnen zijn dat centra en afdelingen zich in geval van koppeling gedwongen voelen zich 

nadrukkelijker op financieel interessante DBC-zorg toe te leggen, teneinde hun 

onderzoeksmiddelen op peil te houden. 

 

Welke invloed koppeling door de RvB op kerntaken heeft, wordt vooral beïnvloed door de 

wijze waarop het centrumbestuur met die koppeling omgaat, zoals bovenstaand is 

beschreven. Wel blijkt duidelijk dat koppeling gevolgen heeft voor de invloed die het 

management kan uitoefenen en daarmee ook het stempel dat zij kan drukken op de 

ontwikkeling van diverse kerntaken. De behoefte van de RvB de middelen ten behoeve 

van beleidsvoering te vergroten, duidt op een bevestiging van veronderstelling (h), dat bij 

een sterke mate van koppeling de invloed die het management wel op het beleid (sturing) 

wenst te hebben, afneemt. Is de mate van financiële sturing lager dan gewenst, waar die 

plaatsvindt kan die inhoudelijke sturing, zoals die met behulp van andere vormen van 

control wordt uitgeoefend, frustreren. Bovendien blijken door koppeling de verschillende 

bestuurslagen meer op afstand van elkaar te staan: centra ervaren sterker een relatie met 
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de zorgverzekeraar dan met de RvB. Ook worden budgetten als rechten ervaren, waardoor 

discussies over middelen geen relatie meer hebben met discussies over beleid. Sterker 

nog, het accent verlegt zich naar discussies over de reikwijdte van de koppeling. Een en 

ander doet sterke twijfels rijzen over hoe krachtig de sturing van de RvB kan zijn door 

middel van het wel of niet verdedigen van bepaalde voorstellen vanuit centra bij het 

maken van productieafspraken met de zorgverzekeraar, zoals in het veldonderzoek naar 

voren is gebracht. Met name waar het de voorfinanciering van investeringen in nieuwe 

zorg betreft, blijken krachtiger instrumenten, zoals een eigen financiële beleidsruimte, 

nodig te zijn. Die investeringen zijn vaak zodanig groot dat centra (en zeker afdelingen) 

daar onvoldoende financiële middelen voor hebben. Als binnen het centrum ook volledige 

koppeling plaatsvindt, vindt verdere versnippering van middelen over afdelingen plaats 

(afdelingsreserves). Het is daarom moeilijk specifiek zorginhoudelijk beleid te faciliteren. 

En afdelingen hebben te weinig massa om dat zelf te financieren. Niemand kan daardoor 

echt een financiële vuist maken en dat remt nieuwe beleidsontwikkelingen. Eerder 

ontstaat daardoor het risico dat middelen worden aangewend voor minder urgente zaken. 

Naast het feit dat de invloed van de RvB op de kerntaken geringer is, zullen door 

volledige koppeling dus ook minder initiatieven van de grond komen. Koppeling door de 

RvB, zeker als die voor 100% plaatsvindt, lijkt daardoor een negatieve invloed te hebben 

op de realisatie van kerntaken conform veronderstelling (f).  

 

De invloed op beleidsvorming van het bestuur van centrum A is relatief minder groot dan 

bij centrum B, omdat afdelingen als gevolg van koppeling een grotere autonomie hebben 

ten aanzien van hun middelen. Enerzijds is dit wenselijk: op afdelingsniveau kan het best 

een afweging worden gemaakt tussen zorginhoudelijke en financiële belangen. Anderzijds 

duidt de behoefte van het centrumbestuur om de middelen ten behoeve van beleidsvoering 

te vergroten wel op een bevestiging van veronderstelling (h), dat bij een sterke mate van 

koppeling de invloed die het management op het beleid (sturing) wenst te hebben, 

afneemt. Afdelingen beïnvloeden dan door middel van hun productie de hoogte van hun 

budgetten, doordat externe budgetmutaties via koppeling volledig aan hen worden 

doorgegeven. Dat bepaalt de financiële armslag voor beleidskeuzes die afdelingshoofden 

hoofdzakelijk zelf maken. Koppeling leidt er toe dat afdelingen zich minder sterk 

verbonden voelen met andere afdelingen en de bestuurslagen boven hen. De relaties 

krijgen meer een rekenkundig karakter en dat gaat ten koste van inhoudelijke 

verbondenheid. Afdelingsbelangen prevaleren dan boven centrum- of ziekenhuisbelangen. 

Reeds is gewezen op de nadelige invloed op de omvang van de reservepositie op 

centrumniveau met het oog op ondersteuning van nieuwe beleidsontwikkelingen.  

Bij centrum B kan het bestuur in sterkere mate een stempel drukken op het beleid van 

afdelingen, doordat het flexibel toekennen van budgetmutaties haar de mogelijkheid biedt 

bepaald beleid wel of niet te faciliteren. Dat neemt niet weg dat ook in deze situatie de 

autonomie van individuele afdelingen groot is, gefaciliteerd door een grote mate van 

substitutievrijheid in productie. En meer nog dan het drukken van een zwaar stempel op 

de inhoudelijke sturing, ligt de nadruk bij het centrumbestuur vooral op het voorkomen 

van ongewenste sturing en het kunnen faciliteren van beleid met middelen voor zaken 

waar geen adequate vergoeding tegenover staat in het externe budget. 
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Leidt de toepassing van koppeling met FB-parameters zoals vormgegeven in het 

ziekenhuis van de gevalsstudie tot de conclusie dat de invloed van het management 

afneemt, de verwachting is dat DBC’s juist dat tij kunnen keren als gevolg van 

toegenomen inzicht in de zorgproductie en de kosten ervan en door aanpassing van het 

systeem van koppeling. Met name kan die invloed worden uitgeoefend door intern binnen 

centra en afdelingen met betere informatie discussies over de wenselijkheid van bepaalde 

zorgproductie te stimuleren. Zoals eerder geschetst zal de voorzitter van de RvB de 

DBC’s ook aangrijpen als instrument om de hoogte van de historische budgetten ter 

discussie te stellen, alsook de mate van koppeling. Het management verstevigt op die 

wijze haar grip op de middelenverdeling en daarmee op de mogelijkheden van een 

centrum en haar afdelingen om hun kerntaken te realiseren.  

In het veldonderzoek is het beeld over de gevolgen van DBC’s voor de invloed van het 

management wisselend. Sommigen verwachten een toenemende invloed als gevolg van 

meer transparantie. Anderen zijn wel degelijk van mening dat toenemende koppeling 

gepaard gaat met claimgedrag van organisatieonderdelen, waardoor het management 

minder invloed op de middelenverdeling kan uitoefenen en daardoor minder goed het door 

haar gewenste beleid financieel kan faciliteren. 

De invloed van het management lijkt vooral afhankelijk te zijn van de mate waarin ze in 

staat zal zijn middelen af te romen om het gewenste beleid financieel te kunnen 

faciliteren. Is de invoering van DBC’s op zich een aangrijpingspunt om de wijze van 

koppeling aan te passen, zoals reeds gesteld zal de financiële positie van het academisch 

ziekenhuis door de DBC’s meer risicovol worden. Centra en afdelingen zullen het 

financieel moeilijker krijgen, waardoor vanuit deze organisatie-eenheden veel druk op de 

RvB zal worden gelegd de extern verkregen middelen zoveel mogelijk door te geven. 

Versterking van het reeds gesignaleerde claimgedrag lijkt derhalve een zeer realistische 

ontwikkeling. Ten aanzien van veronderstelling (h) is het beeld van de gevolgen van de 

invoering van DBC’s voor de invloed van het management dus gemengd. 

 

Veronderstelling (g), dat de mate waarin de doelstellingen van de overheid worden 

gerealiseerd vooral afhankelijk zal zijn van de mate waarin de doelstellingen die met de 

interne budgettering worden nagestreefd in het verlengde daarvan liggen en er een goede 

‘match’ is tussen systeem, mate van taakonzekerheid en gebruik, kan noch op het niveau 

van de RvB, noch op het niveau van centra worden bevestigd, doordat bij geen van de 

bestuurlijke niveaus de betreffende ‘match’ aanwezig is. Op de aanverwante vraag binnen 

veronderstelling (g) in hoeverre overheidsdoelstellingen worden gerealiseerd indien 

koppeling wordt toegepast, kan het antwoord alleen bij centrum A tot op zekere hoogte 

bevestigend luiden: met het doorgeven van financiële prikkels via koppeling worden met 

name overheidsdoelstellingen die betrekking hebben op financiële beheersing in sterke 

mate gerealiseerd. Centrum B mist die voordelen doordat ze geen koppeling toepast, 

omdat het ook de nadelen van koppeling in de zin van ongewenste financiële sturing wil 

vermijden. Deze risico’s zijn binnen dit centrum ook groter door grotere 

onevenwichtigheden tussen opbrengsten en kosten. Desalniettemin frustreert het 

ontbreken van koppeling bij centrum B de realisatie van bijvoorbeeld een doelstelling als 



11. Analyse van de onderzoeksresultaten 

 267 

efficiencyvergroting: verhoging van lucratieve productie kan hetzelfde effect hebben op 

het exploitatiesaldo. Voor zover verschuivingen tussen kerntaken en patiëntencategorieën 

tot vermindering van bepaalde, door de overheid wenselijk geachte productie leidt, draagt 

koppeling bij centrum A echter niet bij aan de realisatie van overheidsdoelstellingen. 

Weliswaar liggen de doelstellingen van de RvB sterk in het verlengde van 

overheidsdoelstellingen en wordt een sterke mate van koppeling toegepast, die 

doelstellingen worden voor het grootste gedeelte niet gerealiseerd. Dat geldt alleen voor 

wat betreft het vergroten van doelmatigheid en het voorkomen van ondoelmatigheid (zij 

het niet bij alle centra die ze budgetteert, zo is gebleken), maar die kunnen niet 

voorkomen dat de mate van kostenbeheersing laag is. Dat vindt onder andere zijn 

oorzaken in volumeoverschrijdingen en een te beperkte mate van gewenste financiële 

sturing, terwijl de RvB (aanvankelijk) niet sterk aan de realisatie van budgetten vasthoudt.  

Worden de doelstellingen van de overheid slechts in bepaalde mate gerealiseerd door 

koppeling, dat neemt niet weg dat de invloed van de overheid en de zorgverzekeraar via 

de externe budgetparameters als gevolg van (onevenwichtige) tarieven, vaak onbedoeld, 

groot is op de sturing van de zorgproductie en dientengevolge op de kerntaken van het 

academisch ziekenhuis. Op zich staat die invloed los van koppeling: bij beide centra wordt 

gestuurd op financieel gunstige productie. Bij centrum A gebeurt dat op het niveau van 

afdelingshoofden, bij centrum B op het niveau van het centrumbestuur. Naarmate er meer 

koppeling is tussen de verschillende niveaus zoals bij centrum A, zullen afdelingshoofden 

meer een directe relatie voelen met de zorgverzekeraar en deze strakker financieel willen 

volgen. De invloed van de RvB en het centrumbestuur neemt dan af, zoals reeds is 

geschetst. Naarmate de koppeling sterker is, zullen afdelingshoofden sterker aan de 

financiële leiband van het externe budget c.q. de zorgverzekeraar lopen. De sturing die 

van (onevenwichtige) tarieven uitgaat, gaat echter niet per se in de richting die de 

overheid en zorgverzekeraar graag willen. Wachtlijstzorg hoeft niet per definitie 

financieel interessante zorg te zijn. Bovendien is zorg ook dan met name interessant voor 

een afdeling als ze past binnen haar academische profilering, welke bij te maken keuzes 

ook een belangrijke rol speelt. Dat neemt niet weg dat met het doorgeven van die prikkels 

via koppeling bepaalde overheidsdoelstellingen, zoals geconstateerd, wel worden 

gerealiseerd.  

 

De invloed van DBC’s op de realisatie van overheidsdoelstellingen is moeilijk aan te 

geven. Enerzijds geven ziekenhuizen aan de door hen nagestreefde interne 

budgetteringsdoelstellingen beter te kunnen realiseren dankzij DBC’s. Deze doelstellingen 

liggen sterk in het verlengde van die van de overheid. Anderzijds zijn ook kanttekeningen 

gemaakt in verband met de mogelijk gebrekkige typering van zorg verleend in een 

academisch ziekenhuis door middel van DBC’s en de stijgende overheadkosten. Vindt 

derhalve door DBC’s binnen het academisch ziekenhuis een nadrukkelijke herbezinning 

plaats op de effectiviteit en efficiency van de zorgverlening, het per saldo effect op beide 

is moeilijk vast te stellen. 

Verder is in deze paragraaf reeds nadrukkelijk stilgestaan bij de gevolgen van DBC’s voor 

de kerntaken van het ziekenhuis en ook daaruit is geen eenduidig beeld ontstaan. 

Veronderstelling (g), dat de mate waarin de doelstellingen van de overheid worden 
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gerealiseerd vooral afhankelijk zal zijn van de mate waarin de doelstellingen die met de 

interne budgettering worden nagestreefd in het verlengde daarvan liggen en er een goede 

‘match’ is tussen systeem, mate van taakonzekerheid en gebruik, is daardoor bij de 

toepassing van DBC’s niet te bevestigen of te ontkennen. Dat is opmerkelijk, doordat wel 

in sterke mate aan de condities genoemd in deze veronderstelling zal worden voldaan. 

Crusiale factoren zijn een adequate typering en vergoeding van de zorg van het 

academisch ziekenhuis en de overheadkosten die de DBC-systematiek genereert. 

 

In het verlengde daarvan wordt veronderstelling (i), dat grote onevenwichtigheden tussen 

kosten en vergoedingen van zorg in het interne budget tot sterkere financiële sturing en 

het sterker bewust worden van financiële waarden leidt, in sterke mate bevestigd. Over 

het algemeen blijken zowel het bestuur van centrum A als B sterkt gespitst op de 

financiële prikkels die koppeling door de RvB genereert. Dat neemt niet weg dat naar de 

wens van de voorzitter van de RvB sommige centra nog te weinig sturen op basis van 

financieel interessante zorg. Het gebrek aan middelen om vereiste investeringen te plegen 

om financieel interessante productie te kunnen realiseren, staat dat echter in de weg. Ook 

laat vergelijking van beide centra zien dat de mate waarin afdelingen direct met de 

effecten van financiële prikkels worden geconfronteerd en de informatie die ze ontvangen 

over opbrengsten, tevens de mate van sturing en bewustwording beïnvloeden. 

Veronderstelling (i) blijkt een veronderstelling te zijn die juist daarom bij de manager 

bedrijfsvoering van centrum B ten grondslag ligt aan zijn opvatting om koppeling niet te 

entameren. De effecten bij centrum A laten zien dat die veronderstelling juist is. Sturing 

vindt plaats op financieel gunstige productie, hetgeen dient om de exploitatie van de 

afdeling sluitend te houden en andere kerntaken te financieren. Deze sturing komt tot 

uitdrukking in de keuzes aan welke patiëntencategorieën de ziekenhuisfaciliteiten 

beschikbaar te stellen en binnen patiëntencategorieën in de wijze van behandelen. Bij de 

behandeling van de individuele patiënt prevaleert diens zorginhoudelijke belang boven 

geld om dezelfde ethische redenen die verklaren waarom afdelingshoofden sterk hun 

budgetten koesteren. De ontwikkeling van de financiële positie bij centrum B en het 

beperkte financiële bewustzijn bij afdelingshoofden tegen de achtergrond van de 

financiële situatie van het ziekenhuis als geheel, roepen de vraag op in hoeverre een 

sterkere mate van financiële sturing, gefaciliteerd door koppeling, ook voor centrum B 

onvermijdelijk wordt.  

 

DBC’s zullen leiden tot betere informatie over geleverde zorg en de kosten daarvan dan 

de huidige FB-parameters. Veronderstelling (i), dat grote onevenwichtigheden tussen 

kosten en vergoedingen van zorg in het interne budget (bijvoorbeeld als gevolg van een 

sterke mate van koppeling bij een grote mate van taakonzekerheid) zullen leiden tot 

sterkere financiële sturing en het sterker koesteren van financiële waarden, kan echter 

slechts gedeeltelijk worden bevestigd. Weliswaar zullen door DBC’s financiële 

afwegingen beter mogelijk zijn, de vraag is of onevenwichtigheden tussen opbrengsten en 

kosten door de invoering van DBC’s zullen toe- of afnemen. DBC’s hebben de pretentie 

een betere afspiegeling te zijn van zorg en de kosten ervan en de verwachting is dat de 

vergoedingen daar beter op aan zullen sluiten. Verder wordt de kracht (omvang) van 
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financiële prikkels mede bepaald door de wijze waarop de koppeling wordt vormgegeven. 

De vraag is bijvoorbeeld in hoeverre geanticipeerd wordt op de realisatie van 

bezettingsresultaten, zoals het ziekenhuis van de gevalsstudie voornemens is te doen. In 

hoeverre DBC’s tot grotere of minder grote onevenwichtigheden tussen kosten en 

vergoedingen van zorg in het interne budget zullen leiden, is daarom op voorhand niet 

vast te stellen.  

Verder nuanceren diverse ziekenhuizen uit het veldonderzoek de overgang van de FB- 

naar de DBC-systematiek: financiële sturing is ook mogelijk bij de huidige financiering 

met FB-parameters, hetgeen ook blijkt uit de gevalsstudie. Tegen dit argument kan 

worden ingebracht dat de belangrijke bezwaren van de FB-systematiek juist betrekking 

hebben op het ontbreken van een duidelijke productafbakening en van inzicht in de 

kosten. Met DBC’s kan een kosten-baten afweging dankzij betere informatie over de 

kosten van zorg veel nauwkeuriger plaatsvinden, mits DBC’s de zorg van het academisch 

ziekenhuis ook adequaat typeren. Als dat laatste niet het geval is, ontstaat een 

schijnnauwkeurigheid die ongewenste gevolgen zou kunnen hebben voor de zorgsturing. 

De vraag is of men dan beter af is dan met een systeem van FB-parameters, waarvan 

bekend is dat het de zorg niet adequaat typeert en waar men met dergelijke 

tekortkomingen bewust rekening kan houden. 

 

Naast effecten die expliciet in het onderzoek in beschouwing zijn genomen, zijn nog 

enkele andere effecten onderkend. Zowel bij de budgettering van centra als afdelingen, 

blijkt koppeling een systeem te zijn waarmee budgettaire rechten niet alleen in stand 

blijven, maar er ook door worden versterkt. Daardoor versterkt het systeem van koppeling 

niet alleen zichzelf, maar ook de effecten die er uit voortkomen. Het gevolg van deze 

zelfversterking is dat het moeilijk is een systeem van koppeling te veranderen indien daar 

eenmaal voor is gekozen. Dat neemt niet weg dat de RvB het koppelingspercentage terug 

heeft kunnen brengen van 100% naar 90%. Dat illustreert vooral dat in een tijd van grote 

(financiële) problemen dergelijke veranderingen wel mogelijk zijn. 

Een ander effect van koppeling is dat de krachtige financiële prikkels die van koppeling 

uitgaan en de sturing in de zorg beïnvloeden, tot morele dilemma’s leiden. Weliswaar 

wordt financiële sturing noodzakelijk geacht gezien de financiële positie van het 

ziekenhuis en worden de voordelen van die sturing benut om andere kerntaken te 

realiseren, zowel managers als afdelingshoofden zijn zich bewust van de consequenties 

voor bepaalde patiëntencategorieën. Om op de lange termijn continuïteit te kunnen 

garanderen, heeft men het gevoel dat overheid en zorgverzekeraar het ziekenhuis geen 

andere keus laten.  

Een effect van koppeling en de sterkere financiële sturing die daaruit voortkomt, is 

bovendien dat een afdelingshoofd van een afdeling met lage parametervergoedingen zich 

sterk verdiept in het externe budgetteringssysteem. Hij komt daarmee op het terrein van 

het management en haar staf, waardoor tevens conflicten ontstaan. Deze inspanningen 

gaan bovendien ten koste van de kerntaken, namelijk activiteiten die medisch-

specialistische vaardigheden vereisen. 
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Verder is een verwacht effect van de invoering van DBC’s dat de budgetdiscipline van 

budgethouders zal verbeteren (zie paragraaf 10.4). Afdelingshoofden zullen namelijk het 

gevoel krijgen meer aandacht aan het voorkomen van budgetoverschrijdingen te moeten 

besteden indien managers bedrijfsvoering daaraan meer betekenis gaan toekennen. Als 

bovendien de indruk is dat DBC’s tot betere budgetten leiden, zal dat bijdragen aan een 

sterkere acceptatie van het budget. 

 

Reflectie 
 

Diverse publicaties (zie onder andere Crom, 2000) getuigen van grote weerstand van 

medisch specialisten tegen het dragen van integrale managementverantwoordelijkheid en 

in het bijzonder het nemen van verantwoordelijkheid voor budgetten. Bij centrum A blijkt 

daarvan weinig sprake te zijn, in tegendeel. Essentieel hierbij blijkt te zijn de 

mogelijkheden die afdelingshoofden behouden om zelf in sterke mate hun productie en 

daarmee hun middelen te beïnvloeden. De ‘control’ ten aanzien van de inhoudelijke en 

financiële sturing ligt derhalve vooral bij de afdelingshoofden, hetgeen overigens door het 

centrumbestuur als noodzakelijk wordt beschouwd. Op het niveau van afdelingen ligt 

immers de deskundigheid een afweging tussen zorginhoudelijke en financiële belangen te 

maken. De rol van het centrumbestuur is faciliterend, teneinde afdelingshoofden die 

afweging zo goed mogelijk te laten maken. Daarnaast realiseren afdelingshoofden zich 

waarschijnlijk dat ze ook weinig keus hebben. Andere afdelingen zullen niet bijspringen 

in geval van financiële problemen en het centrumbestuur beschikt over weinig middelen. 

 

Als gevolg van veranderingen in hun externe omgeving neemt de invloed van financiële 

prikkels op de realisatie van kerntaken toe binnen academische ziekenhuizen. Is dat voor 

een solide financiële basis noodzakelijk, deze sturing hoeft ook niet onwenselijk te zijn 

indien de financiële prikkels de kerntaken in dezelfde richting sturen als 

beleidsinhoudelijk wenselijk wordt geacht. Dat zal niet altijd vanzelfsprekend zijn. 

Bestuurders zouden dan deze financiële prikkels echter zodanig om kunnen buigen door 

budgetteringssysteem II of IV toe te passen, i.c. koppeling tegen interne vastgestelde 

tarieven. Onwenselijk geachte productie kan dan financieel worden ontmoedigd door 

vergoedingen te verstrekken die lager zijn dan de kostprijs, terwijl aan wenselijke geachte 

productie juist hogere vergoedingen worden toegekend. Wel vereist dit quitte spelen op 

totaal niveau, inzicht in de kosten van zorgproducten en een daadkrachtige houding van 

bestuurders, want die zullen claimgedrag vanuit de afdelingen moeten weerstaan. In 

paragraaf 12.2 zal de toepassing van financiële prikkels om beleidsinhoudelijke 

ontwikkelingen te realiseren nader worden uitgewerkt in de vorm van aanbevelingen. 

 

11.6. Andere vormen van control 

In deze paragraaf zal antwoord worden gegeven op de volgende deelvraag van het 

onderzoek: 
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6. Wat is de invloed van andere vormen van management control op de keus en het 

gebruik van het interne budgetteringssysteem als instrument van management 

control?  

 

Via een mix van controlinstrumenten probeert de RvB van het ziekenhuis van de 

gevalsstudie haar organisatie een bepaalde koers te laten varen. Deze fungeren in zekere 

zin als aanvullingen op elkaar. Accounting control worden vooral ingezet om 

kostenbeheersing te realiseren en middelen vrij te spelen voor het realiseren van 

kerntaken, met name op beleidsterreinen die door de RvB als speerpunten zijn aangeduid. 

Andere controlinstrumenten worden door de RvB ingezet om het beleid van centra en 

afdelingen te beïnvloeden, i.c. hen te stimuleren daarin bepaalde accenten te leggen. De 

rol van taakonzekerheid zoals in veronderstelling (j) is verwoord, is op dit hoge 

abstractieniveau niet aan de orde en speelt bij de keuze van de controlinstrumenten geen 

rol. Wat wel een rol speelt, is de zich verslechterende financiële positie. Daardoor ervaart 

de RvB toenemende noodzaak haar grip op de organisatie te versterken, teneinde het 

ziekenhuis op termijn te laten overleven. Dat accounting control op korte termijn 

zwaarder zal worden aangezet dan tot dusver gebeurd is, blijkt uit een aantal factoren. Zo 

is in 2004 het koppelingspercentage verlaagd van 100% naar 90%. De uitspraak van de 

voorzitter van de RvB dat het financieel zwak presterende centrum B het door hem 

gewenste budgetteringssysteem nog niet toepast, is ook een duidelijk signaal dat 

koppeling als vorm van accounting control in de nabije toekomst een sterkere rol zal 

spelen in het ziekenhuis. De financiële beheersing die centrum A weet te realiseren met 

koppeling en de benoeming van zijn manager bedrijfsvoering als waarnemend manager 

bedrijfsvoering bij centrum B zijn daarvan tevens een bevestiging.  

Veronderstelling (j), dat bij een geringe mate van taakonzekerheid het gebruik van interne 

budgettering als middel van control geschikt is voor sturing en beheersing, terwijl bij een 

hoge mate van taakonzekerheid juist het accent zal worden gelegd op andere vormen van 

control, kan bij beide centra niet worden bevestigd. Zoals reeds is aangegeven, speelt 

taakonzekerheid geen rol bij het bepalen van het budgetteringssysteem, de doelstellingen 

en het gebruik van budgetten. Bij het effectueren en stimuleren van bepaalde 

controlvormen maken de besturen van beide centra ook geen onderscheid naar afdelingen.  

Vergelijking van de uitoefening van control door beide centrumbesturen duidt op 

overeenkomsten en verschillen tussen beide. Wat betreft de overeenkomsten: beide 

centrumbesturen passen accounting control, zoals interne budgettering, toe om 

kostenbeheersing te realiseren, terwijl met name personnel control wordt ingezet om 

sturing uit te oefenen. Een verschil is echter dat binnen centrum B personnel control ook 

een rol speelt bij de financiële beheersing. Dat heeft te maken met de verschillende wijzen 

van besturing, hetgeen consequenties heeft voor de toepassing van accounting control. Bij 

centrum A krijgt dat vorm door afdelingen verantwoordelijk te stellen voor opbrengsten 

en kosten tegen de achtergrond van integrale managementverantwoordelijkheid. Bij 

centrum B worden afdelingen aangestuurd op kostenbudgetten, terwijl de manager 

bedrijfsvoering de opbrengsten bewaakt door de zorgproductie van afdelingen te 

bewaken. Daarvoor past hij in sterke mate ook personnel control toe, onder andere door de 

onderlinge samenhang in zorgketens te benadrukken. Zo doet hij een sterk (en overigens 
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succesvol) beroep op de loyaliteit van afdelingshoofden en medewerkers om de productie 

op te voeren, teneinde de financiële problemen van het centrum te verlichten. Het centrum 

is hierdoor financieel wel relatief kwetsbaar: hoe loyaal willen afdelingshoofden zijn naar 

de manager bedrijfsvoering? Hoe sterk weet de manager bedrijfsvoering de 

afdelingshoofden van die noodzaak te overtuigen? De sterke samenwerking van 

afdelingen binnen centrum B om financiële problemen te voorkomen door het in zeer 

korte tijd realiseren van veel belangrijke productie getuigt van de werking van die 

controlinstrumenten. Echter op het moment dat de financiële problemen acuut zijn, wordt 

geld dominant en verliezen andere controlmechanismen aan kracht. Bij centrum A maken 

financiële prikkels persoonlijke loyaliteit en overtuigingskracht minder noodzakelijk. 

In het verlengde hiervan maken beide centra onderscheid waar het de stimulering van 

controlinstrumenten door afdelingshoofden betreft. Accounting control speelt een sterkere 

rol bij de afdelingshoofden van centrum A bij het besturen van hun afdelingen dan bij 

centrum B. Bij centrum A worden door de afdelingshoofden ook andere controlvormen 

toegepast om aan de doelstellingen van financiële beheersing bij te dragen. Dat in een 

relatief taakzekere omgeving niet kan worden volstaan met accounting control alleen, 

blijkt te worden veroorzaakt door de ontoereikende kwaliteit van de 

informatievoorziening. De invloed van het budgetteringssysteem is hier weer voelbaar, 

doordat een krapper budget leidt tot het sterker aanzetten van andere vormen van control 

om een bijdrage te leveren aan financiële beheersing. Relatieve krapte (of liever gezegd 

het gebrek daaraan) blijkt ook van invloed bij een afdeling van centrum B, waar met 

accounting control kan worden volstaan om binnen het budget te blijven. 

 

De rol van accounting control zal door de invoering van DBC’s toenemen. Nemen de 

mogelijkheden van behavior control toe, de behoefte eraan is minder groot als gevolg van 

het feit dat DBC’s gedetailleerde zorgprofielen zijn waar de feitelijke zorgverlening, op 

basis van ziekenhuisregistraties gekoppeld aan DBC-coderingen, achteraf mee kan 

worden vergeleken. Verantwoording van uitgevoerde activiteiten en ingezette middelen 

kan achteraf plaatsvinden en heeft gezien de in paragraaf 10.6 geschetste achtergronden 

en het belang van financiële grootheden bij die analyse vooral het kenmerk van 

accounting control. De invoering van DBC’s impliceert een sterkere ontwikkeling van de 

standaardisatie van de zorgverlening, waardoor de noodzaak tot self control als vorm van 

personnel control vermindert. Hierin schuilt het risico dat bij toenemende financiële druk 

DBC’s als standaard worden gehanteerd in situaties die zich daar niet voor lenen en juist 

wel een sterke mate van self control vereisen. De mate van clan control als vorm van 

personnel control zal waarschijnlijk niet verminderen, maar mogelijk wel van karakter 

veranderen. Betere informatie over de kosten en opbrengsten van de zorg op grond van 

DBC’s en de toenemende druk op de middelen lijken het onvermijdelijk te maken dat 

medische professionals hun attitute en waarden door deze ontwikkelingen laten 

beïnvloeden. Daardoor ontstaat een andere, meer gecompliceerde mix van waarden 

waarop medische professionals elkaar zullen aanspreken. Deze verschillende waarden 

kunnen op gespannen voet met elkaar staan: bedrijfsmatige versus zorginhoudelijke. Zal 

deze veranderde clan control bij kunnen dragen aan de beoogde effecten van accounting 
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control, dat zal waarschijnlijk gepaard gaan met toenemende conflicten binnen de 

medische staf. 

Veronderstelling (j), dat bij een geringe mate van taakonzekerheid het gebruik van interne 

budgettering als middel van control geschikt is voor sturing en beheersing, terwijl bij een 

hoge mate van taakonzekerheid juist het accent zal worden gelegd op andere vormen van 

control, zal als gevolg van de toepassing van DBC’s in de toekomst vaker opgaan. Daarbij 

gelden wel bovengenoemde kanttekeningen ten aanzien van personnel control.  

 

Reflectie 
 

In hoofdstuk 3 is de veronderstelling van Otley (1999) aangehaald dat budgettering het 

centrale en vaak ook het enige coördinatiemechanisme is binnen organisaties. Dat blijkt 

niet op te gaan bij centrum B van het ziekenhuis van de gevalsstudie, waar de manager 

bedrijfsvoering een zeer nadrukkelijke vorm van personnel control met het karakter van 

clan control effectueert met de inzet van diverse instrumenten. Hij heeft daardoor een 

bepaalde cultuur binnen het centrum weten te ontwikkelen, die enerzijds aanzet tot 

academische profilering en die anderzijds zorgt voor een succesvolle krachtenbundeling 

van diverse afdelingen om bepaalde financiële problemen te verlichten. Speelt voor de 

RvB en het bestuur van centrum A het interne budgetteringssysteem vooral een rol waar 

het financiële beheersing en sturing betreft, zorginhoudelijke sturing trachten beide vooral 

via personnel control te realiseren. Ook hier is budgettering niet het enige 

coördinatiemiddel. Dat neemt niet weg dat de financiële prikkels via koppeling zo 

krachtig kunnen zijn, dat daardoor sturing ontstaat die mogelijk niet overeen komt met 

wenselijk geacht zorginhoudelijk beleid. Meer algemeen is de beschikbaarheid van 

middelen van invloed op het kunnen realiseren van beleid, zoals bijvoorbeeld onderzoek 

sterk afhankelijk is van de beschikbaarstelling van middelen door verstrekkers van 

fondsen.

                                                           
1 Zoals verantwoord aan het begin van dit hoofdstuk volgt dit hoofdstuk de thematische opbouw van 

de hoofdstukken 7 tot en met 10. Bespreking van een onderdeel van deelvraag drie vindt daarom 

voorafgaand plaats aan die van deelvraag twee (zie paragraaf 11.3.1). 
2
 Voor invloed van kenmerken van de productie wordt verwezen naar paragraaf 11.2. 

3 In diverse fora en media worden regelmatig ziekenhuizen met supermarkten vergeleken die 

immers ook de prijzen van hun producten moeten bepalen. Deze vergelijking gaat volledig mank. 

Bij een supermarkt vindt geen complexe bewerking van individuele ‘producten’ plaats waarbij vele, 

verschillende organisatieonderdelen betrokken zijn, zoals dat wel het geval is in ziekenhuizen. 
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12. Theoretische en praktische consequenties van het 
onderzoek 

De bevindingen zoals die in de voorgaande hoofdstukken zijn gepresenteerd, hebben 

consequenties voor het conceptueel raamwerk dat als uitgangspunt voor dit onderzoek is 

gehanteerd. Deze consequenties worden in de paragraaf 12.1 gepresenteerd. Vervolgens 

worden in paragraaf 12.2 een wenselijk en waarschijnlijk scenario geschetst van de rol die 

DBC’s in de interne budgettering zouden kunnen spelen. Dat het belang van het 

onderzoek verder reikt dan alleen de academische ziekenhuizen wordt beargumenteerd in 

paragraaf 12.3. Tenslotte worden in paragraaf 12.4 enkele suggesties voor 

vervolgonderzoek gedaan. 

 

12.1. Een aangepast theoretisch raamwerk 

Het theoretisch raamwerk, zoals uitgewerkt in hoofdstuk 3, behoeft op basis van het 

onderzoek aanpassing. Onderstaand zal per onderzoeksthema bij de consequenties worden 

stilgestaan, waarbij de volgorde van de thema’s gelijk is zoals die in eerdere hoofdstukken 

is gevolgd. De consequenties voor het teoretisch raamwerk zijn niet geformuleerd in de 

vorm van nieuwe veronderstellingen, maar als kritische opmerkingen en aanvullingen bij 

de bestaande. Dat voor deze presentatiewijze is gekozen, heeft met name redactionele 

redenen. Zo leiden bijvoorbeeld de geschetste factoren die van invloed zijn op het interne 

budgetteringssysteem tot even zovele, min of meer gelijk geformuleerde 

veronderstellingen. Hetzelfde geldt voor de geschetste effecten van de toegepaste interne 

budgetteringssystemen. De huidige opzet in de vorm van een toelichtende beschrijving 

verdient daarom in onze ogen de voorkeur.  

 

Grote verschillen tussen afdelingen in de mate van taakonzekerheid zijn niet 

geconstateerd: de bevindingen van het onderzoek wijzen erop dat de mate van 

taakonzekerheid voor de onderzochte afdelingen niet groot is. Bovendien blijken andere 

factoren een doorslaggevende rol te spelen bij de verklaring van verschillen tussen 

toegepaste interne budgetteringssystemen. Taakonzekerheid biedt daarvoor geen 

verklaring, anders dan is aangenomen in veronderstelling (a). Toch zou elimineren van 

deze factor uit het theoretisch raamwerk prematuur zijn. Bij verbreding van het aantal 

specialismen in vervolgonderzoek zouden bepaalde specialismen mogelijk als taakonzeker 

kunnen worden aangemerkt. Of de mate van taakonzekerheid een rol speelt, hangt 

bovendien af van de kwaliteit van de informatievoorziening. Als informatiesystemen er 

niet op zijn ingericht om informatie over zorgproducten en hun kostprijzen te genereren, 

zal taakonzekerheid geen rol kunnen spelen bij het bepalen van het interne 

budgetteringssysteem. Gezien de verwachte verbetering van die kwaliteit als gevolg van 

de invoering van DBC’s zal de invloed van taakonzekerheid in de toekomst kunnen 

toenemen. 
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Blijft de veronderstelling gehandhaafd dat taakonzekerheid het interne 

budgetteringssysteem kan beïnvloeden, het oorzakelijke verband kan ook andersom 

liggen. Een grote druk op de beschikbare middelen zal de budgethouder kunnen doen 

besluiten een sterke mate van koppeling toe te passen. Om binnen het budget te blijven 

(de meerkosten op de meeropbrengsten af te stemmen) kan hij vervolgens de 

medewerkers binnen zijn organisatie-eenheid dwingen tot meer taakzeker handelen, i.c. 

zich strikter aan procedures en protocollen te houden. Het interne budgetteringssysteem 

beïnvloedt dan de mate van taakonzekerheid in plaats van andersom. 

 

Verder blijkt de mate van taakonzekerheid door een veelheid van factoren te worden 

beïnvloed. Deze factoren worden niet als zodanig onderkend in de theorie. De 

taakonzekerheid neemt af (de taakzekerheid neemt toe) naarmate  

� meer onderzoek en technologische vernieuwing plaatsvindt (leidend tot meer inzicht, 

aanscherping van en bezinning op protocollen en vereenvoudiging van medische 

ingrepen waardoor de kans op complicaties vermindert), 

� meer onderwijs wordt gegeven (protocollen zijn belangrijke instructies voor artsen in 

opleiding), 

� medisch professionals minder differentiatie aanbrengen in hun zorgproducten 

(standaardisatie leidt tot minder onzekerheid), 

� medisch professionals meer inzicht geven in hun zorgactiviteiten 

(informatieverstrekking leidt tot onzekerheidsreductie), 

� medisch professionals hun medisch professionele autonomie minder opvatten als 

persoonlijke autonomie (waardoor de behoefte om af te wijken van protocollen 

minder groot wordt), 

� DBC’s de zorg en kosten van die zorg adequater representeren en tegelijkertijd het 

aantal soorten DBC’s beperkt blijft (waardoor het inzicht in taken toeneemt). 

 

Doelstellingen sec blijken niet te leiden tot verschillen in budgetteringssystemen: er is 

geen directe relatie tussen beide. Wel van invloed zijn de opvattingen met welk intern 

budgetteringssysteem de doelstellingen het beste kunnen worden verwezenlijkt. Deze 

opvattingen worden beïnvloed door factoren zoals de besturingsfilosofie van het 

management en haar mening over de kwaliteit van de externe budgetparameters (leiden 

die in haar ogen tot reële budgetten). De relatie tussen doelstellingen en 

budgetteringssysteem kan dus niet los worden beschouwd van die factoren. In plaats van 

de relaties tussen (contingente) factoren en doelstellingen, doelstellingen en 

budgetteringssystemen en (contingente) factoren en budgetteringssystemen afzonderlijk in 

beschouwing te nemen, dienen zij in samenhang te worden bestudeerd. De relaties tussen 

deze concepten blijven dus wel bestaan, maar zijn door hun samenhang complexer dan 

verondersteld. 

Verder blijken (contingente) factoren ook invloed te kunnen hebben op de causaliteit van 

de relatie tussen budgetteringssysteem en doelstellingen. Die factoren kunnen er toe leiden 

dat het budgetteringssysteem als een gegeven wordt geaccepteerd en beperkingen oplegt 

aan het kunnen realiseren van budgetteringsdoelstellingen. De causale relatie die in 
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veronderstelling (b) wordt gelegd tussen doelstellingen en de keuze van het interne 

budgetteringssysteem blijkt in de praktijk dus ook andersom te kunnen liggen. 

 

Ten aanzien van de (contingente) factoren die van invloed zijn op de doelstellingen van 

interne budgettering en het budgetteringssysteem vereist het theoretisch raamwerk sterke 

uitbreiding. Reeds is stilgestaan bij de invloed van taakonzekerheid, of liever gezegd het 

ontbreken van die invloed, waar het gaat om de verklaring van verschillen tussen 

budgetteringssystemen. De factoren die wel een rol spelen en hun invloed op het interne 

budgetteringssysteem zijn beschreven in paragraaf 11.3.2 en samengevat in tabel 11.1. 

Onderstaand worden zij gecategoriseerd en besproken. Een schematische voorstelling van 

de invloed van deze factoren op het interne budgetteringssysteem is opgenomen in figuur 

12.1.  

 

De financiële positie van het ziekenhuis beïnvloedt het toe te passen 

budgetteringssysteem. Deze positie kan worden getypeerd aan de hand van de volgende 

factoren: 

• De mate waarin het ziekenhuis c.q. de organisatieonderdelen worden geconfronteerd 

met financiële risico’s. In hoeverre risico’s zich voordoen, blijkt te worden bepaald 

door: 

o De maatregelen van de overheid en zorgverzekeraar, tot uitdrukking komend in 

bezuinigingen, marktwerking en de invoering van DBC’s. Hebben alle 

ziekenhuizen met overheidsmaatregelen en toenemende risico’s te maken, de 

opstelling van de lokale zorgverzekeraar (en daarmee de omvang van het risico) 

kan per ziekenhuis verschillen. 

o Het academisch zorgprofiel van het ziekenhuis. Deze bepaalt hoe groot de 

invloed van externe financiële risico’s op het ziekenhuisbudget is. 

• De mogelijkheden om financiële risico’s op te vangen. Deze worden bepaald door: 

o De reservepositie van het ziekenhuis c.q. organisatieonderdelen. 

o De mogelijkheden op korte termijn financieel gunstige productie te vergroten. 

Een ongunstige financiële positie leidt tot de noodzaak risico’s intern af te wentelen, 

hetgeen de behoefte aan koppeling stimuleert. De prijsbasis (zoals het 

koppelingspercentage) wordt mede beïnvloed door de noodzaak het eigen vermogen te 

versterken, op welk punt het tweede deel van veronderstelling (a) dus bijstelling behoeft. 

Bij een gunstige financiële positie kan een ziekenhuis zich veroorloven financiële risico’s 

te lopen, waardoor er minder behoefte is om te koppelen. Dit verband is onderkend in 

veronderstelling (c). Bovendien is uit het onderzoek gebleken dat deze factor kan 

domineren ten koste van de invloed van andere factoren. 
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Een aantal andere factoren kan worden herleid tot de beschikbaarheid van informatie 

over de opbrengsten en de kosten van zorg. De volgende relaties zijn te onderkennen: 

• Informatie over de opbrengsten van de zorgproductie leidt bij budgethouders tot 

claimgedrag en vergroot de druk om koppeling toe te passen. 

• Indien informatie over zorgproducten en de kostprijzen ervan ontbreekt, kan dat 

verschillende keuzes ten aanzien van het budgetteringssysteem tot gevolg hebben: 

o Is op grond van kosten moeilijk te bepalen op hoeveel budget een budgethouder 

recht heeft, een systeem van koppeling biedt op basis van het verdienersbeginsel 

wel een grondslag voor het toewijzen van budgetmutaties. Oftewel: koppeling 

wordt toegepast bij gebrek aan beter. 

o Ten opzichte van het vorige punt wordt de redenering omgekeerd: koppeling 

wordt als niet redelijk gezien. Er is geen zicht op de kosten van zorg en tevens 

bestaat het nadrukkelijke vermoeden dat de externe budgetparameters de 

geleverde zorg en de kosten ervan niet adequaat representeren. Macht, 

onderhandelingsvaardigheid en ouderdom van het specialisme (in het verleden 

opgebouwde rechten) gaan het budget bepalen. 

• Indien informatie over zorgproducten en de kostprijzen aanwezig is (bijvoorbeeld 

dankzij adequate producttyperingen van DBC’s en een sterk ontwikkelde ICT), zal de 

kwaliteit van de externe budgetparameters en hun aantal een belangrijke invloed 

kunnen uitoefenen op het budgetteringssysteem (zie het volgende punt). 

 

De kwaliteit van de externe budgetparameters om in redelijke budgetten te voorzien 

leidt tot verschillende keuzes. Dat oordeel van redelijkheid kan zijn gebaseerd op inzicht 

in de relatie tussen vergoedingen en het gedrag van kosten, alsook de representatie van de 

zorgproductie. 

• De kwaliteit van de externe budgetparameters wordt als zodanig ervaren dat 

koppeling tot een redelijk budget per budgethouder leidt. Overigens wil dat niet 

zeggen dat er ook volledig inzicht bestaat in de kosten van zorgproducten. 

• De kwaliteit van de externe budgetparameters wordt als zodanig ervaren dat intern 

toe te passen vergoedingen op de kostprijzen van zorgproducten kunnen worden 

afgestemd (koppeling volgens systeem II of, in geval van DBC’s, IV, zie paragraaf 

3.3.4). Het kan echter ook zijn dat het aantal externe budgetparameters (DBC’s) 

zodanig groot is dat koppeling op basis van een vast percentage van de externe 

vergoeding zal worden toegepast (koppeling volgens systeem V, zie paragraaf 3.3.4). 

Op dit punt behoeft het tweede deel van veronderstelling (a) dus bijstelling. 

• Vergoedingen en kostprijzen wijken zodanig af dat koppeling niet opportuun of 

wenselijk is. Er wordt geen koppeling toegepast om grote onevenwichtigheden in 

budgetten te voorkomen. Overigens kan het zijn dat de kwaliteit van informatie over 

kostprijzen en zorgproducten niet groot is, maar dat wel duidelijk is dat er grote 

onevenwichtigheden bestaan. 
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De activiteiten van het ziekenhuis c.q. haar organisatieonderdelen blijken naar omvang en 

aard invloed te hebben op het interne budgetteringssysteem.  

• De grootte van organisatie-eenheden heeft in twee verschillende, van de 

contingentietheorie afwijkende, betekenissen invloed op het budgetteringssysteem. 

Daarbij heeft de ene invloed op de keus van het systeem, de ander op bestendiging 

ervan. 

o Grootte in de zin van de omvang van de zorgproductie en het aantal 

zorgproducten. Als de spreiding die daardoor ontstaat van plussen en minnen 

tussen opbrengsten en kosten groot is, leidt koppeling tot een redelijker 

totaalbudget van de budgethouder (hetgeen met name opgaat bij de budgettering 

van divisies door de RvB). Die spreiding wordt gunstig beïnvloed door de 

toename van het aantal afdelingen binnen een divisie.  

o Grootte in zin van het aantal afdelingen binnen een divisie. Naarmate dat aantal 

toeneemt, moeten meerdere budgethouders (belanghebbenden) op één lijn 

gebracht worden om het toegepaste budgetteringssysteem te kunnen veranderen. 

In het onderzoek is gebleken dat een bestaande situatie van koppeling daardoor 

moelijk is te veranderen. 

• De aard van de activiteiten.  

o Als budgethouders weinig zorginhoudelijke relaties met elkaar hebben, in de zin 

dat ze weinig patiëntenbelangen met elkaar delen, zijn de mogelijkheden tot 

flexibele middelentoekenning door de budgetgever beperkter. Budgethouders 

houden sterker vast aan een bestaand systeem van koppeling. 

o Zoals aangegeven bij de financiële positie van het ziekenhuis wordt deze 

beïnvloed door de samenstelling van de kerntaken (het academisch zorgprofiel). 

Is gebleken dat daardoor de noodzaak tot koppeling minder groot is, risico’s voor 

hun academische profilering als gevolg van financiële sturing wordt door 

ziekenhuizen des te sterker gevreesd naarmate zij die academische profilering 

relatief sterk hebben aangezet. Ze hebben daardoor een voorkeur om geen 

koppeling toe te passen. 

 

Diverse persoonsgebonden kenmerken blijken invloed uit te oefenen op de keuze van 

het interne budgetteringssysteem c.q. de instandhouding ervan. De volgende zijn in dit 

onderzoek onderkend:  

• Ethiek. Hier is een afhankelijkheidsrelatie met een andere factor van invloed, 

namelijk de eerdergenoemde aard van de activiteiten. Deze bepalen of ethische 

aspecten meer of minder aan de orde zijn. In een zorginstelling speelt ethiek een grote 

rol, zowel bij de zorgverleners als bij het management.  

o Medisch specialisten in hun rol als budgethouders beschouwen bestaande 

budgetten als potentiële patiëntenzorg. Verandering in het systeem dat die 

budgetten genereert, is risicovol, zeker als ze met het bestaande systeem van 

koppeling in staat zijn het eigen budget (en daarmee de potentie aan 

patiëntenzorg) te beïnvloeden. Het budgetteringssysteem wordt als een recht 

beschouwd. Een systeem als koppeling wordt hierdoor instandgehouden. 



12. Theoretische en praktische consequenties van het onderzoek 

 282 

o De budgetgever (divisiemanager) kan willen voorkomen dat inhoudelijk beleid 

wordt beïnvloed door financiële prikkels. Getracht wordt dan een systeem van 

niet-koppelen in stand te houden, waardoor budgetmutaties flexibel kunnen 

worden toegewezen op basis van zorginhoudelijke afwegingen. 

• De op eigen ervaringen, inzichten en visies gebaseerde invulling door het 

management hoe (met welk budgetteringssysteem) de doelstellingen van het 

ziekenhuis te realiseren. Zo wordt bijvoorbeeld via koppeling getracht het 

ondernemersschap van de budgethouder te stimuleren. 

• De aard van medische professionals. Ook hier is een afhankelijkheidsrelatie met de 

aard van de zorgactiviteiten. Snijdende specialismen vereisen vaak acute 

handelingsgerichtheid en snelle besluitvorming, waarmee ze zich onderscheiden van 

meer beschouwend ingestelde specialismen. Dat klinkt door in de geaardheid van de 

medisch specialisten en dat heeft weer invloed op de wijze waarop 

veranderingsprocessen verlopen: bij snijdende specialismen is ten opzichte van 

beschouwende snellere besluitvorming mogelijk waar het de wijziging van 

budgetteringssystemen betreft. 

 

Uit bovenstaande opsomming blijkt niet alleen dat veel factoren invloed hebben op de 

keuze van het budgetteringssysteem, maar dat ook hun onderlinge samenhang complex is. 

Er zijn voorwaardelijke relaties te onderkennen, terwijl bepaalde factoren ook dominante 

vormen aan kunnen nemen (zoals de financiële positie), waardoor de invloed van andere 

factoren afneemt. In dat opzicht is figuur 12.1 een simplificatie, hetgeen bij het in 

beschouwing nemen ervan moet worden bedacht. Verder blijkt een factor ook 

tegengestelde invloeden op het budgetteringssysteem uit te kunnen oefenen. Zo zal een 

sterk onderzoeksprofiel de mate van taakonzekerheid doen afnemen en daarmee de 

mogelijkheden van koppeling doen toenemen (mits aan bepaalde condities ten aanzien 

van de kwaliteit van de informatievoorziening is voldaan, zie eerder deze paragraaf). 

Tegelijkertijd, zo blijkt uit de opmerkingen over de invloed van de financiële positie en de 

aard van de activiteiten, is vanwege dat onderzoeksprofiel koppeling onwenselijk en ook 

minder noodzakelijk. 

 

Vanwege het ontbreken van grote verschillen in de mate van taakonzekerheid zijn 

verschillen in gebruik van budgetten niet terug te voeren op een ‘match’ tussen systeem 

en mate van taakonzekerheid zoals veronderstelling (d) luidt. De opvatting van de 

budgetgever in hoeverre budgetten reëel zijn biedt wel een verklaringsgrond voor die 

verschillen. Bij dat oordeel speelt vooral de beïnvloedbaarheid van kosten en opbrengsten 

door de budgethouder een rol: in hoeverre is de budgethouder in staat om een sluitende 

exploitatie te realiseren? Met name in een proces van organisatieontwikkeling kunnen 

budgetverantwoordelijkheden niet adequaat zijn toegewezen, hetgeen kan leiden tot het 

niet sterk vasthouden aan de realisatie van budgetten. Het voorkomen van verstoring van 

het organisatieontwikkelingsproces weegt dan zwaar. Verder wordt het gebruik vooral 

beïnvloed door de mate van schaarste: financiële nood dwingt tot het sterker vasthouden 

aan de realisatie van budgetten. Deze bevindingen benadrukken het betrekken van 

subjectieve factoren (zoals opvattingen over het reëel zijn van budgetten) en de 
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samenhang daarvan met een dynamische context (organisatieverandering) bij de 

verklaring van het gebruik van budgetten, naast reeds onderkende factoren als financiële 

noodzaak en taakonzekerheid. Want weliswaar is die laatste factor niet onderscheidend 

voor verschillen in gebruik vanwege geringe verschillen in taakonzekerheid, de 

verwachting is wel dat DBC’s leiden tot minder taakonzekerheid en daardoor tot het 

sterker vast kunnen houden aan de realisatie van budgetten. 

 

De verwachte effecten van het interne budgetteringssysteem zijn tot uitdrukking gebracht 

in de veronderstellingen (e) tot en met (i) van het theoretisch raamwerk. In tabel 12.1 zijn 

de effecten van de verschillende budgetteringssystemen samengevat.  

 

Tabel 12.1   Effecten van twee verschillende interne budgetteringssystemen 
 

Effecten m.b.t.  Koppeling Geen koppeling 

realisatie 

doelstellingen 

van interne 

budgettering 

(e)* 

• sterke financiële beheersing 

binnen centrum A  

• zwakke financiële 

beheersing van de centra 

door het ziekenhuisbestuur 

• (tweede deel (e) juist): sterke 

koppeling, weinig 

taakonzekerheid en sterk 

vasthouden aan realisatie 

budget is gunstig voor de 

realisatie van bepaalde 

doelstellingen van interne 

budgettering, namelijk 

financiële beheersing 

• DBC’s: enerzijds beter 

stuur- en beheersinstrument, 

anderzijds overheadkosten 

en risico’s als gevolg van 

gebrekkige zorgtypering 

• zwakke financiële 

beheersing binnen centrum 

B 

• realisatie van de doelstelling 

“voorkomen van financiële 

sturing” 

kerntaken (f) 

 

 

 

 

 

 

 

• accentverschuivingen tussen 

kerntaken als gevolg van 

financiële prikkels 

• binnen zorgproductie 

accenten op zorgcategorieën 

en behandelpatronen 

gestuurd door financiële 

prikkels 

• sterke focus op onderzoek 

• onderbelichting (financieel) 

wenselijk geachte 

zorgproductie 

• door gebrek aan prikkels 

derving van potentiële 

efficiencywinsten (gemiste 

kans versterking kerntaken) 

 
Ad. *: letters tussen haakjes verwijzen naar de betreffende veronderstellingen in paragraaf 3.8. 
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Tabel 12.1   Effecten van twee verschillende interne budgetteringssystemen - vervolg 
 

Effecten m.b.t. Koppeling Geen koppeling 

kerntaken (f) 

 

 

• financiële sturing en 

efficiëncyverbetering 

genereren middelen voor 

realisatie kerntaken en 

leiden tot bezinning op 

bestaande werkwijzen 

• DBC’s: enerzijds sterkere 

financiële sturing op zorg 

om andere kerntaken in 

stand te houden; anderzijds 

volgen bestedingen de 

budgetten, waardoor 

ongewenste ontvlechting 

kerntaken 

• DBC’s: afstoten van 

onrendabele zorg leidt tot 

afstoten / opheffen van 

aanpalende onderdelen van 

kerntaken 

• zwakke financiële 

beheersing bedreiging voor 

lange termijn continuïteit 

kerntaken 

realisatie 

overheidsdoel-

stellingen (g) 

• bij centrum A sterke 

financiële beheersing en 

stimulans tot 

efficiencyverbetering 

• financiële sturing mogelijk 

haaks op door de overheid 

(zorgverzekeraar) gewenste 

zorgproductie 

• regie overheid / 

zorgverzekeraar voor 

budgethouders met name 

voelbaar via financiële 

prikkels van koppeling 

• DBC’s: enerzijds 

efficiencyverbetering en 

bezinning op gewoonten, 

anderzijds overheadkosten 

en risico’s van ongewenste 

sturing als gevolg van 

gebrekkige zorgtypering  

• bij centrum B weinig 

financiële beheersing en 

weinig stimulans tot 

efficiencyverbetering 

• onderbelichting wenselijk 

geachte zorgproductie 
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Tabel 12.1   Effecten van twee verschillende interne budgetteringssystemen - vervolg 
 

Effecten m.b.t. Koppeling Geen koppeling 

invloed van 

management 

(h) 

• invloed management op 

realisatie gewenste beleid 

neemt af bij 

koppelingspercentage van 

100% 

• financiële sturing kan 

inhoudelijke sturing 

frustreren 

• budgethouders ervaren 

financiële relatie met 

zorgverzekeraar, minder 

sterk met management 

• budgetten worden als 

rechten ervaren 

• risico van verplaatsen van 

discussies over beleid naar 

discussies over reikwijdte 

budgetteringssystematiek 

• versnippering van middelen  

frustreert realisatie kostbaar 

nieuw beleid 

• DBC’s: aangrijpingspunt 

voor meer maatwerk in 

systeem van koppeling, 

waardoor meer invloed 

management 

• DBC’s: meer transparantie 

kan leiden tot betere sturing 

• management kan realisatie 

gewenst beleid faciliteren 

met behulp van verstrekking 

van middelen 

financiële 

sturing, het 

koesteren van 

financiële 

waarden (i) 

• sterke invloed van 

koppeling, welke wordt 

versterkt naarmate 

verschillen tussen kosten en 

opbrengsten groter zijn 

• DBC’s: enerzijds verschillen 

tussen opbrengsten en 

integrale kosten kleiner 

waardoor minder financiële 

prikkels, anderzijds invloed 

bezettingsresultaten 

• niet gestimuleerd, terwijl tot 

op zekere hoogte wel 

wenselijk geacht 
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Tabel 12.1   Effecten van twee verschillende interne budgetteringssystemen - vervolg 
 

Effecten m.b.t. Koppeling Geen koppeling 

overige 

effecten 

(anders dan 

opgenomen in 

veronderstel-

lingen) 

• meer afstand tussen 

bestuurslagen en binnen een 

bestuurslaag tussen 

budgethouders 

• rekenkundigheid 

systematiek leidt tot gevoel 

van rechten; systeem van 

koppeling versterkt daardoor 

zichzelf en leidt tot starheid 

• morele dilemma’s bij 

management en medisch 

professionals als gevolg van 

sterkere financiële sturing 

• medisch professionals 

komen sterker op terrein 

management, hetgeen tot 

conflicten kan leiden 

• DBC’s: versterking 

budgetdiscipline 

budgethouders 

• gevoel bij medisch 

professionals dat inhoud 

primaat heeft boven geld 

 

 

Bij het in beschouwing nemen van tabel 12.1 moet worden bedacht dat naast het 

budgetteringssysteem ook andere factoren op de gepresenteerde effecten van invloed zijn, 

zoals het gebruik van budgetten en de verschillende vormen van management control (zie 

ook de uitvoerige beschouwingen in hoofdstuk 11). Met deze kanttekening kunnen op 

hoofdlijnen de volgende relaties tussen het interne budgetteringssysteem en de effecten 

worden aangegeven.  

In het theoretisch raamwerk vereist veronderstelling (e) nuancering, met name waar het 

gaat om het onderscheid financiële beheersing en de bijdrage die het 

budgetteringssysteem levert aan de realisatie van inhoudelijk beleid. De combinatie van 

een geringe mate van taakonzekerheid, een sterke mate van koppeling en het sterk 

vasthouden aan de realisatie van het budget blijkt een gunstige invloed te hebben op 

financiële beheersing. Ook al is het niet het juiste rekenkundige systeem (zie pararaaf 

11.2), toch biedt de geringe mate van taakonzekerheid wel mogelijkheden zodanig te 

sturen dat een sluitende exploitatie wordt gerealiseerd. Bevestiging van dit effect van 

koppeling is de geringe mate van financiële beheersing in een situatie waarbij geen 

koppeling plaatsvindt en de mate van taakonzekerheid gering is. In een dergelijke situatie 

blijken het commitment van budgethouders om de afgesproken productie te realiseren 

(lees: noodzakelijke opbrengsten te genereren) en budgetdiscipline ten aanzien van de 
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kosten vereist om financiële beheersing te realiseren. Zie ook de opmerkingen hierna over 

verschillende vormen van control. 

Waar het de invloed van verschillende budgetteringssystemen op de kerntaken en de 

realisatie van overheidsdoelstellingen betreft, zijn in paragraaf 11.5 al de nodige 

nuanceringen bij veronderstellingen (f) en (g) gemaakt. Zoals uit tabel 12.1 blijkt, is de 

invloed van koppeling groot op accenten tussen en binnen kerntaken. Indien geen 

koppeling wordt toegepast, zal de neiging bestaan het accent op de kerntaak onderzoek te 

leggen. Een systeem van koppeling zal sterk bij kunnen dragen aan door de overheid 

gewenste financiële beheersing, maar de financiële sturing als gevolg van koppeling kan 

realisatie van inhoudelijke doelstellingen frustreren.  

Veronderstelling (h), dat bij een sterke mate van koppeling de invloed van het 

management op het beleid (sturing) zal afnemen, wordt door het onderzoek bevestigd. 

Wel gelden hierbij nuanceringen. De hoogte van het koppelingspercentage heeft grote 

invloed op de middelen die het managent zich wel of niet kan toe-eigenen voor 

beleidsontwikkeling. Indien het management bovendien in staat is de interne 

vergoedingen zelf vast te stellen en deze te variëren, kan een systeem van koppeling ook 

bijdragen aan inhoudelijke sturing door gelijkgerichte financiële prikkels.   

Veronderstelling (i), dat grote onevenwichtigheden tussen kosten en vergoedingen van 

zorg in het interne budget zullen leiden tot sterkere financiële sturing en het sterker 

koesteren van financiële waarden, wordt in sterke mate bevestigd en kan worden 

gehandhaafd. 

 

De toepassing van verschillende vormen van control blijkt niet te worden beïnvloed 

door verschillen in taakonzekerheid zoals veronderstelling (j) luidt (welke verschillen niet 

zijn geconstateerd), maar door het toegepaste interne budgetteringssysteem en de kwaliteit 

van de informatievoorziening. Het theoretisch raamwerk behoeft op dit punt dus 

uitbreiding. In een situatie waarin geen koppeling wordt toegepast, zijn commitment en 

budgetdiscipline belangrijke factoren om financiële beheersing te kunnen realiseren. 

Personnel control speelt dan een belangrijke rol om budgethouders te overtuigen van dat 

belang. Wordt een systeem van koppeling toegepast, dan zal ontoereikende of 

ontbrekende informatie over kostprijzen de inzet van andere controlinstrumenten 

stimuleren om financiële beheersing te realiseren.  

 

12.2. De rol van DBC’s in de interne budgettering: aanbevelingen en 

verwachtingen 

In deze paragraaf is een beschouwing opgenomen over de toepassing van DBC’s in de 

interne budgettering. We schetsen daarbij eerst een wenselijk scenario van koppeling en 

de condities die dat vereist. Vervolgens wordt aangegeven wat een meer waarschijnlijk 

ontwikkelingsscenario is
1
. 

 

Of de ziekenhuizen het leuk vinden of niet, het lijkt onvermijdelijk dat door de invoering 

van marktwerking en de toepassing van DBC’s de financiële sturing in de ziekenhuiszorg 
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en in de academische ziekenhuizen in het bijzonder zal toenemen. Aangezien er van 

financiële prikkels krachtige sturing uit gaat, zouden bestuurders van de nood een deugd 

kunnen maken: als financiële prikkels sterk werken, kan men ze maar beter vóór zich 

laten werken. Het management, maar ook de overheid en zorgverzekeraar, kunnen 

daarmee de zorgverlening in de door hen gewenste richting proberen te sturen. De 

mogelijkheden van het management lopen daarbij via het interne budgetteringssysteem. 

Door middel van koppeling, waarbij het management ’speelt’ met de interne 

vergoedingen, kan zij een stimulans geven aan de ontwikkeling van de zorgprocessen in 

de door haar beleidsmatig wenselijk geachte richting. 

 

Het interne budgetteringssysteem zou de volgende kenmerken kunnen hebben. Een sterke 

koppeling tussen het externe en interne budget, dus het bepalen van interne budgetten op 

basis van het aantal voortgebrachte DBC’s vermenigvuldigd met (vaste percentages van) 

de daarvoor van de zorgverzekeraar ontvangen vergoedingen (waaronder 100%), is onder 

voorwaarden (zie verder) wenselijk tot aan het niveau van productie zoals die met de 

zorgverzekeraar is afgesproken. Er vindt dan volledige outputbudgettering plaats conform 

budgetteringssysteem V (zie paragraaf 3.3.4). Divisies i.c. hun afdelingen zullen in deze 

situatie worden gestimuleerd om de afgesproken productie te realiseren ter dekking van 

hun vaste kosten. Door de externe vergoeding intern door te geven worden afdelingen 

bovendien gestimuleerd hun bedrijfsprocessen efficiënt in te richten, omdat 

efficiencywinsten aan de eigen reserves mogen worden toegevoegd. Wel dient aan de 

volgende voorwaarden te zijn voldaan: 

• DBC’s zijn een goede afspiegeling van de geleverde zorg waarin alle activiteiten (dus 

ook die van kwalitatieve aard) worden gerepresenteerd. De marktprijs welke de 

zorgverzekeraar bereid is te betalen voor deze zorg komt overeen met de integrale 

kostprijs
2
 (dus inclusief alle toegerekende overige kosten), eventueel aangevuld met 

een opslag ter versterking van de vermogenspositie van het ziekenhuis. 

• De divisies (of hun afdelingen) beschikken over een reservepositie waarmee tekorten 

als gevolg van lager dan de afgesproken productie kunnen worden gedekt.  

• De externe vergoeding wordt verminderd met een deel dat dient ter dekking van de 

kosten die door andere afdelingen worden gebudgetteerd (bepaalde (overhead)kosten, 

zoals de kosten van divisie- en afdelingsoverstijgend beleid en de kosten van interne 

dienstverleners voor zover die niet intern worden verrekend) en een deel dat benodigd 

is voor centrale reservevorming. 

• De productie mag variëren binnen bepaalde marges. In een normale bedrijfsmatige 

situatie is het immers onvermijdelijk dat binnen zekere grenzen bepaalde DBC-

productie achterblijft bij de gemaakte afspraak, terwijl andere hoger uitvalt. Gunstige 

bezettingsresultaten van bepaalde DBC’s kunnen zo worden benut om ongunstige 

bezettingsresultaten van andere DBC’s te compenseren. 

Bij het niet voldoen aan deze voorwaarden zullen de financiële prikkels als gevolg van 

koppeling kunnen leiden tot ongewenste sturing en beheersmatige risico’s (bijvoorbeeld 

door het realiseren van productie die kostendekkend of zelfs financieel gunstig lijkt te 

zijn, terwijl in werkelijkheid misschien middelen worden verloren). Ook is het beschikken 

over een reservepositie zonder meer een noodzakelijke voorwaarde voor het effectueren 
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van koppeling om herstel mogelijk te maken in het geval dat de productie terugloopt. 

Zonder een reservepositie zullen tekorten van divisies namelijk moeten worden gedekt 

met overschotten van andere divisies, hetgeen zich juist niet verdraagt met koppeling. 

Voor extra productie boven de zorgafspraak en de daarvoor geldende marge zal koppeling 

leiden tot gunstige bezettingsresultaten (tenzij de zorgverzekeraar voor deze productie 

alleen de marginale kosten vergoedt). Of deze financiële prikkel wenselijk is, hangt af van 

de vraag of deze extra productie beleidsmatig wenselijk wordt geacht, alsmede of er 

verdringingseffecten (ongewenste vermindering van andere zorgproductie of andere 

kerntaken) optreden.  

 

Voor DBC’s waarvoor bovenstaande voorwaarden niet opgaan, zal per DBC bekeken 

moeten worden welke vergoeding intern wordt verstrekt. Indien het uitgangspunt is dat bij 

de budgettering van divisies en afdelingen de werkelijke kosten per DBC worden vergoed 

en indien deze afwijken van de ontvangen marktprijs, zal voor sommige DBC’s intern een 

hogere vergoeding beschikbaar worden gesteld dan extern is verkregen (minnen), terwijl 

voor andere DBC’s het tegenovergestelde geldt (plussen). Dit systeem is in het onderzoek 

aangeduid als systeem IV, i.c. volledige outputbudgettering op basis van interne prijzen 

(zie paragraaf 3.3.4). Om deze kruissubsidiëring te realiseren dient aan een aantal 

voorwaarden te zijn voldaan: 

• Voor al deze DBC’s tezamen zal het totaal aan plussen minimaal het totaal aan 

minnen moeten compenseren, wil het ziekenhuis niet in financiële problemen komen.  

• Divisies en afdelingen dienen bereid te zijn plussen af te staan ten behoeve van 

minnen bij andere organisatieonderdelen. Men zal dus bereid moeten zijn het 

organisatiebelang boven het belang van de eigen divisie en afdeling te stellen. Zoals 

uit het onderzoek blijkt, vereist dat op afdelingsniveau een sterke afhankelijkheid van 

afdelingen van elkaar waar het de inhoudelijke patiëntenzorg betreft. Anders gezegd: 

om dit te realiseren, zullen divisies moeten bestaan uit van elkaar afhankelijke 

afdelingen. 

• In het verlengde hiervan zullen divisies en afdelingen ook bereid moeten zijn een 

getrouw beeld te geven van de werkelijke kosten van DBC’s.  

Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, ontstaat een impasse, welke mogelijk 

zal worden doorbroken door alsnog een meer uniform systeem van koppeling toe te 

passen conform het reeds aangeduide systeem V. 

 

Afgezien van de bereidwilligheid die de realisatie van bovengenoemde aanbevelingen 

vereist (het organisatiebelang boven het eigenbelang), is het de vraag of ziekenhuizen 

bereid zijn te investeren in dergelijk maatwerk per DBC conform systeem IV. Grote 

administratieve inspanningen zijn dan vereist, zowel wat betreft de registratie van 

gegevens als de interne budgettering van middelen. Een éénduidig systeem zoals systeem 

V leidt tot grote transparantie en weinig discussies en daardoor tot weinig overheadkosten 

van het systeem zelf. Zoals in het voorgaande is geschetst, houdt dat echter belangrijke 

risico’s in, zoals sturing op geld in situaties waarin die sturing haaks kan staan op 

zorginhoudelijk beleid en het ontstaan van beheersmatige problemen.  
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Een meer waarschijnlijk ontwikkelingsscenario is het volgende. De kans is groot dat voor 

veel DBC’s de externe vergoedingen niet overeenkomen met de kostprijzen als gevolg 

van zich wijzigende marktomstandigheden. Bovendien zal de druk om een sterke 

koppeling toe te passen tussen het externe en interne budget groot zijn, waarbij het niet 

haalbaar blijkt te zijn om te corrigeren voor verschillen tussen vergoedingen en 

kostprijzen. Oftewel: we gaan uit van een systeem van koppeling waarbij een vast, voor 

alle DBC’s gelijkluidend, percentage van de externe vergoedingen intern wordt 

doorgegeven (systeem V). In een dergelijke situatie is de kans groot dat de toepassing van 

DBC’s de toekomstige organisatie van de ziekenhuiszorg sterk zal beïnvloeden. In dit 

verband is het onderscheid tussen intensive- en high-care-zorg enerzijds en medium- en 

low-care-zorg anderzijds van belang. De eerste categorie kenmerkt zich door complexiteit 

en het grote beslag op dure voorzieningen. In deze ‘markt’ heerst weinig concurrentie: 

nabijheid (vanwege het vaak acute karakter) speelt een grote rol en de vereiste medische 

voorzieningen zijn meestal dun gezaaid, waardoor prijzen minder belangrijk zijn. Tot de 

medium- en low-care kan veel poliklinische en in dagverpleging te verlenen zorg worden 

gerekend. Op deze laatste categorie zorg richten zich steeds meer private aanbieders. Als 

het (academisch) ziekenhuis binnen haar dure infrastructuur deze zorg blijft voortbrengen, 

zal zij waarschijnlijk op prijs niet kunnen concurreren met private aanbieders. Ook de 

organisatorische inbedding binnen het totaal aan zorgprocessen van het ziekenhuis zal ten 

koste gaan van efficiency en flexibiliteit. Weliswaar kan hier kwalitatieve meerwaarde 

van die inbedding tegenover staan, maar de vraag is of dat het geval is en of 

zorgverzekeraars bereid zijn die meerprijs te betalen. De kans is daarom groot dat een 

situatie ontstaat waarbij de vergoeding voor medium- en low-care-DBC’s lager zal zijn 

dan de kosten ervan, welk tekort het ziekenhuis zal moeten compenseren met een gunstige 

marge op de intensive- en high-care-DBC’s. Er zal dus kruissubsidiëring op moeten 

treden indien het ziekenhuis verliesgevende medium- en low-care-productie in haar 

zorgprofiel wenst te behouden. Een dergelijke situatie verdraagt zich niet met een sterke 

koppeling. Indien men echter een dergelijk budgetteringssysteem in stand wenst te 

houden, zullen andere maatregelen moeten worden genomen. De druk binnen de 

organisatie zal groot zijn verliesgevende productie af te stoten c.q. onder te brengen in 

aparte zelfstandige organisatorische eenheden. De ‘core business’ van het ziekenhuis zal 

zich daardoor steeds meer gaan toespitsen op de intensive- en high-care, terwijl 

poliklinische zorg en dagverpleging zowel organisatorisch als infrastructureel steeds meer 

buiten het ziekenhuis zullen worden geplaatst. Ergo: indien de druk om koppeling toe te 

passen binnen de organisatie zeer groot is zonder daarbij te corrigeren voor verschillen 

tussen vergoedingen en kostprijzen, zal de toenemende concurrentie en een daarop 

aansluitende financiering met DBC’s grote consequenties hebben voor de toekomstige 

organisatiestructuur van het ziekenhuis en de organisatie van de zorgverlening in de 

sector. De mogelijke uitkomst van dit proces is een overkoepelend medisch centrum met 

daarbinnen diverse (juridisch en financieel) zelfstandige zorgleveranciers (zoals het op 

intensive- en high-care toegespitste ziekenhuis) en aanpalende organisaties (zoals 

bijvoorbeeld een onderzoeksinstituut en een opleidingsinstituut). Dat zal ten koste gaan 

van kruisbestuiving en een flexibele inzet van middelen, omdat bestedingen de neiging 

hebben de budgetten te volgen (zie de onderzoeksbevindingen in paragraaf 10.5.2). Met 
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name academische ziekenhuizen (en in mindere mate grote algemene ziekenhuizen), 

waarbij kerntaken als onderzoek en onderwijs van substantiële omvang zijn, worden 

hierdoor geconfronteerd met minder flexibiliteit in hun bedrijfsvoering. Bij toepassing van 

een systeem van koppeling zonder correcties voor verschillen tussen vergoedingen en 

kostprijzen lijkt het bewandelen van deze weg onvermijdelijk om de verschillende 

kerntaken van het ziekenhuis in stand te houden. 

 

Vooralsnog is de druk op deze ontwikkeling nog niet zo groot, omdat de zorgvraag groter 

is dan het zorgaanbod. Patiënten en zorgverzekeraars hebben nog weinig keus, waardoor 

grote verschuivingen in productie niet zullen plaatsvinden en aanbieders nog een sterke 

invloed op de prijs hebben. In zekere zin is dat een gelukkige omstandigheid voor de 

ziekenhuizen: het geeft hen respijt hun weg te vinden in de toepassing van DBC’s in de 

interne budgettering en op veranderende omstandigheden te anticiperen met de 

ontwikkeling van hun organisatiestructuur. De toename van het aantal private aanbieders 

en de toenemende invloed van de zorgverzekeraar op de regie van de zorg geven echter 

aan dat de klok wel doortikt. 

 

12.3. Relevantie voor de praktijk 

Dit onderzoek heeft inzichten opgeleverd in het gebruik van interne 

budgetteringssystemen in academische ziekenhuizen, de factoren die deze systemen 

bepalen c.q. in stand houden en de effecten van deze systemen. Dergelijke inzichten 

kunnen bijdragen aan het bepalen van de mogelijkheid en wenselijkheid van toepassing 

van die systemen in de eigen organisatie. Aan de hand van het inzicht in de factoren die 

van invloed zijn op het budgetteringssysteem kan de organisatie zich richten op het 

beïnvloeden ervan, zo dat wenselijk wordt geacht.  

 

Deze inzichten van deze studie zijn van belang voor zowel academische als algemene 

ziekenhuizen, ook al spitst een deel ervan zich toe op de academische ziekenhuizen sec. 

Dat betreft vooral de invloed van budgetteringssystemen op de kerntaken onderwijs en 

onderzoek. Ook hebben academische ziekenhuizen sterker dan algemene ziekenhuizen te 

maken met het risico dat DBC’s de door hen geleverde zorg niet adequaat typeren. Daar 

staat tegenover dat een academisch ziekenhuis vanwege de verschillende kerntaken over 

meer externe budgetcomponenten beschikt dan een algemeen ziekenhuis, waardoor de 

invloed van DBC’s op het ziekenhuisbudget minder groot is. Dat impliceert tevens dat de 

bevindingen van dit onderzoek voor zover niet direct gelieerd aan de academische functie 

van het ziekenhuis van groot belang zijn voor algemene ziekenhuizen, omdat die relatief 

veel sterker met de effecten van reguliere en topklinische productieparameters (in hun 

hoedanigheid van externe budgetparameters) te maken hebben.  

 

Ook andere zorginstellingen kunnen baat hebben bij bepaalde inzichten. Zo kennen 

diverse zorginstellingen bekostigingssystemen die parallellen vertonen met de externe 

budgettering van ziekenhuizen, zij het dat de parameters andere kenmerken hebben. Het 
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wel of niet toepassen van een koppeling tussen het externe en interne budget is voor hen 

ook een overweging. Ook deze instellingen hebben te maken met ethische vraagstukken 

ten aanzien van de zorgverlening. In de eerste plaats spelen ethische opvattingen een rol 

bij de stellingname van managers welke sturing wel of niet wenselijk is, zo blijkt uit dit 

onderzoek. Het effectueren van die opvattingen maakt bepaalde budgetteringssystemen 

(on)wenselijk. In de tweede plaats blijkt medische ethiek een belangrijke rol te spelen bij 

het instandhouden van bepaalde budgetteringssystemen. Managers zouden zich van deze 

invloed sterk rekenschap moeten geven bij het begrijpen van en omgaan met weerstanden 

tegen veranderingen in budgetteringssystemen. Zo mogen zij van budgethouders die 

tevens als professionals in de zorg werkzaam zijn niet verwachten dat die beslissingen 

zullen ondersteunen die de belangen van hun patiënten / cliënten schaden. Het onderzoek 

geeft tevens aan dat voor bepaalde beslissingen een belangrijke rol voor het management 

is weggelegd, namelijk wanneer die beslissingen de belangen van patiëntengroepen 

overstijgen. Anders gezegd: budgethouders moeten zich dan achter het management 

kunnen verschuilen.  

 

Naast door de overheid gebudgetteerde zorginstellingen hebben ook andere organisaties te 

maken met een grote invloed van de overheid op hun externe budget. Dat geldt 

bijvoorbeeld voor universiteiten en hogescholen die voor hun financiële middelen sterk 

afhankelijk zijn van de overheid en die ook worden gebudgetteerd op basis van diverse 

parameters, waaronder ‘productieparameters’ als aantallen diploma’s. Ook bij deze 

organisaties zijn die parameters te herleiden naar specifieke organisatieonderdelen. 

Daarom speelt ook hier het vraagstuk in hoeverre deze parameters een rol zouden moeten 

spelen bij de vaststelling van interne budgetten.  

 

12.4. Toekomstig onderzoek 

We sluiten deze studie af met het aangeven van vruchtbare terreinen van toekomstig 

onderzoek. In hoofdstuk 11 is op diverse plaatsen de aandacht gevestigd op de 

mogelijkheden daarvan. Samenvattend zijn de volgende onderwerpen aangeroerd (voor 

een verantwoording wordt verwezen naar het betreffende thema in hoofdstuk 11): 

• Een verbetering van een typologie van budgetteringssystemen in relatie tot 

technologische concepten, waaronder taakonzekerheid.  

• Een nadere verkenning van factoren die taakonzekerheid beïnvloeden en de 

veranderende rol van taakonzekerheid ten gevolge van verbeterde 

informatievoorziening door ontwikkelingen in de informatietechnologie. Het 

ontwikkelen van een maatstaf om de mate van taakonzekerheid nadrukkelijker vast te 

stellen en de ‘kritische massa’ te bepalen bij welke mate wel of juist geen koppeling 

toe te passen. 

• Een nadere verkenning van de factoren die invloed hebben op overtuigingen ten 

aanzien van de doel–middelrelatie waar het de realisatie van doelstellingen van 

interne budgettering met behulp van budgetteringssystemen betreft. Deze 

overtuigingen zelf zouden kunnen worden betrokken in een nadere conceptualisering 
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en afbakening van managementstijlen, prestatie-evaluatiestijlen en 

budgetteringsstijlen. 

• Een bezinning op de contingentietheorie en de factoren die volgens deze theorie een 

rol spelen. 

 

In aanvulling op deze opsomming zouden de hierna volgende onderzoeksaccenten kunnen 

worden gelegd. 

 

Wat betreft de academische ziekenhuizen bestaat de behoefte de ontwikkelingen in de 

mate van koppeling te actualiseren. In de eerste plaats betreft dat de ontwikkeling in de 

periode na 2003-2004. In de tweede plaats is de vraag: welke effecten hebben DBC’s 

daadwerkelijk op de mate van koppeling? Komen de in dit onderzoek gepresenteerde 

verwachtingen uit? In de derde plaats is het van belang een vergelijkbare gevalsstudie te 

herhalen en zo de validiteit van de bevindingen te vergroten. 

 

Een aanpalend onderzoeksveld is de mate van koppeling bij de algemene ziekenhuizen. 

Hierop bestaat nog weinig zicht. Ook de factoren die in deze studie van invloed zijn 

gebleken op de beslissing wel of geen koppeling toe te passen, zouden in dat onderzoek 

op hun relevantie voor algemene ziekenhuizen kunnen worden beoordeeld. Ook zou het 

onderzoeksterrein verlegd kunnen worden naar andere zorginstellingen die eveneens met 

de invoering van DBC’s of andere vormen van outputbudgettering worden 

geconfronteerd. Een vergelijkende studie tussen diverse typen instellingen zou aanvullend 

licht kunnen werpen op beïnvloedende factoren door overeenkomsten en verschillen 

tussen die instellingen in een dergelijk onderzoek te betrekken. 

 

In het verlengde van Groot (1999) die vergelijkingen maakt tussen veranderingen in de 

externe budgettering van het hoger onderwijs en de ziekenhuiszorg, zou toekomstig 

onderzoek zich ook kunnen richten op een vergelijking van de sectoren zorg en onderwijs 

waar het de toepassing van externe budgetparameters in de interne budgettering betreft. 

Gezien de mix van kerntaken zou een eerste stap kunnen zijn de bevindingen van dit 

onderzoek te vergelijken met de budgettering van faculteiten door het College van Bestuur 

van de diverse universiteiten. 

 

Het voorliggende onderzoek is toegespitst op bepaalde effecten. Een nader uitgewerkte en 

breder opgezette effectenstudie zal met name ook door de (academische) ziekenhuizen 

met belangstelling tegemoet worden gezien. Een dergelijke studie zou zich niet hoeven te 

beperken tot de verzameling van kwalitatieve data. Met name kan in een dergelijk 

onderzoek worden nagegaan of verschillende budgetteringssystemen c.q. veranderingen in 

budgetteringssystemen ook leiden tot veranderingen in de hoogte van budgetten en van 

gerealiseerde productie. Met betrekking tot DBC’s is vooral de vraag of de verwachte 

effecten, zoals gepresenteerd in dit onderzoek, ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Te 

denken valt in dit verband aan de invloed van verschillende partijen op de realisatie van 

de kerntaken van het ziekenhuis.  
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1 Deze reflectie is ook terug te vinden in Hanewinkel en Crom (2003). 
2 Een nadere verfijning is het maken van onderscheid tussen de integrale kostprijs op basis van 

werkelijke kosten en de integrale standaard kostprijs. Gezien het ontwikkelingsstadium van de 

DBC’s en het toerekenen van kosten eraan zal de ontwikkeling van normen nog de nodige tijd 

vergen, waardoor ziekenhuizen de eerstkomende jaren noodgedwongen uit zullen moeten gaan van 

werkelijke integrale kostprijzen. Toch verdient de ontwikkeling van integrale standaardkostprijzen 

aanbeveling om efficiencyvergroting te stimuleren en de verantwoordelijkheid voor afwijkingen 

tussen genormeerde (gebudgetteerde) en werkelijke kosten daar neer te leggen waar die hoort. In dit 

verband wordt verwezen naar de opmerkingen over het standaardkostencentrum in bijlage III. 
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Nawoord 

In dit nawoord zullen wij enkele kritische kanttekeningen plaatsen bij de aanpak van het 

onderzoek. Deze reflectie is sterk gekleurd door de achtergrond en ervaring van de 

onderzoeker zelf. 

 

Wij kijken met tevredenheid terug op de toegepaste onderzoekstechnieken en de gebruikte 

informatiebronnen. Wel zijn enkele kanttekeningen te plaatsen. Aanvankelijk was de 

doelstelling van de onderzoeker bij begrotingsbesprekingen aanwezig te zijn. Dat is niet 

gelukt als gevolg van het uit elkaar lopen van tijdstippen van die besprekingen en 

geplande onderzoeksactiviteiten. Ook de planning van het raadplegen van interne 

documentatie was minder gelukkig: deze heeft gedeeltelijk na het afnemen van interviews 

plaatsgevonden, terwijl een volledige verkenning vooraf meer voor de hand had gelegen.  

 

De aanpak om op tabellen met doelstellingen en functies van budgetten scores aan te laten 

geven met behulp van Likert scales bleek nuttig: het bespreken ervan leidde tot het 

verkrijgen van meer diepgaande informatie. Toch leert onze ervaring ook dat de 

toepassing van tabellen met de nodige omzichtigheid dient te gebeuren. Sommige 

doelstellingen bijvoorbeeld worden bij de confrontatie ermee als triviaal ervaren, terwijl 

bij het stellen van kritische vragen die trivialiteit minder groot blijkt te zijn. Het invullen 

van scores op tabellen door geïnterviewden heeft tijdens de interviews plaatsgevonden. 

Het voordeel daarvan is dat onduidelijkheden direct toegelicht kunnen worden. Dat blijkt 

geen overbodige luxe te zijn. De kans dat begrippen en vraagstelling verkeerd worden 

geïnterpreteerd, is groot. Het geeft tevens aan dat aan het gebruik van enquêtes (welke 

overigens niet in het onderzoek zijn toegepast) de nodige haken en ogen kleven wat 

betreft de validiteit van metingen. Bovendien kunnen ook ongewenste effecten ontstaan, 

zo is gebleken in het onderzoek. Eén keer zijn van tevoren tabellen toegezonden aan een 

afdelingshoofd met het verzoek die ten behoeve van de bespreking tijdens het interview in 

te vullen, hetgeen verwarring en weerstand heeft opgeroepen. Met name als 

functionarissen zoals medisch specialisten geen grote affiniteit hebben met het betreffende 

onderwerp (zoals interne budgettering) en het tijd kost zich te verdiepen in formulieren is 

een dergelijke aanpak niet verstandig. 

 

Het verkrijgen van valide onderzoeksresultaten is naar onze mening in belangrijke mate 

gelukt. De meeste thema’s van het onderzoek zijn bij diverse functionarissen uitvoerig 

belicht. De beide managers bedrijfsvoering hebben concepten van hoofdstukken van het 

proefschrift die betrekking hebben op het ziekenhuis van de gevalsstudie ter 

becommentariëring voorgelegd gekregen. Aan hun commentaar is nadrukkelijk aandacht 

besteed. Verder zijn ook veel schriftelijke informatiebronnen in het onderzoek betrokken 

die het via interviews verkregen beeld hebben bevestigd en/of aangevuld. 

 

Wordt het resultaat van een operatie niet alleen bepaald door de kwaliteit van het 

chirurgisch mes, maar ook door de chirurg die het hanteert, zo kan een reflectie op het 

onderzoek niet beperkt blijven tot toegepaste onderzoeksmethoden en -technieken sec.  
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De inhoudelijke bevindingen van het onderzoek hebben ons doen realiseren dat de 

onderzoeker zelf zich niet onbevangen genoeg kan opstellen en dat hij waakzaam dient te 

blijven om voortdurend een open houding aan te nemen. Het risico is anders dat hij te veel 

vasthoudt aan het eigen ontwikkelde theoretische raamwerk en daardoor bepaalde nieuwe 

inzichten niet oppakt. Zo is in ons raamwerk de veronderstelling opgenomen dat 

doelstellingen het interne budgetteringssysteem mede bepalen en dat managers keuzes 

kunnen maken ten aanzien van dat systeem. Dat blijkt op grond van de bevindingen van 

het onderzoek niet zo vanzelfsprekend te zijn. Het theoretisch raamwerk dat de 

onderzoeker hanteert kan wat dat betreft ook het zicht vertroebelen op waar het bij 

academisch onderzoek juist om gaat, namelijk het verwerven van nieuwe inzichten en het 

genereren van nieuwe kennis. 

 

Bij de uitvoering van het onderzoek is de onderzoeker nadrukkelijk geconfronteerd met de 

moeilijke spagaat om met een beperkt aantal concepten kennis te genereren over de 

gedragingen (het vormgeven van budgetteringssystemen, het gebruik van budgetten en 

andere controlinstrumenten) van medewerkers in organisaties. Deze zien zich blootgesteld 

aan allerlei impulsen uit hun omgeving. Naast het maken van keuzes ten aanzien van 

methodologie en theorie blijkt het vooral een lastige keus te zijn tot een verantwoorde 

afbakening te komen van de in beschouwing te nemen concepten en de relaties daartussen. 

Is beperking moeilijk, het is wel erg belangrijk gebleken. Het onderzoek wordt al snel te 

omvangrijk om nog adequaat uit te voeren in de beschikbare tijd. Dat komt ook tot 

uitdrukking in de doorlooptijd van het onderzoek. Veel concepten en relaties ertussen 

leiden tot veel vragen. Veel vragen leiden tot veel interviews en veel informatie die 

verwerkt moet worden. Ook het onderzoeksverslag (proefschrift) wordt daardoor 

omvangrijker en neemt meer tijd om te schrijven. Bij de uitvoering van het onderzoek 

komt beschikbaar gestelde interviewtijd op gespannen voet te staan met de 

informatiebehoefte. De tijd van managers en medische professionals is schaars. In dat 

opzicht hebben wij overigens geluk gehad: de geïnterviewde personen van alle 

academische ziekenhuizen en in het bijzonder het ziekenhuis van de gevalsstudie hebben 

zich zeer coulant opgesteld. Ergo: hebben wij de kunst van het beperken ons nog 

onvoldoende eigen gemaakt, zij is wel een belangrijke academische kwaliteit bij het 

uitvoeren van onderzoek. 

Wat betreft de vraagstelling van het onderzoek leidt dat tot de volgende aanbevelingen. Is 

een gedegen (literatuur)studie van belang om tot een relevante vraagstelling te komen, 

vereist is wel binnen enkele maanden tot een definitieve vraagstelling te komen. Verder 

moet de vraagstelling aan een aantal eisen voldoen. Zonder volledig te zijn, is het 

belangrijk dat die uitdagend is voor de onderzoeker. Tenslotte moet er door hem 

gedurende een aantal jaren aan worden gewerkt. Verder is ook de noodzaak van een 

heldere en toegespitste onderzoeksvraag gebleken. De volgende vuistregel blijkt van 

belang te zijn: zolang met de formulering van één vraag niet aan buitenstaanders kan 

worden uitgelegd waar het onderzoek over gaat, is de vraagstelling niet helder of beperkt 

genoeg. 
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De contacten met functionarissen die werkzaam zijn in het veld waar het onderzoek 

plaatsvindt, zijn voor de onderzoeker niet alleen waardevol voor het verkrijgen van 

informatie, maar ook voor de organisatie van het onderzoek. In dat opzicht hebben wij 

veel baat gehad bij het kunnen terugvallen op een contactpersoon in de praktijksituatie. 

Deze rol is vervuld door drs. B.J.M. Hanewinkel, directeur Planning & Control van het 

Universitair Medisch Centrum Groningen. Hij heeft met name de praktijkbegeleiding voor 

zijn rekening genomen. Dat is onder andere nuttig gebleken bij het maken van de juiste 

stapppen op de juiste momenten en het verkrijgen van toegang tot de academische 

ziekenhuizen. 

Het beroep op functionarissen in het onderzoeksveld leidt voor de onderzoeker ook tot 

bepaalde verantwoordelijkheden. Vooral bij organisaties waar diepgaand onderzoek 

plaatsvindt, is het van groot belang duidelijke procedurele afspraken vooraf te maken. 

Alhoewel voorafgaand aan interviews is aangegeven waar het onderzoeksmateriaal voor 

gebruikt wordt (promotieonderzoek), de organisatie en haar medewerkers anoniem 

worden gehouden en de bandopname loopt waaruit ook blijkt dat informatie wordt 

vastgelegd, het lezen van de resultaten van de gevalsstudie kan enigszins confronterend 

zijn. Bij onderzoek waar de bewijslast voor een belangrijk deel moet komen van citaten 

van functionarissen, zoals bij het voorliggende onderzoek, is dat met name het geval. Als 

gevolg van voor het onderzoek relevante beschrijvingen van de context kunnen 

functionarissen binnen de organisatie namelijk vaak wel tot individuele medewerkers 

worden herleid. Het stelt zowel eisen aan de communicatie over de aanpak en verwerking 

van het onderzoeksmateriaal als aan de presentatie van de bevindingen. 

 

Een ander belangrijk organisatorisch aspect is er voor te zorgen dat het onderzoek 

mijlpalen kent. Die zouden vooral ook tot uitdrukking moeten komen in datgene waar de 

onderzoeker op wordt afgerekend: publicatie van zijn onderzoeksbevindingen. Productief 

schrijven is van groot belang. Hoofdstukken van het proefschrift zouden bij voorkeur 

moeten kunnen dienen als publicaties voor tijdschriften. Publicatie zou ook tijdens het 

onderzoek moeten plaatsvinden, teneinde de onderzoeker het genoegen te schenken van 

tussentijdse concrete producten. Was een dergelijke opzet aanvankelijk ook de insteek van 

dit onderzoek, deze is slechts ten dele gelukt. Gedurende het onderzoek is een vijftal 

Nederlandstalige publicaties tot stand gekomen (waarvan twee in samenwerking met 

andere auteurs)
1
. De hoofdstukken van het proefschrift lenen zich echter niet voor 

publicatie zonder meer. Verder kost publiceren ook de nodige tijd, hetgeen ten koste gaat 

van de deadline van de promotie zelf. De volgende aanbeveling wordt daarom naar voren 

gebracht. De tijd die een onderzoeker na zijn promotie wordt gegund om zijn bevindingen 

te publiceren, wordt vervlochten met het promotietraject zelf. Aan het promotietraject 

wordt de eis van het realiseren van tussentijdse publicaties gesteld. Deze aanpak heeft 

diverse voordelen. Het onderzoek is van begin af aan publicatiegericht. Externe 

belangstellenden kunnen reeds gedurende het promotietraject kennis nemen van de 

onderzoeksbevindingen en daar hun voordeel mee doen. De onderzoeker wordt mede door 

de kritische blik van reviewers gedwongen tot een nuttige en verantwoorde 

onderzoeksaanpak. Bovendien leert hij van begin af aan mee te draaien in de mores van 

het publiceren. Ook heeft het afronden van belangrijke deelproducten een 
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enthousiasmerende werking, in plaats van dat resultaten (promotie, publicatie) nog ver 

achter de horizon liggen. 

 

Tenslotte spelen vele persoonlijke aspecten van de onderzoeker een rol. Dat attitudes 

zoals perfectionisme en vaardigheden zoals schrijfstijl een rol spelen, zal geen verbazing 

wekken. Wel is het van belang stil te staan bij een doorgaans minder belicht aspect, het 

hebben van vroegere werkervaring in en kennis van het onderzoeksveld waar de 

onderzoeker ook zijn onderzoek op richt. Dat blijkt zeker een voordeel te zijn waar het 

gaat om het krijgen van inzicht in specifieke situaties en problemen. Er zijn echter ook 

kanttekeningen te plaatsen. Het hebben van werkervaring in het onderzoeksveld heeft niet 

kunnen verhullen dat het uitvoeren van een academisch verantwoorde studie een stiel 

apart is. Bij het verkrijgen van onderzoeksvaardigheden speelt andere werkervaring een 

geringe rol. Sterker nog, deze kan de onderzoeker ook voor de voeten lopen. Dat heeft te 

maken met de gretigheid veel problemen op te lossen waar men in het vroegere 

arbeidsverleden mee werd geconfronteerd, waardoor de eerder genoemde beperking van 

de onderzoeksvraag een moeizame worsteling wordt. Verder kan het inzicht in de 

complexiteit van de problemen waar men zich op werpt tot te weinig beperking leiden: 

een meer onbevangen benadering van het onderzoeksveld kan ook zijn voordelen hebben. 

Tenslotte is ons gebleken dat het uitvoeren van onderzoek hoge eisen stelt aan 

systematisch werken. Dat komt tot uitdrukking in de opzet van het onderzoek, het volgen 

van onderzoeksstappen, het documenteren van informatie, het bijhouden van 

geraadpleegde bronnen (literatuur), etc. Dat gaat in bepaalde onderzoeksfasen samen met 

een bepaalde langdurige monotonie van werkzaamheden. Een vergelijking met 

monnikenwerk is wat dat betreft niet helemaal uit de lucht gegrepen. Een gedisciplineerde 

werkhouding en uithoudingsvermogen kunnen wat dat betreft worden beschouwd als zeer 

belangrijke kwaliteiten die vereist zijn om een academische studie te verrichten. 

Onervaren mensen met ambities op het terrein van onderzoek zijn gewaarschuwd … 

                                                           
1 Het betreft de publicaties Crom (2000), Crom (2003a), Crom (2003b), Hanewinkel en Crom 

(2003) en Hanewinkel et al. (2004). 
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Summary 

The structure of the research 
 
Which factors influence the application of external budget parameters in the internal 

budgeting process of academic hospitals
1
 and what are the effects of the use of internal 

budgets? That is the principal question of this study. External budget parameters are 

parameters that determine the size of the total hospital budget. According to the defrayal 

system of the function-related budgeting method (FB), which was in force during the 

previous years (and to an important extent still is, see below), these parameters are fixed 

by the government. With respect to the (variable) part of the budget aimed at production 

they consist of weighed admissions, nursing days, day care, weighed first visits to the 

policlinic and specific treatments concerning the regular (routine-based) care as well as 

the so-called top clinical (highly specialised) treatments. The degree to which these 

parameters (volume and price) play a role in determining the size of internal budgets at 

various organisational levels (divisions, departments) is indicated in this study as the 

degree of coupling (between the external and internal budget). 

Providing answers to the abovementioned question, this study aims at examining whether 

the relations assumed in the business science literature among budgeting systems, 

objectives, contextual variables and the use of budgets do in fact exist. Especially with 

regard to the relation between context and system, attention is especially paid to the 

possible occurrence of two types of “mistakes” made by not-for-profit organisations 

(freely quoted from Hofstede, 1981, p. 206 and further): 1) no use is made of a figure-

based budgetary system in a situation to which it is applicable, 2) a figure-based 

budgetary system is applied in a situation to which it is not applicable. A figure-based 

budgetary system is defined as a system by which budgets are determined on the basis of 

volumes multiplied by prices, with the abovementioned parameters as volume indicators. 

Another important aim of this study, resulting from the principal objective, is to support 

both the management of academic hospitals in particular and that of hospitals in general: 

which role could external budget parameters (volume and price) play in determining the 

size of internal budgets at various organisational levels (divisions, departments)? This 

question is especially important against the background of the radical changes in the 

external budgeting of hospitals that have taken place since Janurary 1, 2005. Gradually 

introduced, from that moment on, diagnosis-treatment-combinations (in Dutch, diagnose-

behandeling- combinaties or DBCs) will gain more influence on the external budget and 

will eventually replace the aforementioned FB parameters. Because DBCs are related to 

budgeting processes and budgeting systems are important instruments for conducting 

management and exercising control, the question arises what their influence and effects 

will be on the internal budgeting systems applied in academic hospitals. Since at the 

outset of the study the DBCs have been related to the future defrayal of care, the research 

has, as far as the degree of coupling is concerned, become more and more focused on the 

operative budget parameters, while the DBCs are mainly restricted to the inventory of 

propositions and expectations. 
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In order to find answers to the abovementioned principal question a theoretical framework 

has been developed, whereby the contingency theory has been taken as point of departure. 

Connections are assumed among internal budget systems (distinguished on the basis of 

degree of coupling), the influence of objectives and other (contingency) factors on the 

design of those systems, the way internal budgets are used (= the degree to which the 

budget provider sticks to the realisation of the plan as agreed upon) and their effects. 

Further, the framework includes the influence of other forms of management control on 

the design and the use of internal budget systems, which is based on the assumption that 

different systems can complement or substitute each other. With respect to the 

abovementioned mistakes a prominent place is given in this study to the contingency 

factor ‘technology’ and its influence on the internal budget system within academic 

hospitals. The question has been posed to what extent the degree of task uncertainty of a 

specialty lends itself to be either included into or excluded from the budget by a higher 

management level using a figure-based budget system. The degree of task uncertainty is 

determined on the basis of the number of exceptions regarding tasks and to what extent 

they can be analysed. The expected connection among these and other concepts of the 

theoretical framework has resulted in the formulation of various assumptions that have 

been examined for their tenability. 

 

The objective of the research is to explain a complex phenomenon within a specific 

organisational context with the help of existing theory, and to discover new variables and 

connections. The most suitable method to conduct this type of research is field research 

whereby information is gathered through conducting interviews with those involved in 

actual practice and document analysis. The field research has been conducted in two 

phases. In a first phase a ‘complete’ field research conducted at all the eight academic 

hospitals has been pursued to establish the role these organisations give to external budget 

parameters when determining internal budgets. The overview resulting from this research 

concentrates on the budgeting of divisions by the Board of Directors (BoD) from the point 

of view that the external budget is determined at hospital level and that the means are 

granted top-down to divisions. In the second phase of the research, a more profound 

analysis of the research themes has been made by conducting a case-study within one 

hospital. Since the research themes can also be identified at department level (for 

example, the influence of task uncertainty), the focus of this study is on the budgeting of 

departments by divisions. A hospital has been selected in which a large degree of coupling 

is applied in the budgeting of divisions by the BoD, in order to make coupling possible as 

a relevant budgeting method in the budgeting of departments by divisions. Within this 

hospital two divisions have been considered which budget their departments in very 

different ways: one division applies a large degree of coupling, along the lines of the 

Board of Directors, and the other does not apply any coupling at all. Within each center 

two departments have been selected which were expected to differ in terms of the nature 

of their production and the resulting differences in task uncertainty. This has led to the 

selection of the Ophthalmology department (expectation task certain) and the Neurology 

department (expectation task uncertain) of center A and the Orthopaedics (expectation 



Summary 

 309 

task certain) and Cardiology (expectation task uncertain) departments of division B. 

Within each center the relations indicated by the theoretical framework have been 

examined.         

 

The research findings 
 

a. Systems of internal budgeting 
 

When determining the internal budgets for the divisions the BoDs of the eight hospitals 

have to make various choices regarding the application of external budget parameters (the 

degree of coupling). Further, the budgeting of departments by divisions also involves 

various choices with respect to the role which external budget parameters play in 

determining the size of budgets. All of the hospitals, including the two divisions studied 

within the hospital of the case-study, start from a system of historical input budgeting: the 

size of last year’s budget forms the starting point from which a particular mutation is 

induced. It appears that when inducing budget mutations differences in coupling occur. In 

this context the academic hospitals and the divisions in the case-study make use of three 

systems: 

 

I. Full input budgeting. No coupling is applied; there is a historical input budget. 

Budget mutations are based on mutations with respect to the activities and the 

production means required. 
II. A combination of input budgeting (historical budget) and, as far as fixing 

budget mutations is concerned, output budgeting. Budget mutations are  

calculated on the basis of volume mutations in the regular production 

parameters and the top clinical treatments multiplied by internal prices. 

III. This system is equal to II, with the exception that, rather than internal prices, 

(fixed percentages of) external tariffs (among which 100%) are applied as a 

price basis of budget mutations. 

Applying DBCs in the external budget process will lead to a larger degree of coupling, 

and as far as the price basis is concerned, to a degree of coupling which is more refined. In 

determining the internal budgets the external budget parameters will play a more 

prominent figure-based role than the current parameters. This influence will not be limited 

to the budget mutations, but will concern the whole budget. In determining the price basis, 

in this case the height of the internal remuneration, the externally acquired remuneration 

(revenues) will serve as the basis of the internal price fixing. This results in the application 

of the following systems: 

IV. Full output and process budgeting based on internal prices. 

V. Full output and process budgeting based on (fixed percentages of) external 

tariffs (among which 100%). 
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b. The influence of task uncertainty on the internal budgeting system 

 
Neither within the academic hospitals nor in the divisions of the case-study hospital does 

task uncertainty appear to have an influence on the internal budgeting system. The 

assumption that the degree of coupling will be small in case of a large degree of task 

uncertainty, while a high degree of coupling will occur in case of little task uncertainty is 

not valid. Divisions within academic hospitals can be considered as small hospitals, and at 

that level of abstraction it is difficult to indicate the degree of task uncertainty. This does 

not apply to the departments that are budgeted by the divisions in the case-study hospital. 

However, both the Boards of divisions A and B apply the same system when fixing the 

budgets of departments. As opposed to what was assumed earlier, in three of the 

departments examined the degree of task uncertainty is small. Further, with respect to the 

Neurology department no unambiguous view of the degree of task uncertainty has been 

obtained. This lack of distinction implies that task uncertainty cannot offer an explanation 

for differences in applied budgeting systems either. The fact that task uncertainty does not 

play a role in this choice is also reflected by the arguments that explain why coupling is 

either applied or not (see points c and d below). 

A point of special interest in this study is to what extent budgeting systems are applied in 

situations suited for these systems. Task certain specialties lend themselves for figure-

based budgeting systems. Although this statement may lead to the conclusion that in 

division B one encounters a type I mistake (= a figure-based budgeting system is not 

applied in a situation to which it is applicable), the situation is also characterized by a lack 

of information: costs are not registered per care product. In this way the application of a 

figure-based system, such as for example, output budgeting, is impeded. This is why one 

cannot simply speak of a type I mistake, in spite of the fact that there are potential 

possibilities to use systems such as output budgeting. The budgeting of departments in 

division A does involve the use of a figure-based system, namely coupling. Therefore, 

with respect to the task certain Ophthalmology department one cannot speak of a type I or 

II mistake. One could say though, that an unsuitable figure-based system is applied in a 

situation that requires a method based on figures. The Neurology department applies a 

figure-based system from which can be concluded, for the same reasons, that it is not the 

proper figure-based system. In addition, when considering the diffuse picture of the 

degree of task uncertainty, the question remains whether a figure-based system is in fact 

the most desirable choice for this department. 

By providing a clearer insight into the nature, composition and costs of health care, DBCs 

can further increase the degree of task certainty of specialties. Under condition that DBCs 

offer an adequate representation of the care provided in an academic hospital and its costs, 

the potency of figure-based systems as tools for internal budgeting largely increases. In 

this respect, the degree of task uncertainty is even more reduced (or rather: the degree of 

task certainty is increased) by the care profiles on which the DBCs are based and the 

necessity to operate according to these profiles. This is because this necessity is increased 

by the larger financial risks resulting from the introduction of DBCs in the external 

budgeting process. One risk is formed by the number of types of DBCs which the budget 

holder has to deal with. This also determines the degree of task uncertainty and the 
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attainability of applying a particular budgeting system, which in the future may explain 

the differences in budgeting systems within hospital organisations. 

 

c. The influence of objectives on the internal budgeting system 

 
In the research a goal-means relation is assumed between objectives and budgeting 

systems. At the chosen level of abstraction the objectives of internal budgeting, as they are 

distinguished in the research, do not appear to be sufficiently discriminative to explain the 

differences in the degree of coupling applied in the academic hospitals. This is because 

the objectives are highly uniform. The assumption that a larger degree of coupling will be 

applied if the hospital’s objectives are highly consistent with those of the government is 

not valid: all academic hospitals have objectives which are consistent with those of the 

government; however, they do differ in the degree to which they apply coupling. It is 

generally recognised that the FB-defrayal system is not the proper method. This is because 

the lack of differentiation in the parameters with respect to the differences in care 

(weight), incomplete tariff fixing, and deviations in the height of tariffs (remunerations) 

with respect to health care costs. A further formulation of objectives (for example, views 

regarding management and control and proper remunerations) and the assessment of the 

suitability of the budgeting system to attain those objectives under certain conditions, 

appear to offer a foundation to explain the differences in system choice. Supporting the 

organisational development in the light of integral management and creating a pragmatic, 

transparent and simple budgeting system appear to be important arguments for the 

application of coupling or the continuation of a coupling system (system III). The 

avoidance of discussions about the internal distribution of means (rather than the 

avoidance of discussions about the policies to be conducted) also seems to play a role. It 

appears that, as objectives, the facilitation of care content control and the avoidance of 

undesirable financial incentives play an important role in the decision not to apply 

coupling (system I). As we will learn when discussing medical ethics as an influencing 

(contingency) factor, in some situations (as in division A) it is not the objectives that 

determine the internal budgeting system, but the internal budgeting system itself is 

regarded as a fact of life, being a factor that influences the possibilities to realise the 

objectives of internal budgeting. 

Solvency considerations, the opportunities to conduct a central policy as well as the 

degree to which costs are imputed to divisions which have been budgeted, influence the 

height of the coupling percentage applied (= the percentage of the external remuneration 

granted internally). In determining this percentage the degree to which these 

remunerations fit in with the (average) costs of the care production plays a role in some 

hospitals, while in others it is not relevant. Making remunerations and costs fit is also at 

the basis of the decision to apply a budgeting system in which budget mutations are based 

on volume mutations in the product parameters multiplied by an internally-calculated 

fixed tariff (system II). The application of DBCs in the external budgeting process will 

lead to a larger degree of coupling, because DBCs are considered as a more appropriate 

means to realise the objectives of internal budgeting than FB-parameters are. Since the 

application of DBCs may presumably result in a coupling which includes the whole 
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budget (rather than merely the budget mutations), the price basis will, due to this full 

coupling, also be influenced by adjustments for volume variances on fixed costs deemed 

desirable. 

 

d. The influence of contingency factors (different when compared to task 

uncertainty) on the internal budgeting system  
 

In academic hospital changes in the contingency factor external environment, in this case 

increased financial risks (resulting from changes in the defrayal system, for instance the 

introduction of DBCs), in combination with the necessity to control them, lead to a larger 

degree of coupling, a stronger focus on the realisation of the budget as arranged (use), and 

the emphasis to hold on to objectives with respect to financial management and control. In 

case of financial constrains it is harder to maintain a flexible allocation of budget 

mutations: the pressure to apply coupling then increases. However, this only holds good 

for a certain maximum percentage. As external revenues (remunerations) are passed on 

more thoroughly to divisions and departments, the necessity will increase to apply a 

percentage lower than 100%, in order to create scope for policymaking and/or enforce the 

hospital’s position with regard to solvency. 

The contingency factor ‘organisational size’ also appears to play an influential role in the 

budgeting system, be it that this role differs from what is assumed by the contingency 

theory. Size in the sense of the number of budget holders hinders the reaching of 

consensus about changes in the budgeting system, which forces the budget provider to 

preserve the budgeting system as it exists. The size of the budget holder in the sense of the 

number of different care products produced by him stimulates the application of coupling 

based on the argument that differences between costs and remunerations of individual care 

products counterbalance each other. 

 

Besides financial risks and size the following factors appear to play a role in the choice of 

an internal budgeting system or maintaining it: 

• The solvency of the hospital or its divisions. If the hospital (or its division) has an 

adequate reserve or a reserve that can be complemented easily, there is less necessity 

to transfer financial risks to budget holders by means of coupling. 

• Insight into the revenues generated on the part of the budget holder, for this could 

lead to claiming behaviour which translates itself into the need for coupling. 

• (The lack of) information about care products and their cost prices in relation to the 

revenues. If external budget parameters and the connected tariffs are an adequate 

reflection of the production as well as the costs, coupling will, from the perspective of 

costs compensation, lead to feasible budgets. If there is a lack of adequate 

information about care products and cost prices, budgets cannot easily be brought up 

for discussion. This could then lead to no application of coupling (a historically 

developed situation in which no coupling was applied will continue) as well as the 

decision to apply coupling: for want of anything better, budgets are granted on the 

basis of the earner principle. 
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• The scale of imbalances between the costs of health care and the remunerations in the 

external budget. If they are small or are counterbalanced within the budget holder’s 

total budget (or if the budget provider assumes this), coupling will lead to a fairly 

cost-effective budget. If there are large imbalances (or the suspicion is there), no 

coupling will be pursued in order to prevent that these financial stimuli lead to 

unwanted care production. 

• Medical ethics in connection with the meaning of the budget as an acquired right. The 

research shows that within a medical professional organisation budgets are perceived 

as acquired rights, which are strongly associated with ethical issues. The economic 

power of disposition ascribed to the budget represents the specific amount of care that 

can be offered to the patients of a particular medical specialty. Undermining budgets 

implies undermining this care potency, which is in conflict with the oath administered 

by medical practitioners. This sense of right is enforced by the figure-based character 

of coupling: it can be determined objectively what the department (and thus the 

patient) is entitled to. As a consequence, a system of coupling is maintained, for 

changes in the budgeting system can have implications for the size of the budgets as 

well as the rights to means acquired over the years and, therefore, for patient care. 

• The mutual dependence of budget holders. Along the lines of the aforementioned, this 

dependency appears to influence the degree to which departments allow each other to 

be allocated means, which has consequences for the continuation of the budgeting 

systems applied by the divisions in the case-study hospital. In division B the 

departments are more strongly connected in care chains than is the case in division A. 

This does not mean that mutual solidarity and allowing one another to receive means 

is inspired by altruism. Personal interest, or rather the interest of one’s own patients, 

plays a significant role, for these patients also make use of services of other 

departments within the division. With respect to care content, the departments in 

division A do not share a great deal, and they have little mutual dependence, so the 

interests of another department are not directly linked to their own (patients) interests, 

which have to be especially guarded within their own department. 

• The management philosophy and the personal views (ethics) of the budget provider. 

It appears that coupling enables the budget provider of division A of the case-study to 

realise a management philosophy that is characterised by an emphasis on integral 

management responsibility at department level, whereby financial considerations and 

those regarding care content are integrated as much as possible. In this respect, the 

department head is responsible for both costs and revenues. In division B, as regards 

costs, department heads are directly called to account via department budgets; 

however, revenues are accounted for via the budgets concerning production volumes. 

Splitting revenues and costs is a choice made in full awareness by the budget provider 

and is based on his ethics. He wants to avoid that at department level professionals 

are led by (un)favourable financial margins rather than by considerations based on 

policy content. Therefore, the budget provider takes especially care of guarding the 

division’s revenues as a whole and monitors department heads with respect to their 

production, so that they generate a sufficient amount of revenues to achieve an 

exploitation that is balanced at division level. 
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• The nature of the medical specialties and the medical specialists employed in them. 

Division B in the case-study is characterised by ‘cutting’ professions aimed at 

surgical treatment. Here, action orientedness and quick decision-making is often 

demanded of the professionals engaged in this work. This attitude facilitates decision-

making and altering budgeting systems, in spite of the fact that this can go together 

with intense discussions. Division A consists of a mixture of cutting and reflective 

professions. In the process of care providing the latter are often subject to a complex 

spectrum of factors on the basis of which decisions have to be taken. This reflective 

nature could also leave its mark on other decision-making processes. 

• The hospital’s academic care profile. The more a hospital (division) derives its reason 

to exist from a profile based on top referential (top specialised) care and the research 

attached to it, the more the stimulation of regular and top clinical care by coupling 

and favourable external financial incentives becomes a threat. Hospitals aim at 

avoiding internally stimuli of this kind. Moreover, if a profile of this kind is the case, 

a relatively smaller part of the budget will be determined by the production 

parameters, because the hospital strongly relies on other (research) means. Therefore, 

its financial risk profile demands to a lesser extent the transference of risks to 

divisions or departments. 

 

Through the application of DBCs the influence of certain factors will increase. Both the 

field research and the case-study show that DBCs in combination with the functioning of 

the market will cause the hospital’s financial risks in the external environment to increase. 

This will lead to an expected increase in the degree of coupling. Further, DBCs, which 

form part of the external environment, are qualitatively better instruments to typify and 

defray the costs of health care than FB-parameters are. This provision of better 

information about the costs of the care generated by DBCs within the hospital, makes it 

also possible to have these parameters play a significant role in the internal budgeting 

process, and in this case to enlarge the degree of coupling. In the case-study hospital this 

information forms a counterbalance to historically developed rights and power positions 

of medical specialties, as is illustrated by the fact that budget reallocations are not 

excluded. In addition, imbalances between remunerations and cost prices will presumably 

be decreased, thereby reducing the necessity to correct these imbalances by the decision 

not to apply coupling. Further, DBCs will result in a more profound insight of divisions 

and departments into the revenues generated, which enforces the claiming behaviour. 

With respect to the other factors no clear data on the consequences of DBCs have been 

gathered. 

 

e. The use of the internal budgeting system  
 
The use of budgets, in this case the degree to which is held on to the realisation of the 

budgets conformable to the standards on which the budget is based, is not influenced by 

the degree of task uncertainty or by differences in budgeting systems. Factors that do 

influence the use of budgets are the degree to which budgets are perceived as feasible by 

the budget provider, the financial necessity, and the intention not to disturb the process of 
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organisational development. The degree to which budget holders are capable of 

influencing costs and revenues (budgets) determines the extent to which they feel 

responsible for the budgets. The introduction of DBCs will presumably lead to a stronger 

focus on the realisation of budgets in the expectation that budgets will be more feasible 

(which leads to a more realistic calculation), that the degree of task uncertainty will 

decrease and that the financial necessity will increase. 

 

f. The effects of the internal budgeting system  
 

The study focusses on the specific effects of the use of the internal budgeting system as 

mentioned below: 

• The realisation of budgeting objectives. The combination of a small degree of task 

uncertainty, a large degree of coupling, a strong focus on the realisation of the budget 

as well as budgetary pressure appear to lead to efficiency improvement and reflection 

on the necessity of medical treatments, which has a positive influence on the 

realisation of objectives set by the budgetary system with respect to financial control. 

If no coupling is applied and there is a small degree of task uncertainty, budget 

holders are not directly confronted with the consequences of changes in production 

on the revenues generated. In that case, efficiency, financial control and financial 

management are not stimulated. In an academic setting this will lead to a strong focus 

on the core task ‘research’, which, due to its relatively high costs and the loss of 

revenues on account of the core task ‘patient care’, coincides with a deterioration of 

the financial situation. Although it may be expected that DBCs have a favourable 

influence on the realisation of the objectives in the internal budgeting process by 

means of coupling, due to risks related to the possible defective typification of the 

DBC-based care provided in an academic hospital and the rising overhead costs of 

DBC-application, it is difficult to determine in advance the on-balance effects on the 

effectiveness and efficiency of the hospital organisation. 

• The realisation of the hospital’s core tasks. Coupling has a great deal of influence on 

all core tasks in both a direct and indirect way. This influence cannot simply be 

indicated as either positive or negative. Through the pressure of economy measures, 

coupling could, for the benefit of finances, lead to a decrease in the expenditure for 

educational tasks rather than losses in the revenues of a particular care production. A 

lesser amount of production can be favourable if the lesser-costs exceed the lesser-

revenues. As a result a shifting will take place from patient care to research in 

particular. Production which is financially interesting is stimulated by coupling, 

without it being necessary that it has to contribute to the academic profile. However, 

a financially interesting production does contribute to this in an indirect way by 

generating the means for this purpose. The already mentioned efficiency profits can 

be invested in the realisation of extra core tasks. Through the financial stimulus to 

reconsider the necessity of medical treatments, coupling can lead to breaking existing 

habits, which is good with respect to the quality of the provision of care. If coupling 

is not applied, this could lead to a strong focus on research in particular; however, in 

certain cases it could also lead to less-production by other core tasks, which is 
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deemed undesirable. In the long term this will threaten the continuity of this 

particular division, especially because its financial foundation will be undermined as 

a result. Because the focus on efficiency improvement is small, the possibilities to 

realise extra core tasks (or cover shortages) are not fully addressed. The application 

of DBCs in the internal budgeting process can influence the realisation of core tasks 

both positively and negatively. This will particularly be determined by the extent to 

which DBCs give an adequate reflection of the care provided by the academic 

hospital and/or whether the hospital receives a cost-effective remuneration for this 

care provision. A stronger financial control could become necessary to maintain the 

various core tasks. 

• The influence of management on hospital policies. Due to the decreasing possibilities 

to realise division and department policies and the fragmentation of means for the 

benefit of policy renewal, coupling has a negative influence on the degree to which 

management can determine hospital policies, especially when external remunerations 

are fully transferred internally. Further, coupling can lead to both revenue driven care 

control by budget holders which is at odds with the way in which care content is 

managed, and to alienation of organisational levels: divisions feel they have a 

stronger relation with the insurance companies that remunerate the provided care than 

with the BoD. On the one hand DBCs can strengthen the position of management as a 

result of the increased insight into care processes and their costs, on the other hand 

DBCs can weaken its position by the increase in claiming behaviour of organisational 

units. By the introduction of DBCs the division’s or department’s financial position 

may become weaker and as a result they may claim the revenues they have generated. 

• The realisation of government objectives. If there is a large degree of coupling 

department heads will perceive that they have a more direct relation with the 

insurance companies that remunerate the provided care, who they intend to follow on 

a stricter basis with respect to financial issues, whereby the influence of management 

will diminish. The control exerted by (unbalanced) external remunerations over care 

production and other core tasks does not necessarily have to correspond with the 

direction of policy content pursued by the government and care insurer. However, 

fact is that communicating these stimuli by means of coupling facilitates the 

realisation of government objectives as regards financial control. The influence of 

DBCs on the realisation of government objectives cannot be determined univocally in 

view of the aforementioned comments regarding the typification of the care provided 

in an academic hospital, the risen overhead costs, the consequences with respect to 

effectiveness and efficiency, and the unclear influence on the core tasks ‘research’ 

and ‘education’. 

• The degree of revenue driven care control and its effects. Financial incentives appear 

to have a far-reaching influence on decisions regarding the care processes in 

academic hospitals. If coupling is applied, medical professionals are more obviously 

confronted with these incentives, and therefore they will have a stronger influence on 

the decision-making processes. This influence is not at the expense of the treatment 

of the individual patient. However, it does lead to reflection on the patient categories 

to be served and the treatment methods. With the aid of DBCs a costs-benefits 
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analysis can be made which is much more accurate thanks to the better information 

about the costs of care; however, on condition that the DBCs do in fact offer an 

adequate typification of the care provided by the academic hospital. If the latter is not 

the case, a false accuracy would emerge which could have undesirable effects on the 

care management. The question then arises whether hospitals would be better off with 

a system of FB-parameters, of which it is common knowledge that it does not typify 

care in an adequate way, and whose shortages can be consciously taken into account. 

• Other effects. Coupling ensures the maintaining of budgetary rights as well the 

enforcement of these rights. As a result the coupling system enforces itself, which 

makes it difficult to change the system. Further, the strong financial incentives of 

coupling appear to influence the management of care and lead to moral dilemmas on 

the part of both managers and department heads. However, to ensure the hospital’s 

long-term continuity, it is felt that the government and the insurance companies leave 

the hospital no other choice. It also appears that medical professionals will be more 

engaged in the functioning of the budgetary system as they experience more strongly 

a direct relation between their decisions and the financial consequences, which is 

especially the case with coupling. The application of DBCs in internal budgeting will 

strenghten this process and improve the budget holders’ budgetary discipline. On the 

one hand, it leads to a larger awareness of responsibility regarding the hospital’s 

means, while on the other hand this greater interference is at the expense of medical-

professional activities and may lead to tensions with management and its staff. 

 

g. The influence of other forms of management control on the internal budgeting 

system 
 

Both in situations where coupling is applied and in situations where coupling is not 

applied, accounting controls, such as internal budgeting, play a significant role in the 

realisation of cost control by the budget holder, while personnel controls are in particular 

executed to exercise control with regard to content. If no coupling is applied, personnel 

controls will also play an important role in the contribution to financial control, namely in 

terms of the realisation of revenues. Department heads exert various forms of 

management control in order to realise the department budget in a situation in which the 

quality of the information provision is defective and the budget is tight. 

 

Consequences for the theoretical framework and future research 
 
The findings of this research have led to sharpening the theoretical framework. This has 

been necessary as regards the (contingency) factors, which have an influence on the 

objectives of internal budgeting and on the budgeting system. Various factors appear to 

have an influence on the choice of the budgeting system, which can be distinguished on 

the basis of the hospital’s financial position, the availability of information, the quality of 

the external budget parameters in terms of the provision of feasible budgets 

(remunerations), nature and scale of the hospital activities and people-related 

characteristics. Further, the mutual coherence of these factors is complex. For example, 
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conditional relations can be distinguished, while specific factors can also take dominant 

forms (such as the financial position), as a result of which the influence of other factors 

diminishes. Therefore, this study underlines the significance of reflection on the 

contingency theory and the factors which play a role according to this theory. 

In this study existing assumptions with respect to the task uncertainty concept are brought 

up for discussion. With regard to the practice of new medical-specialist care, it appears 

that technologic developments and the correlated research and education lead to less 

rather than more task uncertainty. Moreover, task uncertainty is not only dependent on 

objective factors, but also on subjective ones. For example, through a specific way of 

conducting care provision, technologists (medical specialists) themselves can leave their 

marks on the degree of task uncertainty. In addition, and relating to the aforementioned, 

the role that task uncertainty can play also depends on the provision of information. 

Therefore, the potential and actual degree of task uncertainty can deviate from each other. 

It is assumed that task uncertainty can influence the budgetary system, however; this 

causality also appears to exist the other way round: the budgetary system appears to be 

able to influence the degree of task uncertainty if it forces one to act, on the basis of 

financial reasons, in a more task certain way. In addition to these findings future research 

is required into the factors that influence task uncertainty and the changing role of task 

uncertainty resulting from developments in information technology. 

In order to explain the use of budgets the research findings point to the significance of 

subjective factors (such as views on the feasibility of budgets) and their connection with 

the dynamic context (organisational change) in addition to factors already recognised, 

such as financial necessity and task uncertainty. 

Certain effects assumed in the theoretical framework appear to be confirmed, while others 

are not. In this stage, we will have to make do with the recommendation that broader and 

more profound studies on the effects will be necessary in the future. 

The application of various forms of control does not appear to be influenced by 

differences in task uncertainty as has been assumed (these differences have not been 

observed), but by the applied internal budgeting system and the quality of the information 

provision. Therefore, the theoretical framework requires adjustment with respect to this 

issue. 

In addition to the above mentioned thematic points of interest, future research could be 

aimed at replicating this study within other academic hospitals in order to enhance the 

validity of the findings in this study. It would also be interesting to find out whether the 

expectations with regard to the increase in coupling as the result of the introduction of 

DBCs proves to be true and to see which new insights are provided. Related research 

areas in which the coupling phenomenon could be investigated are general hospitals, other 

care institutions and other externally financed (semi) government institutions, such as 

universities and other educational institutes. A comparative study among various types of 

institutions could throw light on the influential factors by exploring their similarities and 

differences. 

 

                                                           
1 As a result of the merger with the adjoining faculties of Medical Sciences or Medicine also called 

university medical centres (UMC). 
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Samenvatting 

De opzet van het onderzoek 
 

Welke factoren beïnvloeden de toepassing van externe budgetparameters in de interne 

budgettering van academische ziekenhuizen
1
 en welke effecten heeft het gebruik van 

interne budgetten? Dat is de hoofdvraag van deze studie. Externe budgetparameters zijn 

parameters die de hoogte van het totale ziekenhuisbudget bepalen. In het 

bekostigingsstelsel van de functiegerichte budgettering (FB) zoals dat de afgelopen jaren 

van kracht is geweest (en voor een belangrijk deel nog is, zie verder) worden deze 

parameters vastgesteld door de overheid. Ze bestaan voor wat betreft het (variabele) 

productiegebonden deel van het budget uit gewogen opnamen, verpleegdagen, 

dagverplegingen, gewogen 1e polikliniekbezoeken en specifieke verrichtingen voor de 

reguliere (routinematige) zorg, alsmede uit zogenaamde topklinische 

(hooggespecialiseerde) verrichtingen. De mate waarin deze parameters (volume en prijs) 

een rol spelen bij het bepalen van de hoogte van interne budgetten op verschillende 

organisatieniveaus (divisies, afdelingen) is in het onderzoek aangeduid als de mate van 

koppeling (tussen het externe en interne budget). 

Met de beantwoording van bovengenoemde vraag wil dit onderzoek nagaan of de in de 

wetenschappelijke literatuur veronderstelde verbanden tussen budgetteringssystemen, 

doelstellingen, contextuele variabelen en het gebruik van budgetten ook daadwerkelijk 

opgeld doen. Met name waar het de relatie tussen context en systeem betreft, wordt (vrij 

naar Hofstede, 1981, p.206 en verder) in het bijzonder aandacht besteed aan het optreden 

van twee typen ‘fouten’ die kunnen voorkomen bij not-for-profit organisaties: I. er wordt 

niet een rekenkundig budgetteringssysteem (P maal Q, met bijvoorbeeld externe 

budgetparameters als Q) toegepast in een situatie die zich er wel voor leent en II. er wordt 

een rekenkundig budgetteringssysteem toegepast in een situatie die zich er niet voor leent. 

In het verlengde hiervan is een belangrijk doel van deze studie een bijdrage te leveren aan 

de besturing van academische ziekenhuizen in het bijzonder en ziekenhuizen meer in het 

algemeen: welke rol zouden externe budgetparameters (volume en prijs) kunnen spelen bij 

het bepalen van de hoogte van interne budgetten op verschillende organisatieniveaus 

(divisies, afdelingen)? Deze vraag is met name van belang tegen de achtergrond van 

ingrijpende veranderingen in de externe budgettering van ziekenhuizen per 1 januari 2005. 

Diagnose-behandeling-combinaties (DBC’s) krijgen als nieuwe producttyperingen van de 

ziekenhuiszorg vanaf dat moment via een stapsgewijze invoering meer invloed op het 

externe budget: ze zullen de hiervoor genoemde FB-parameters gaan vervangen. Doordat 

DBC’s betrekking hebben op budgettering en budgetteringssystemen belangrijke 

instrumenten zijn voor de uitoefening van sturing en beheersing, roept het de vraag op wat 

voor invloed DBC’s zullen hebben op de toegepaste interne budgetteringssystemen binnen 

academische ziekenhuizen en de effecten ervan. Aangezien DBC’s bij de aanvang van het 

onderzoek betrekking hebben op de toekomstige bekostiging van de zorg, heeft het 

onderzoek zich wat betreft de mate van koppeling vooral toegespitst op de vigerende FB-
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parameters en zich wat betreft de DBC’s beperkt tot de inventarisatie van voornemens en 

verwachtingen. 

 

Om de bovengenoemde hoofdvraag te beantwoorden is een theoretisch raamwerk 

ontwikkeld waarbij de contingentietheorie als vertrekpunt is genomen. Er zijn verbanden 

verondersteld tussen interne budgetteringssystemen (onderscheiden naar verschillen in de 

mate van koppeling), de invloed van doelstellingen en andere (contingente) factoren op de 

vormgeving van die systemen, de wijze van gebruik van interne budgetten (= de mate 

waarin door de budgetgever wordt vastgehouden aan het realiseren van het afgesproken 

plan) en de effecten ervan. Tevens is in dat raamwerk de invloed van andere vormen van 

management control op de vormgeving en het gebruik van interne budgetteringssystemen 

betrokken vanuit de veronderstelling dat verschillende systemen elkaar kunnen aanvullen 

of elkaars substituten kunnen zijn. Met betrekking tot de hierboven aangeroerde fouten is 

binnen het onderzoek een nadrukkelijke plaats ingeruimd voor de contingente factor 

technologie en haar invloed op het interne budgetteringssysteem binnen academische 

ziekenhuizen. De vraag is gesteld in hoeverre de mate van taakonzekerheid van een 

specialisme (afdeling) zich leent voor het wel of niet budgetteren ervan met een 

rekenkundig systeem door het besturingsniveau daarboven. De mate van taakonzekerheid 

wordt vastgesteld op basis van het aantal uitzonderingen in taken en de analyseerbaarheid 

ervan. De verwachte samenhang tussen deze en andere concepten in het theoretisch 

raamwerk heeft geleid tot de formulering van diverse veronderstellingen die op hun 

houdbaarheid zijn onderzocht.  

 

Het doel van het onderzoek kenmerkt zich door het verklaren van een complex fenomeen 

binnen een specifieke organisatiecontext met behulp van bestaande theorie, alsook op het 

ontdekken van nieuwe variabelen en verbanden. De meest geëigende methode om dit type 

onderzoek te verrichten is veldonderzoek waarbij informatie wordt verzameld door middel 

van interviews met betrokkenen in de praktijk en door middel van documentanalyse. Het 

veldonderzoek is in twee fasen uitgevoerd. In een eerste inventariserende fase is door 

middel van een ‘compleet’ veldonderzoek bij alle acht academische ziekenhuizen 

nagegaan welke rol deze organisaties toekennen aan externe budgetparameters bij het 

bepalen van interne budgetten. Deze inventarisatie is toegesneden op de budgettering van 

divisies door de Raad van Bestuur (RvB) vanuit de invalshoek dat het externe budget op 

ziekenhuisniveau wordt bepaald en deze middelen intern top-down worden toebedeeld aan 

divisies. Een verdiepende analyse van de onderzoeksthema's heeft in een tweede 

onderzoeksfase plaatsgevonden door middel van een gevalsstudie bij één ziekenhuis. 

Aangezien de onderzoeksthema's met name ook geïdentificeerd kunnen worden op 

afdelingsniveau (zoals de invloed van taakonzekerheid) is het accent gelegd op de 

budgettering van afdelingen door divisies. Geselecteerd is een ziekenhuis dat bij de 

budgettering van divisies door de RvB een sterke mate van koppeling toepast, teneinde 

koppeling bij de budgettering van afdelingen door divisies als relevante 

budgetteringswijze mogelijk te maken. Binnen dat ziekenhuis zijn twee divisies (die als 

centra worden aangeduid) in beschouwing genomen die hun afdelingen op een sterk 

verschillende wijze budgetteren: de één past net als de RvB een sterke mate van koppeling 
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toe, terwijl de ander dat juist niet doet. Binnen elk centrum zijn twee afdelingen 

geselecteerd die zich naar verwachting van elkaar onderscheiden wat betreft de aard van 

hun productie en de daaruit voortkomende veronderstelde verschillen in taakonzekerheid. 

Dat heeft geleid tot een keuze voor de afdelingen Oogheelkunde (verwachting taakzeker) 

en Neurologie (verwachting taakonzeker) van centrum A en de afdelingen Orthopedie 

(verwachting taakzeker) en Cardiologie (verwachting taakonzeker) van centrum B. 

Binnen elk centrum zijn de relaties van het theoretisch raamwerk onderzocht. 

 

De onderzoeksbevindingen 
 

a. Systemen van interne budgettering 
 

Bij de interne budgettering van divisies door de RvB maken de acht academische 

ziekenhuizen verschillende keuzes waar het de toepassing van externe budgetparameters 

betreft (de mate van koppeling). Ook bij de budgettering van afdelingen maken divisies 

(centra) verschillende keuzes ten aanzien van de rol die externe budgetparameters spelen 

bij het bepalen van de hoogte van budgetten. Als vertrekpunt kiezen alle ziekenhuizen, 

alsook de beide onderzochte centra binnen het ziekenhuis van de gevalsstudie, wel voor 

een systematiek van historische inputbudgettering: de hoogte van het budget van vorig 

jaar vormt het uitgangspunt waarop vervolgens een bepaalde mutatie wordt toegepast. Het 

is bij het bepalen van deze budgetmutaties dat verschillen in koppeling blijken te bestaan. 

Daarbij worden drie systemen bij de academische ziekenhuizen en de centra van de 

gevalsstudie aangetroffen: 

I. Volledige inputbudgettering. Er wordt geen koppeling toegepast, maar er is 

sprake van een historisch inputbudget. Budgetmutaties worden benaderd op basis 

van mutaties in activiteiten en daarvoor benodigde productiemiddelen.  

II. Een combinatie van inputbudgettering (historisch budget) en output- en 

procesbudgettering waar het de vaststelling van budgetmutaties betreft, berekend 

op basis van volumemutaties in de reguliere productieparameters en de 

topklinische verrichtingen vermenigvuldigd met interne prijzen.  

III. Dit systeem is gelijk aan II met het verschil dat geen interne prijzen, maar (vaste 

percentages van) externe tarieven (waaronder 100%) als prijsbasis voor de 

budgetmutaties worden toegepast.  

De toepassing van DBC’s in de externe budgettering zal leiden tot een sterkere en, waar 

het de prijsbasis betreft, meer verfijnde mate van koppeling. De externe budgetparameters 

zullen een sterkere rekenkundige rol spelen bij de vaststelling van interne budgetten dan 

de huidige parameters. Die invloed zal niet beperkt blijven tot de budgetmutaties, maar 

betrekking hebben op het integrale budget. Bij het vaststellen van de prijsbasis, i.c. de 

hoogte van de interne vergoeding, zal de extern verkregen vergoeding als grondslag 

dienen voor de interne prijsstelling. Dat leidt tot de toepassing van de volgende systemen: 

IV. Volledige output- en procesbudgettering op basis van interne prijzen. 

V. Volledige output- en procesbudgettering op basis van (vaste percentages van) 

externe tarieven (waaronder 100%).  
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b. De invloed van taakonzekerheid op het interne budgetteringssysteem 
 

Taakonzekerheid blijkt niet van invloed te zijn op het interne budgetteringssysteem 

binnen academische ziekenhuizen en de in beschouwing genomen centra van het 

ziekenhuis van de gevalsstudie. De veronderstelling dat de mate van koppeling laag zal 

zijn bij een hoge mate van taakonzekerheid, terwijl een hoge mate van koppeling zal 

plaatsvinden bij weinig taakonzekerheid, blijkt niet op te gaan. Divisies binnen 

academische ziekenhuizen zijn te beschouwen als kleine ziekenhuizen en op dat 

abstractieniveau is moeilijk de mate van taakonzekerheid te duiden. Anders ligt dat bij 

afdelingen die worden gebudgetteerd door centra in het ziekenhuis van de gevalsstudie. 

Echter zowel het bestuur van centrum A als B past bij de budgettering van alle afdelingen 

binnen haar centrum eenzelfde systeem toe voor het bepalen van de budgetten van 

afdelingen. Anders dan aanvankelijk verondersteld, is de mate van taakonzekerheid bij 

drie van de in beschouwing genomen afdelingen laag. Verder is voor de afdeling 

Neurologie geen eenduidig beeld van de mate van taakonzekerheid verkregen. Dat gebrek 

aan onderscheidend vermogen impliceert dat taakonzekerheid ook geen verklaring kan 

bieden voor verschillen in toegepaste budgetteringssystemen. Dat taakonzekerheid bij die 

keuze geen rol speelt, blijkt ook uit de argumenten (zie de punten c en d hierna) waarom 

wel of geen koppeling wordt toegepast. 

Een aandachtspunt binnen het onderzoek is in hoeverre budgetteringssystemen worden 

toegepast in situaties die zich er voor lenen. Taakzekere specialismen lenen zich voor 

rekenkundige budgetteringssystemen. Weliswaar zou op grond daarvan kunnen worden 

geconcludeerd dat er bij centrum B sprake is van een fout van het type I (= een 

rekenkundig budgetteringssysteem wordt niet toegepast in een situatie die zich er wel voor 

leent), de situatie wordt ook gekenmerkt door een gebrek aan informatie: kosten worden 

niet per zorgproduct geregistreerd. De toepassing van een rekenkundig systeem, als 

bijvoorbeeld outputbudgettering, wordt daardoor belemmerd. Daarom kan niet zonder 

meer worden gesproken van een fout van het type I, ook al zijn er potentiële 

mogelijkheden voor systemen als outputbudgettering. Bij centrum A wordt bij de 

budgettering van afdelingen wel een rekenkundig systeem, namelijk koppeling, toegepast. 

Daardoor is voor de taakzekere afdeling Oogheelkunde niet sprake van een fout van het 

type I of II. Wel kan worden gesproken van de fout dat een verkeerd rekenkundig systeem 

wordt toegepast in een situatie die zich wel voor een de toepassing van een rekenkundig 

systeem leent. Voor de afdeling Neurologie wordt een rekenkundig budgetteringssysteem 

toegepast waarvan om dezelfde redenen kan worden geconcludeerd dat het niet het juiste 

rekenkundige systeem is. Daarnaast is het gezien het diffuse beeld ten aanzien van de 

mate van taakonzekerheid nog de vraag of een rekenkundig systeem voor deze afdeling de 

meest wenselijke keuze is. 

DBC’s kunnen de mate van taakzekerheid van specialismen verder verhogen als gevolg 

van het toegenomen inzicht in aard, samenstelling en kosten van de zorg. Onder de 

conditie dat DBC’s de zorg in een academisch ziekenhuis en de kosten ervan adequaat 

representeren, neemt de potentie om rekenkundige systemen in de interne budgettering toe 

te passen sterk toe. Daarbij wordt de mate van taakonzekerheid door DBC’s nog verkleind 

(of liever gezegd: de mate van taakzekerheid vergroot) door de zorgprofielen die aan de 
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DBC’s ten grondslag liggen en de noodzaak volgens die profielen te werken. Die 

noodzaak neemt namelijk toe door de grotere financiële risico’s als gevolg van de 

invoering van DBC’s in de externe budgettering. Een risico vormt het aantal soorten 

DBC’s waar de budgethouder mee te maken heeft. Dat bepaalt mede de mate van 

taakonzekerheid en de haalbaarheid om een bepaald budgetteringssysteem toe te passen, 

hetgeen in de toekomst verschillen tussen budgetteringssystemen binnen 

ziekenhuisorganisaties kan verklaren. 

 

c. De invloed van doelstellingen op het interne budgetteringssysteem 
 

In het onderzoek is een doel-middel relatie verondersteld tussen doelstellingen en 

budgetteringssystemen, in de zin dat doelstellingen invloed hebben op dat systeem. De 

doelstellingen van interne budgettering die in het onderzoek zijn onderscheiden, blijken 

op het gekozen abstractieniveau echter niet discriminerend om verschillen in de mate van 

koppeling te verklaren bij de diverse academische ziekenhuizen. Die doelstellingen zijn 

namelijk sterk eensluidend. De veronderstelling dat een sterkere mate van koppeling zal 

worden toegepast als de doelstellingen van het ziekenhuis sterk in het verlengde liggen 

van die van de overheid gaat niet op: bij alle academische ziekenhuizen liggen de 

doelstellingen sterk in het verlengde van die van de overheid, maar toch maken ze 

onderscheid in de mate van koppeling. Algemeen wordt onderkend dat het FB-

bekostigingsstelsel daarvoor niet het juiste middel is wegens het gebrek aan differentiatie 

in de parameters waar het verschillen in zorg(zwaarte) betreft, onvolledige tariefstelling 

en afwijkingen in de hoogte van de tarieven (vergoedingen) ten opzichte van de kosten 

van de zorg. Een nadere invulling van doelstellingen (zoals de visie op sturing en 

beheersing en de perceptie wat een reële vergoeding is) en de beoordeling van de 

geschiktheid van het budgetteringssysteem om onder bepaalde condities die doelstellingen 

te bereiken, blijken een verklaringsgrond te bieden voor verschillen in systeemkeuze. Het 

ondersteunen van de organisatieontwikkeling richting integraal management en het 

creëren van een pragmatisch, transparant en eenvoudig budgetteringssysteem blijken 

belangrijke argumenten te zijn om wel koppeling toe te passen of een systeem van 

koppeling te bestendigen (systeem III). Het vermijden van discussies over de interne 

middelenverdeling (en niet het vermijden van discussies over het te voeren beleid) blijkt 

tevens een rol te spelen. Het faciliteren van zorginhoudelijke sturing en het vermijden van 

ongewenste financiële sturing blijken als doelstellingen een belangrijke rol te spelen bij 

het besluit geen koppeling toe te passen (systeem I). Zoals bij de bespreking van medische 

ethiek als beïnvloedende (contingente) factor nog zal blijken, bepalen in sommige 

situaties (zoals bij centrum A) doelstellingen niet het interne budgetteringssysteem, maar 

is het interne budgetteringssysteem een gegeven dat invloed uitoefent op de 

mogelijkheden de doelstellingen van interne budgettering te realiseren.  

Solvabiliteitsoverwegingen, de mogelijkheden centraal beleid te kunnen ontwikkelen en 

de mate waarin kosten zijn toegerekend aan gebudgetteerde divisies, hebben invloed op de 

hoogte van het toegepaste koppelingspercentage (= het percentage van de externe 

vergoeding dat intern wordt doorgegeven). De mate waarin die vergoedingen aansluiten 

op de (gemiddelde) kosten van de zorgproductie speelt bij sommige ziekenhuizen wel en 
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bij andere geen rol bij het vaststellen van dat percentage. Het op elkaar laten aansluiten 

van vergoedingen en kosten ligt ook mede ten grondslag aan het besluit om een 

budgetteringssysteem toe te passen waarbij budgetmutaties zijn gebaseerd op 

volumemutaties in de productieparameters, vermenigvuldigd met een intern berekend, 

vast tarief (systeem II).  

De toepassing van DBC’s in de externe budgettering zal leiden tot een sterkere mate van 

koppeling, omdat DBC’s als een beter middel dan FB-parameters worden beschouwd om 

de doelstellingen van interne budgettering te realiseren. Bovendien worden ziekenhuizen 

door de invoering van DBC’s en marktwerking gedwongen nadrukkelijker aandacht aan 

de doelstelling risicobeheersing te besteden die naar verwachting met behulp van 

koppeling beter kan worden gerealiseerd. Aangezien bij de toepassing van DBC’s de 

koppeling waarschijnlijk op het gehele budget betrekking zal hebben (en niet slechts op de 

budgetmutaties), zal de prijsbasis bij deze volledige koppeling ook worden beïnvloed door 

wenselijk geachte correcties voor bezettingsresultaten. 

 

d. De invloed van contingente factoren (anders dan taakonzekerheid) op het 

interne budgetteringssysteem 
 

Veranderingen in de contingente factor externe omgeving, i.c. toegenomen financiële 

risico’s (als gevolg van nacalculatie en de invoering van DBC’s) in combinatie met de 

noodzaak die te beheersen, leiden bij academische ziekenhuizen tot een sterkere mate van 

koppeling, een sterker vasthouden aan de realisatie van het afgesproken budget (gebruik) 

en het benadrukken van doelstellingen die betrekking hebben op financiële sturing en 

beheersing. In geval van financiële krapte is het moeilijker een flexibele toewijzing van 

budgetmutaties in stand te houden: de druk om te koppelen wordt dan groter. Dat geldt 

echter tot een bepaald percentage. Naarmate externe opbrengsten vollediger worden 

doorgegeven, zal juist de noodzaak toenemen om een lager percentage dan 100% toe te 

passen, teneinde op centraal ziekenhuisniveau beleidsruimte te creëren en/of de 

vermogenspositie van het ziekenhuis te versterken. 

De contingente factor organisatiegrootte blijkt ook van invloed te zijn op het 

budgetteringssysteem, zij het dat die rol anders is dan de contingentietheorie 

veronderstelt. Grootte in de zin van het aantal budgethouders bemoeilijkt het bereiken van 

consensus over veranderingen in het budgetteringssysteem, waardoor de budgetgever 

gedwongen wordt het bestaande budgetteringssysteem in stand te houden. Grootte van de 

budgethouder in de zin van het aantal verschillende zorgproducten dat hij voortbrengt, 

stimuleert de toepassing van koppeling op grond van het argument dat verschillen tussen 

kosten en vergoedingen van individuele zorgproducten zich in het totale budget 

uitmiddelen. 

 

Naast financiële risico’s en grootte blijken de volgende factoren een rol te spelen bij de 

keuze van het interne budgetteringssysteem c.q. het in stand houden ervan: 

• De solvabiliteit van het ziekenhuis / haar divisies. Indien een adequate reservepositie 

aanwezig is c.q. de mogelijkheid bestaat die snel te kunnen verbeteren, is het minder 

noodzakelijk financiële risico’s via koppeling af te wentelen op budgethouders. 
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• Het hebben van inzicht bij de budgethouder in de opbrengsten die hij genereert. Dat 

kan namelijk leiden tot claimgedrag, hetgeen zich vertaalt in de roep om koppeling. 

• (Het ontbreken van) informatie over zorgproducten en de kostprijzen ervan in relatie 

tot de opbrengsten. Indien de externe budgetparameters en de daaraan gekoppelde 

tarieven de productie respectievelijk de kosten goed weerspiegelen, leidt koppeling 

vanuit het perspectief van vergoeding van kosten tot reële budgetten. Indien adequate 

informatie over zorgproducten en kostprijzen ontbreekt, zijn budgetten moeilijk ter 

discussie te stellen. Dat kan zowel leiden tot het niet toepassen van koppeling (een 

historisch gegroeide situatie van geen koppeling wordt dan bijvoorbeeld 

gecontinueerd) als het wel toepassen ervan: bij gebrek aan beter worden budgetten 

toegewezen op basis van het verdienersbeginsel.  

• De omvang van onevenwichtigheden tussen de kosten van zorg en de vergoedingen 

in het externe budget. Als die gering zijn c.q. zich uitmiddelen binnen het totale 

budget van de budgethouders (of dat de budgetgever die veronderstellingen is 

toegedaan), leidt koppeling tot een redelijk kostendekkend budget. Als de 

onevenwichtigheden groot zijn (of als zodanig worden vermoed), zal geen koppeling 

worden nagestreefd om te voorkomen dat deze financiële prikkels leiden tot 

ongewenste zorgproductie. 

• Medische ethiek in samenhang met de betekenis van het budget als verworven recht. 

Uit het onderzoek blijkt dat in een medisch professionele organisatie budgetten de 

betekenis hebben van verworven rechten waaraan een sterke ethische lading kleeft. 

De economische beschikkingsmacht van het budget vertegenwoordigt een bepaalde 

hoeveelheid zorg die aan de patiënten van het eigen medisch specialisme kan worden 

verleend. Afbreuk doen aan budgetten betekent afbreuk doen aan die zorgpotentie, 

hetgeen op gespannen voet staat met de eed die medici hebben gezworen. Dat gevoel 

van recht wordt versterkt door het rekenkundige karakter van koppeling: objectief is 

te bepalen wat de afdeling (en dus de eigen patiënten) toekomt. Een systeem van 

koppeling wordt daardoor in stand gehouden, want verandering in het budgetterings-

systeem kan consequenties hebben voor de hoogte van de budgetten en daarmee voor 

de opgebouwde rechten op middelen en daarmee voor de patiëntenzorg. 

• De onderlinge afhankelijkheid van budgethouders. Deze blijkt in het verlengde van 

het vorige punt binnen een centrum invloed te hebben op de mate waarin afdelingen 

elkaar middelen gunnen, hetgeen invloed heeft op de bestendiging van de 

budgetteringssystemen bij de centra van het ziekenhuis van de gevalsstudie. Bij 

centrum B zijn afdelingen sterker dan bij centrum A met elkaar verbonden in ketens 

van zorg. Dat wil niet zeggen dat onderlinge solidariteit en elkaar middelen gunnen 

door altruïsme worden ingegeven. Eigenbelang, of liever gezegd het belang van de 

eigen patiënten, speelt daarbij een grote rol, want die ontvangen ook diensten van 

andere afdelingen binnen het centrum. Bij centrum A delen afdelingen 

zorginhoudelijk weinig met elkaar en hebben ze weinig onderlinge afhankelijkheid, 

waardoor het belang van een andere afdeling niet direct verbonden is aan het eigen 

(patiënten)belang dat vooral binnen de eigen afdeling moet worden bewaakt. 

• De besturingsfilosofie en de persoonlijke opvattingen (ethiek) van de budgetgever. Zo 

blijkt koppeling het de budgetgever van centrum A van de gevalsstudie mogelijk te 
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maken een besturingsfilosofie te realiseren die zich kenmerkt door het benadrukken 

van integrale managementverantwoordelijkheid op afdelingsniveau, waarbij 

financiële en zorginhoudelijke afwegingen zoveel mogelijk in één hand worden 

gelegd. Het afdelingshoofd draagt daarbij zowel verantwoordelijkheid voor kosten als 

opbrengsten. Bij centrum B worden afdelingshoofden direct via afdelingsbudgetten 

aangesproken op kosten, maar het aanspreken op opbrengsten vindt indirect plaats via 

de productiebudgetten. Het uit elkaar trekken van opbrengsten en kosten is een zeer 

bewuste keuze van de budgetgever op basis van zijn ethiek. Hij wil niet dat op 

afdelingsniveau professionals zich in hun keuzes laten leiden door (on)gunstige 

financiële marges in plaats van door beleidsinhoudelijke afwegingen. De budgetgever 

neemt daarom vooral de bewaking van de opbrengsten van het centrum als geheel 

voor zijn rekening en stuurt afdelingshoofden aan op hun productie, zodat zij 

voldoende opbrengsten genereren voor een op centrumniveau sluitende exploitatie. 

• De geaardheid van de medisch specialismen en de daarin werkzame medisch 

specialisten. Centrum B van de gevalsstudie kenmerkt zich door snijdende vakken, 

gericht op chirurgisch handelen. Dat vereist actiegerichtheid en vaak snelle 

besluitvorming van de professionals die dat werk uitvoeren. Die attitude faciliteert het 

nemen van besluiten en het veranderen van budgetteringssystemen, ook al kan dat 

gepaard gaan met hevige discussies. Centrum A bestaat uit een mix van snijdende en 

beschouwende vakken. Bij die laatste moet in het zorgverleningsproces vaak op basis 

van een complex geheel van factoren een besluit worden genomen. Dat beschouwen-

de karakter kan ook zijn stempel drukken op andere besluitvormingsprocessen. 

• Het academisch zorgprofiel van het ziekenhuis. Naarmate een ziekenhuis(divisie) 

haar bestaansrecht sterker ontleent aan profilering op met name topreferente 

(supergespecialiseerde) zorg en het daaraan verbonden onderzoek, vormt het door 

middel van koppeling stimuleren van reguliere en topklinische zorg door gunstige 

externe financiële prikkels een grotere bedreiging. Dergelijke prikkels wil men intern 

vermijden. Bovendien wordt bij een dergelijke profilering een relatief kleiner deel 

van het budget door de productieparameters bepaald, doordat het ziekenhuis sterk 

leunt op andere (onderzoeks)middelen. Haar financiële risicoprofiel vereist dan ook 

minder sterk de afwenteling van risico’s op divisies c.q. afdelingen. 

 

Met de toepassing van DBC’s zal de invloed van bepaalde factoren toenemen. Zowel uit 

het veldonderzoek als de gevalsstudie blijkt dat DBC’s in combinatie met marktwerking 

de financiële risico’s in de externe omgeving voor het ziekenhuis zullen doen toenemen. 

Dat leidt tot een verwachte toename in de mate van koppeling. DBC’s, deel uitmakend 

van de externe omgeving, zijn verder kwalitatief betere instrumenten dan de FB-

parameters om de zorg te typeren en te bekostigen. De betere informatievoorziening over 

de kosten van zorg die DBC’s binnen het ziekenhuis genereren, maakt het tevens mogelijk 

deze parameters in de interne budgettering een nadrukkelijke rol te laten spelen, i.c. de 

mate van koppeling te versterken. Bij het ziekenhuis van de gevalsstudie vormt die 

informatie een tegenwicht voor historisch opgebouwde rechten en machtsposities van 

medisch specialismen, zoals blijkt uit het feit dat herallocaties van budgetten niet worden 

uitgesloten. Ook zullen onevenwichtigheden tussen opbrengsten en kostprijzen 
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waarschijnlijk worden verkleind, waardoor de noodzaak om deze te corrigeren door geen 

koppeling toe te passen minder groot wordt. DBC’s zullen verder leiden tot toegenomen 

inzicht in de opbrengsten ervan bij divisies en afdelingen, waardoor het claimgedrag zal 

worden versterkt. Van de overige factoren zijn in het veldonderzoek en bij de gevalsstudie 

geen nadrukkelijke indicaties van de gevolgen van DBC’s verkregen. 

 

e. Het gebruik van het interne budgetteringssysteem 
 

Het gebruik van budgetten, i.c. de mate waarin wordt vastgehouden aan de realisatie van 

het budget conform de standaards waarop het budget is gebaseerd, wordt niet beïnvloed 

door de mate van taakonzekerheid of door verschillen in budgetteringssystemen. Wel van 

invloed op dat gebruik zijn de mate waarin budgetten door de budgetgever als reëel 

worden ervaren, de financiële noodzaak en het niet willen verstoren van een proces van 

organisatieontwikkeling. De mate waarin budgethouders in staat zijn kosten en 

opbrengsten (budgetten) te beïnvloeden, bepaalt in hoeverre zij zich verantwoordelijk 

voelen voor budgetten. De invoering van DBC’s zal waarschijnlijk leiden tot het sterker 

vasthouden aan de realisatie van budgetten in de verwachting dat budgetten reëler zullen 

zijn (hetgeen leidt tot reëler afrekenen), de mate van taakonzekerheid afneemt en de 

financiële noodzaak toeneemt.  

 

f. De effecten van het interne budgetteringssysteem 
 

In de studie is het accent gelegd op onderstaande specifieke effecten van het gebruik van 

het interne budgetteringssysteem:  

• De realisatie van budgetteringsdoelstellingen. De combinatie van een geringe mate 

van taakonzekerheid, een sterke mate van koppeling, het sterk vasthouden aan de 

realisatie van het budget en druk op de budgetten blijkt te leiden tot 

efficiencyverbetering en bezinning op de noodzakelijkheid van medische 

verrichtingen. Dat heeft een gunstige invloed op de realisatie van de doelstellingen 

van het budgetteringssysteem waar het financiële beheersing betreft. Indien geen 

koppeling wordt toegepast en een geringe mate van taakonzekerheid bestaat, worden 

budgethouders niet direct geconfronteerd met de consequenties van veranderingen in 

de productie voor de opbrengsten die ze daarmee genereren. Doelmatigheid, 

financiële beheersing en financiële sturing worden dan niet gestimuleerd. In een 

academische setting leidt dat tot een sterke focus op de kerntaak onderzoek, hetgeen 

vanwege de relatief hoge kosten ervan en de derving van opbrengsten uit hoofde van 

de kerntaak patiëntenzorg gepaard gaat met een verslechtering van de financiële 

situatie. Wordt van DBC’s door middel van koppeling een gunstige invloed op de 

realisatie van doelstellingen van interne budgettering verwacht, als gevolg van 

risico’s ten aanzien van de mogelijk gebrekkige typering van zorg verleend in een 

academisch ziekenhuis door middel van DBC’s en de stijgende overheadkosten van 

de toepassing ervan is het per saldo effect op de effectiviteit en efficiency van de 

ziekenhuisorganisatie moeilijk op voorhand vast te stellen.  



Samenvatting 

 328 

• De realisatie van de kerntaken van het ziekenhuis. Koppeling heeft direct en indirect 

grote invloed op alle kerntaken. Die invloed is niet zonder meer als positief of 

negatief aan te duiden. Onder druk van bezuinigingen kan koppeling leiden tot het 

interen op onderwijstaken indien dat financieel gunstiger is dan opbrengsten te derven 

van bepaalde zorgproductie. Minder productie realiseren kan gunstig zijn als de 

minder-kosten hoger zijn dan de minder-opbrengsten. Daardoor zal een verschuiving 

plaatsvinden van patiëntenzorg naar met name onderzoek. Financieel interessante 

productie wordt door koppeling gestimuleerd, zonder dat die bij hoeft te dragen aan 

academische profilering. Wel draagt dergelijke productie daaraan indirect bij door de 

middelen voor die profilering te genereren. De reeds genoemde efficiencywinsten 

kunnen worden geïnvesteerd in de realisatie van extra kerntaken. Door de financiële 

prikkel tot bezinning op de noodzaak van medische verrichtingen kan koppeling er 

toe leiden dat bestaande gewoontes worden doorbroken, hetgeen gunstig is voor de 

kwaliteit van de zorgverlening. Leidt het niet toepassen van koppeling tot een sterke 

focus op met name onderzoek en is dat gunstig voor de academische profilering van 

deze kerntaak, het leidt in bepaalde gevallen ook tot onwenselijke geachte minder-

productie bij andere kerntaken. Op langere termijn bedreigt dat de continuïteit van het 

betreffende centrum, met name doordat de financiële basis van het centrum daardoor 

wordt uitgehold. Door de geringe focus op efficiencyverbetering worden de 

mogelijkheden om extra kerntaken te realiseren (of tekorten te dekken) daardoor niet 

ten volle benut. De toepassing van DBC’s in de interne budgettering kan de realisatie 

van kerntaken zowel positief als negatief beïnvloeden. Dat zal met name worden 

bepaald door de mate waarin DBC’s een adequate afspiegeling zijn van de zorg 

geleverd door het academisch ziekenhuis en/of het ziekenhuis een kostendekkende 

vergoeding voor die zorg ontvangt. Sterkere financiële sturing zou noodzakelijk 

kunnen worden om de diverse kerntaken in stand te houden. 

• De invloed van het management op het ziekenhuisbeleid. Koppeling, zeker als 

externe vergoedingen volledig intern worden doorgegeven, heeft een negatieve 

invloed op de mate waarin het management het ziekenhuisbeleid kan bepalen als 

gevolg van afnemende mogelijkheden om divisie- en afdelingsoverstijgend beleid te 

realiseren en de versnippering van middelen ten behoeve van beleidsvernieuwing. 

Verder kan koppeling leiden tot financiële sturing door budgethouders die haaks kan 

staan op zorginhoudelijke sturing en tot verwijdering tussen bestuurslagen: centra 

ervaren sterker een relatie met de zorgverzekeraar die de vergoedingen verstrekt dan 

met de RvB. DBC’s kunnen enerzijds de positie van het management versterken als 

gevolg van toegenomen inzicht in de zorgprocessen en de kosten ervan, maar 

anderzijds hun positie verzwakken door toegenomen claimgedrag van 

organisatieonderdelen. Die zullen het als gevolg van de invoering van DBC’s 

waarschijnlijk financieel moeilijker krijgen en de door hen gegenereerde opbrengsten 

opeisen. 

• De realisatie van doelstellingen van de overheid. Bij een sterke mate van koppeling 

zullen afdelingshoofden meer een directe relatie voelen met de zorgverzekeraar en 

deze strakker financieel willen volgen, waardoor de invloed van het management 

afneemt. De sturing die van (onevenwichtige) externe vergoedingen uitgaat op de 
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zorgproductie en de andere kerntaken hoeft echter niet per se in de richting te gaan 

die de overheid en zorgverzekeraar beleidsinhoudelijk graag willen. Wel worden met 

het doorgeven van die prikkels via koppeling overheidsdoelstellingen gerealiseerd die 

betrekking hebben op financiële beheersing. De invloed van DBC’s op de realisatie 

van overheidsdoelstellingen is niet eenduidig vast te stellen gezien de hiervoor 

genoemde kanttekeningen ten aanzien van de typering van de zorg verleend in een 

academisch ziekenhuis, de gestegen overheadkosten, de consequenties voor de 

effectiviteit en efficiency en de onduidelijke invloed op de kerntaken onderzoek en 

onderwijs. 

• De mate van financiële sturing en de effecten daarvan. Financiële prikkels blijken een 

grote invloed te hebben op beslissingen ten aanzien van zorgprocessen in 

academische ziekenhuizen. Indien koppeling wordt toegepast, worden medische 

professionals nadrukkelijker met die prikkels geconfronteerd en hebben die een 

grotere invloed op de besluitvormingsprocessen. Die invloed gaat niet ten koste van 

de behandeling van de individuele patiënt. Wel leidt het tot bezinning op te bedienen 

patiëntencategorieën en behandelingswijzen. Met behulp van DBC’s kan een veel 

nauwkeuriger kosten-baten afweging plaatsvinden dankzij betere informatie over de 

kosten van zorg, mits DBC’s de zorg van het academisch ziekenhuis ook adequaat 

typeren. Als dat laatste niet het geval is, ontstaat een schijnnauwkeurigheid die 

ongewenste gevolgen zou kunnen hebben voor de zorgsturing. De vraag is of men 

dan beter af is dan met een systeem van FB-parameters, waarvan bekend is dat het de 

zorg niet adequaat typeert en waar men met dergelijke tekortkomingen bewust 

rekening kan houden. 

• Overige effecten. Koppeling leidt tot het in stand houden van budgettaire rechten, 

alsook tot versterking van die rechten. Daardoor versterkt het systeem van koppeling 

zichzelf en is het moeilijk dit systeem te veranderen. Verder blijken de krachtige 

financiële prikkels van koppeling de sturing in de zorg te beïnvloeden en tot morele 

dilemma’s te leiden bij zowel managers als afdelingshoofden. Om de lange termijn 

continuïteit van het ziekenhuis te kunnen garanderen, heeft men echter het gevoel dat 

overheid en zorgverzekeraar het ziekenhuis geen andere keus laten. Ook blijkt dat 

medische professionals zich sterker verdiepen in de werking van het 

budgetteringssysteem naarmate zij meer een directe relatie ervaren tussen hun 

beslissingen en de financiële consequenties daarvan, hetgeen bij koppeling met name 

het geval is. De toepassing van DBC’s in de interne budgettering zal dat proces 

versterken en de budgetdiscipline van budgethouders verbeteren. Leidt dat enerzijds 

tot een groter verantwoordelijkheidsbesef ten aanzien van de middelen van het 

ziekenhuis, anderzijds gaat deze grotere bemoeienis ten koste van medisch-

professionele werkzaamheden en kan het leiden tot spanningen met het management 

en haar staf. 
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g. De invloed van andere vormen van management control op het interne 

budgetteringssysteem 
 

Zowel in een situatie van koppeling als geen koppeling spelen accounting controls, zoals 

interne budgettering, voor de budgetgever een sterke rol om kostenbeheersing te 

realiseren, terwijl met name personnel controls worden ingezet om inhoudelijke sturing uit 

te oefenen. Indien geen koppeling wordt toegepast, spelen personnel controls voor de 

budgetgever ook een belangrijke rol om bij te dragen aan financiële beheersing, namelijk 

waar het de realisatie van opbrengsten betreft. Afdelingshoofden passen diverse vormen 

van management control toe om het afdelingsbudget te realiseren in een situatie waarbij 

de kwaliteit van de informatievoorziening gebrekkig is en er sprake is van een krap 

budget.  

 

Consequenties voor het theoretisch raamwerk en toekomstig 

onderzoek 
 

De bevindingen van dit onderzoek hebben geleid tot aanscherping van het theoretisch 

raamwerk. Dat is vereist waar het de (contingente) factoren betreft die van invloed zijn op 

de doelstellingen van interne budgettering en het budgetteringssysteem. Velerlei factoren 

blijken invloed te hebben op de keuze van het budgetteringssysteem, welke zijn te 

onderscheiden naar de financiële positie van het ziekenhuis, de beschikbaarheid van 

informatie, de kwaliteit van de externe budgetparameters om in redelijke budgetten te 

voorzien, aard en omvang van de ziekenhuisactiviteiten en persoonsgebonden kenmerken. 

Verder is de onderlinge samenhang tussen deze factoren complex. Zo zijn er 

voorwaardelijke relaties te onderkennen, terwijl bepaalde factoren ook dominante vormen 

aan kunnen nemen (zoals de financiële positie), waardoor de invloed van andere factoren 

afneemt. Derhalve onderstreept deze studie het belang van een bezinning op de 

contingentietheorie en de factoren die volgens deze theorie een rol spelen.  

Bestaande veronderstellingen ten aanzien van het concept taakonzekerheid worden door 

deze studie ter discussie gesteld. Technologische ontwikkelingen en het daaraan gelieerde 

onderzoek en onderwijs blijken tot minder in plaats van meer taakonzekerheid te leiden 

bij het uitoefenen van nieuwe medisch-specialistische zorg. Bovendien is taakonzekerheid 

niet alleen afhankelijk van objectieve factoren, maar ook van subjectieve. Door 

bijvoorbeeld de wijze van aansturing van de zorgverlening kunnen de technologen zelf 

(medisch specialisten) namelijk een stempel drukken op de mate van taakonzekerheid. 

Ook, en hiermee samenhangend, is de rol die taakonzekerheid kan spelen mede 

afhankelijk van de informatievoorziening. De potentiële en werkelijke mate van 

taakonzekerheid kunnen daardoor van elkaar afwijken. En is verondersteld dat 

taakonzekerheid het budgetteringssysteem beïnvloedt, de causaliteit blijkt ook andersom 

te kunnen liggen: het budgetteringssysteem blijkt de mate van taakonzekerheid te kunnen 

beïnvloeden als het op financiële gronden dwingt tot meer taakzeker handelen. In het 

verlengde van deze bevindingen is vervolgonderzoek wenselijk naar de factoren die 

taakonzekerheid beïnvloeden en de veranderende rol van taakonzekerheid ten gevolge van 

ontwikkelingen in de informatietechnologie. 
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De onderzoeksbevindingen wijzen op het belang van subjectieve factoren (zoals 

opvattingen over het reëel zijn van budgetten) en de samenhang daarvan met een 

dynamische context (organisatieverandering) bij de verklaring van het gebruik van 

budgetten, naast reeds onderkende factoren als financiële noodzaak en taakonzekerheid. 

Bepaalde in het theoretisch raamwerk veronderstelde effecten blijken te worden 

bevestigd, terwijl dat voor andere niet het geval is. We volstaan op deze plaats met de 

aanbeveling dat bredere en diepgaandere effectenstudies in de toekomst noodzakelijk zijn.  

De toepassing van verschillende vormen van control blijkt niet te worden beïnvloed door 

verschillen in taakonzekerheid zoals verondersteld (deze verschillen zijn niet 

geconstateerd), maar door het toegepaste interne budgetteringssysteem en de kwaliteit van 

de informatievoorziening. Het theoretisch raamwerk behoeft op dit punt dus aanpassing.  

Naast bovengenoemde thematische aandachtspunten zou toekomstig onderzoek zich 

kunnen toespitsen op replicatie van deze studie bij andere academisch ziekenhuizen ter 

vergroting van de validiteit van de bevindingen van deze studie. Ook is het interessant na 

te gaan of de verwachtingen betreffende een toename van koppeling als gevolg van 

invoering van de DBC’s uitkomen en welke nieuwe inzichten dat oplevert. Aanverwante 

onderzoeksvelden waar het fenomeen koppeling zou kunnen worden onderzocht zijn 

algemene ziekenhuizen, andere zorginstellingen en andere extern gefinancierde 

(semi)overheidsinstellingen zoals universiteiten en andere onderwijsinstellingen. Een 

vergelijkende studie tussen diverse typen instellingen zou licht kunnen werpen op 

beïnvloedende factoren door overeenkomsten en verschillen tussen die instellingen te 

exploreren. 

                                                           
1 Na fusie met de faculteiten Medische Wetenschappen of Geneeskunde ook wel aangeduid als 

universitaire medische centra (UMC). 



 

 332 



Bijlagen 

 333 

Bijlagen 

 
 
  Bijlage I. Verklaring van begrippen en afkortingen 

 

  Bijlage II. Operationalisatie van concepten 

 

  Bijlage III. Budgetteringssystemen en verantwoordelijkheidscentra 

 
  Bijlage IV. Taakonzekerheid nader beschouwd 

 

  Bijlage V. Specificatie budget universitair medisch centrum 

 

  Bijlage VI. Overzicht academische ziekenhuizen 
 

 

 

 

 



Bijlage I.   Verklaring van begrippen en afkortingen 

 I-1 

Bijlage I.     Verklaring van begrippen en afkortingen 

academische zorg zie ‘topreferente zorg’ 

acute zorg zorg die gezien het urgente karakter onmiddellijk verleend 

dient te worden, dit in tegenstelling tot electieve (= planbare) 

zorg 

Agio arts-geneeskundige-in-opleiding 

Agnio arts-geneeskundige-niet-in-opleiding 

casemix het geheel van activiteiten en verrichtingen, uitgevoerd door 

het ziekenhuis en de medisch specialist, waaruit een bepaalde 

DBC bestaat 

cataract(operatie) oogoperaties waarbij de vertroebeling van de ooglens (grijze 

staar oftewel cataract) wordt verholpen 

CBO het Centraal BegeleidingsOrgaan 

(kwaliteitsinstituut in de gezondheidszorg; zet zich in voor 

verbetering van de kwaliteit van de patiëntenzorg door middel 

van stimulering van de ontwikkeling van kwaliteitsbeleid in 

ziekenhuizen) 

comorbiditeit meerdere ziektebeelden van verschillende (medisch 

specialistische) aard die elkaar vaak versterken en de 

gezondheidstoestand van de patiënt op gecompliceerde wijze 

ontregelen 

CTG 

(voorheen COTG) 

College Tarieven Gezondheidszorg  

(overheidsorgaan dat de hoogte van de tarieven in de 

gezondheidszorg bepaalt; dit college wordt getransformeerd 

naar de zogenaamde Zorg Authoriteit (ZA) en wordt ook wel 

aangeduid als ZAio, waarbij ‘io’ staat voor ‘in oprichting’) 

dagverpleging 

(dagbehandeling) 

een, een aantal uren durende, vorm van verpleging in een 

ziekenhuis, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in 

verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een 

onderzoek of behandeling door een medisch specialist; een 

specifieke categorie dagverplegingen (dagverpleging-2, ook 

wel aangeduid als zware dagverpleging) betrekking hebbend 

op specifieke verrichtingen, kent een hoger tarief (zie bijlage 

V, tabel V.3) 

DBC Diagnose Behandeling Combinatie  

(nieuwe typering van zorgproducten in de ziekenhuizen welke 

een belangrijke rol zullen spelen bij de vaststelling van het 

ziekenhuisbudget) 
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(gewogen) 1
e
 (eerste) 

polikliniekbezoek 

er is sprake van een 1
e
  polikliniekbezoek wanneer een patiënt 

voor de eerste maal in het ziekenhuis een medisch specialist 

van een bepaald specialisme consulteert; het aantal gewogen 

1e polikliniekbezoeken wordt berekend door de 1e 

polikliniekbezoeken per specialisme te vermenigvuldigen met 

de wegingsfactor per specialisme (zie bijlage V, tabellen V.2 

en V.3) 

electieve zorg zorg die planbaar is, dit in tegenstelling tot acute zorg  

externe budget het budget dat een instelling (ziekenhuis) ontvangt van buiten 

de eigen organisatie ten behoeve van de gehele instelling 

evidence based 

medicine 

het gebruiken van relevante en valide klinisch-

wetenschappelijke informatie en het integreren ervan in de 

dagelijkse praktijk 

FB Functiegerichte Budgettering 

(huidig bekostigingsstelsel van ziekenhuiszorg waarvan de 

bestaande productieparameters zullen worden vervangen door 

DBC’s) 

IC intensive-care 

INK Instituut Nederlandse Kwaliteit 

(instituut dat tot doel heeft bedrijven, non-profit instellingen 

en de overheid te stimuleren tot continue verbetering van hun 

bedrijfsvoering. Het zogenaamde INK-model voor 

zelfevaluatie staat daarbij centraal.) 

KNO Keel-, Neus- en Oorheelkunde 

MT managementteam 

(in het ziekenhuis van de gevalsstudie geeft het 

managementteam leiding aan de kerntaken van een bepaald 

specialisme, stemt de werkzaamheden van de betrokken 

afdeling en zorgeenheden op elkaar af en rapporteert hierover 

aan de RvB; het bestaat uit een afdelingshoofd (tevens 

voorzitter), de manager bedrijfsvoering van het centrum, de 

zorgmanager van het centrum en de hoofden van de 

zorgeenheden die in dienst staan van het betreffende medisch 

specialisme)  

NFU Nederlandse Federatie van Universitaire medische centra; 

gezien de ontwikkeling dat academische ziekenhuizen zijn 

samengegaan met de aan hen verbonden faculteiten 

Geneeskunde c.q. Medische Wetenschappen is de VAZ (zie 

aldaar) per 1 september 2004 getransformeerd in de NFU  

NWO Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 

(instituut dat wetenschappelijk onderzoek bevordert, met 

name door toewijzing van middelen) 
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NZi Nationaal Ziekenhuisinstituut 

(voormalig wetenschappelijk bureau; opgegaan in het 

onderzoeksinstituut Prismant) 

OCW Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (ministerie van) 

OK operatiekamer(s) 

(gewogen) opname de aanvang van een verblijf in een erkende instelling, 

waarvoor één of meer verpleegdagen in rekening zijn te 

brengen; de opname vermenigvuldigd met de wegingsfactor 

van het betreffende specialisme geeft de gewogen opname (zie 

bijlage V, tabellen V.2 en V.3) 

poortspecialisme specialismen waar de patiënt als eerste (‘aan de poort’) mee in 

aanraking komt na verwijzing door de huisarts; het zijn met 

name deze specialismen die opnamen, verpleegdagen etc. 

genereren en dus dat deel van het externe budget beïnvloeden 

dat door productieparameters wordt bepaald 

reguliere zorg zorg betrekking hebbende op routinematige, ’normale’ zorg 

welke ook door algemene ziekenhuizen wordt geleverd; 

reguliere zorg wordt ook wel aangeduid als basiszorg 

RBM Rijksbijdragemodel 

(financieringsmodel voor de bekostiging door OCenW van 

onderwijs en onderzoek in het academisch ziekenhuis) 

RvB Raad van Bestuur 

Topklinische zorg zorg welke vanwege haar bijzonder specialistische karakter 

bijzondere voorzieningen (personeel, materieel) vereist; het 

gaat om hooggespecialiseerde, veelal dure zorg die bestemd is 

voor een beperkte patiëntenpopulatie en daardoor een 

bovenregionaal verzorgingsbereik heeft; voor het verlenen van 

topklinische zorg heeft een ziekenhuis toestemming nodig op 

grond van artikel 18 van de Wet Ziekenhuis Voorzieningen en 

de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen (zie ook WBMV) 

topreferente zorg zorg die betrekking heeft op de beschikbaarheidsfunctie van 

de “last resort”: patiënten die vanwege complicatie of 

zeldzaamheid van aandoeningen niet terecht kunnen in een 

algemeen ziekenhuis vallen voor diagnostiek en behandeling 

terug op het academisch ziekenhuis; als gevolg van complexe 

pathologie vereist het verlenen van topreferente zorg het met 

elkaar samenwerken van diverse topklinische specialismen; de 

toprefente zorg is “supergespecialiseerde” zorg en wordt dan 

ook door VWS beschouwd als uitsluitend behorend tot het 

domein van de academische ziekenhuizen 

VAZ Vereniging Academische Ziekenhuizen 

(vereniging die de gezamenlijke belangen van de academische 

ziekenhuizen behartigt; zie ook NFU) 
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verpleegdag een in rekening te brengen kalenderdag, die deel uitmaakt van 

de periode vanaf de opname tot en met ontslag, waarbij de 

opname - mits deze heeft plaatsgevonden vóór 20.00 uur - en 

de dag van ontslag beide aangemerkt worden als een in 

rekening te brengen kalenderdag 

VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ministerie van) 

WBMV Wet Bijzondere Medische Verrichtingen; via deze wet worden 

bijzondere functies/voorzieningen gefinancierd volgens art. 2 

of 8; financiering is gedeeltelijk productie- en gedeeltelijk 

capaciteitsgebonden; WBMV-productie wordt ook wel 

aangeduid als bijzondere, topklinische of artikel-2 (of -8) 

productie 

WP Wetenschappelijk personeel (medisch specialisten) 

WTG Wet Tarieven Gezondheidszorg 

(de tarieven in de gezondheidszorg zijn geregeld in de Wet 

Tarieven Gezondheidszorg (WTG); het doel van de wet is een 

evenwichtig stelsel van tarieven te bevorderen) 

ZN Zorgverzekeraars Nederland 

(brancheorganisatie van de bedrijven die in Nederland 

zorgverzekeringen aanbieden; de hoofdactiviteit van ZN is het 

realiseren van voorwaarden waarbinnen de leden het vak van 

zorgverzekeraar optimaal kunnen uitoefenen) 
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Bijlage II.     Operationalisatie van concepten 

In deze bijlage is per onderzoeksthema een overzicht opgenomen van de vragen die 

tijdens de interviews zijn gesteld en de hulpmiddelen (tabellen) die daarbij zijn gebruikt. 

De formulering van de vragen vindt plaats vanuit de positie van de budgetgever of de 

budgethouder, maar kan (mutatis mutandis) ook zijn gesteld aan de ander. Ook kan een 

vraag betrekking hebben op de budgettering van centra door de RvB, alsook (mutatis 

mutandis) op de budgettering van afdelingen door centra. In paragraaf 4.3 is een 

verantwoording opgenomen inzake welke personen over welke thema’s zijn geïnterviewd 

(waarbij overigens vanuit het oogpunt van triangulation ook over andere thema’s 

controlerende vragen kunnen zijn gesteld).  

 

 

1. Het toegepaste budgetteringssysteem (de mate van koppeling tussen het 
externe en interne budget) 

 

Tabel gebruikt in de eerste onderzoeksfase: 

 

Aan de hand van de scores op onderstaande tabel is in de eerste onderzoeksfase de 

budgettering van divisies door de RvB behandeld. De scores hebben geleid tot 

aanvullende vragen. De hierna volgende vragen die zijn gesteld in de tweede 

onderzoeksfase, die weliswaar betrekking heeft op de budgettering van afdelingen door 

centra, geven daarvan indicaties. 

 

Tabel Budgetteringssystemen 
 

De volgende vragen hebben betrekking op het budget van de zorgafdelingen, zijnde 

poortspecialismen en betrekking hebbend op het begrotingsjaar 2001. Indien zorg- en 

RBM-middelen op afdelingsniveau administratief gescheiden zijn, dient alleen het budget 

voor zorgtaken in beschouwing te worden genomen, anders het gehele afdelingsbudget. 

 

Welke van de volgende methoden worden binnen uw ziekenhuis toegepast voor de 

vaststelling van de hoogte van interne budgetten van zorgafdelingen (poortspecialismen): 

(nb: meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

• de hoogte van het budget van vorig jaar, eventueel gecorrigeerd voor over- of 

onderschrijdingen 

• de hoogte van externe budgetparameters die betrekking hebben op de betreffende 

afdelingen (voor een overzicht zie bijgevoegde tabel) 

• de omvang van intern gedefinieerde activiteiten van de afdelingen (dus anders dan in 

termen van budgetparameters)  

• anderszins, namelijk 

_______________________________________________________  
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Indien u meerdere antwoorden heeft aangekruist in de vorige vraag, welk percentage van 

het totale budget van zorgafdelingen (poortspecialismen) wordt dan volgens die methode 

bepaald (nb: het gaat om een indicatie op hoofdlijnen): 

 

• de hoogte van het budget van vorig jaar 

Score    

____% 

• de hoogte van de externe budgetparameters  ____% 

• de omvang van de activiteiten van de afdelingen ____% 

• anderszins, namelijk ________________________________ ____% 

 

Als het budget van een zorgafdeling (poortspecialisme) tussentijds wordt verhoogd, welke 

reden ligt daar dan aan ten grondslag: 

• met de zorgverzekeraar is tussentijds een hoger volume en/of prijs van de 

budgetparameters afgesproken  

• de werkelijke productie in termen van budgetparameters is hoger dan afgesproken 

(ongeacht afspraken met de zorgverzekeraar over deze verhoging wordt extra budget 

toegekend) 

• de werkelijke omvang van intern gedefinieerde activiteiten van de afdelingen (dus 

anders dan in termen van budgetparameters) is hoger dan begroot 

• anderzins, namelijk 

________________________________________________________ 

 

Als het budget van een zorgafdeling (poortspecialisme) tussentijds wordt verlaagd, welke 

reden ligt daar dan aan ten grondslag: 

• met de zorgverzekeraar is tussentijds een lager volume en/of prijs van de 

budgetparameters afgesproken  

• de werkelijke productie in termen van budgetparameters is lager dan afgesproken 

• de werkelijke omvang van intern gedefinieerde activiteiten van de afdelingen (dus 

anders dan in termen van budgetparameters) is lager dan begroot 

• anderzins, namelijk 

________________________________________________________ 

 

 

Vragen gesteld in de tweede onderzoeksfase. 
 

Welke van de volgende methoden worden binnen uw ziekenhuis toegepast voor de 

vaststelling van de hoogte van interne budgetten van zorgafdelingen (poortspecialismen): 

(nb: meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

• de hoogte van het budget van vorig jaar, eventueel gecorrigeerd voor over- of 

onderschrijdingen 

• de hoogte van externe budgetparameters die betrekking hebben op de betreffende 

afdelingen 

• de omvang van intern gedefinieerde activiteiten van de afdelingen (dus anders dan in 

termen van budgetparameters)  
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• anderszins, namelijk 

_______________________________________________________  

 

Op welke wijze worden budgetmutaties vastgesteld m.b.t. de verschillende kerntaken 

• reguliere zorg (excl. dus topklinische verrichtingen) 

• topklinische verrichtingen 

• topreferente zorg 

� onderwijs en opleiding 

� onderzoek 

 

Houdt men rekening met tekortkomingen in het systeem? Is de norm (het budget) ook 

afhankelijk van subjectieve bijstellingen of wordt die puur rekenkundig op basis van het 

systeem bepaald? 

Voor welke budgetcomponenten geldt dat? 

 

Hoe zou u de totstandkoming van centrumbudgetten willen typeren: 

• sterk rekenkundig  

• via overleg 

• via handjeklap 

• de RvB stelt eenzijdig vast 

 

ad. sterk rekenkundig: wie bepaalt dan de hoogte van de input van dat model? 

ad. handjeklap: wie met wie? 

 

In hoeverre hanteren afdelingen budgetten voor sub-afdelingen (werkplekmanagement)? 

• Welke budgetten zijn dat? 

• Voor welke sub-afdelingen? 

• Wie is daarvan budgethouder? 

• Hoe worden die budgetten dan vastgesteld? 

 

Hoe worden bezuinigingen / taakstellingen gerealiseerd? Hoe wordt de pijn verdeeld? 

• sterk rekenkundig? op basis van welke grootheden (rato fte; rato budget?) 

• op basis van inhoudelijke discussies: wat is het minst belangrijk, daar op bezuinigen? 

• op basis van machtsposities? 

• Wie bepaalt die verdeelsystematiek? 

 

Welke stappen in de ontwikkeling van de budgettering zijn in de loop der jaren gezet? 

(met name in 2002, 2003 en 2004)  

 

Invloed financiële staf: 

• Welke rol heeft de financiële staf in het verleden gespeeld bij de advisering over de 

totstandkoming van het interne budgetteringssysteem? 
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• Welke onderzoeken zijn er (door de financiële staf) naar de toepasbaarheid van het 

systeem gedaan? 

• Welke onderzoeken zijn er (door de financiële staf) naar de effecten van het systeem 

gedaan? 

• Zijn in het verleden discussies over de vormgeving van het interne 

budgetteringssysteem (door de financiële staf) aangezwengeld? 

• Is die deskundigheid aanwezig? (Had / heeft de financiële staf die deskundigheid?) 

• Concluderend: in welke mate is er energie gestoken in het ontwikkelen van het meest 

wenselijke budgetteringssysteem? 

• Indien laag, wat is daarvoor de reden? 

 

 

2. Taakonzekerheid 
 

Onderstaande tabel is in de tweede onderzoeksfase voorgelegd aan en besproken met 

zorgmanagers, teneinde een indruk te krijgen van de mate van taakonzekerheid van de 

specialismen die in hun centrum onderwerp van onderzoek zijn. Vervolgens is op die 

scores ingegaan. Daarbij zijn onder andere ook vragen gesteld die hierna worden 

gepresenteerd en die zijn gebruikt om van het betreffende afdelingshoofd een indruk te 

krijgen van de mate van taakonzekerheid van zijn specialisme.  

 

Tabel Kenmerken diagnose en behandeling 

 

Welke score zou u willen geven ten aanzien van de mate waarin u het met de 

volgende stellingen eens bent (1 is laag, 5 is hoog; gm = geen mening): 
 

Voor de meeste diagnoses geldt dat de activiteiten die in het kader van diagnose-stelling 

worden verricht, stabiel zijn en weinig uitzonderingen kennen. 

 specialisme A specialisme B 

• score m.b.t. de reguliere zorg 1  2  3  4  5    gm 1  2  3  4  5    gm 

• score m.b.t. de topklinische zorg 1  2  3  4  5    gm 1  2  3  4  5    gm 

 

Voor de meeste diagnoses bestaat goed inzicht in welke activiteiten tot een adequate 

diagnosestelling leiden. 

 specialisme A specialisme B 

• score m.b.t. de reguliere zorg 1  2  3  4  5    gm 1  2  3  4  5    gm 

• score m.b.t. de topklinische zorg 1  2  3  4  5    gm 1  2  3  4  5    gm 

 

Voor de meeste behandelingen geldt dat de activiteiten die in het kader van een bepaalde 

behandeltraject worden verricht, stabiel zijn en weinig uitzonderingen kennen. 

 specialisme A specialisme B 

• score m.b.t. de reguliere zorg 1  2  3  4  5    gm 1  2  3  4  5    gm 

• score m.b.t. de topklinische zorg 1  2  3  4  5    gm 1  2  3  4  5    gm 
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Er bestaat goed inzicht in welke activiteiten tot een adequate behandeling leiden. 

 

 specialisme A specialisme B 

• score m.b.t. de reguliere zorg 1  2  3  4  5    gm 1  2  3  4  5    gm 

• score m.b.t. de topklinische zorg 1  2  3  4  5    gm 1  2  3  4  5    gm 

 

 

Vragen aan afdelingshoofden. 
 

Onderstaande vragen zijn gesteld aan afdelingshoofden om een indruk te krijgen van de 

mate van taakonzekerheid van hun specialisme. Overigens zijn niet al die vragen gesteld 

indien het betreffende afdelingshoofd zelf al vrij snel duidelijke indicaties geeft over de 

mate van taakonzekerheid. 

 

Diagnosestelling: 

• Er zijn verschillende soorten diagnoses voor de patiënten van uw specialisme. 

Gelijksoortige diagnoses noem ik gemakshalve en diagnosegroep. Als u zo’n 

diagnosegroep in beschouwing neemt,  

• heeft u dan op het netvlies welke diagnostiek daarvoor is uitgevoerd (door 

betreffende specialisten) c.q. is aangevraagd (door facilitaire diensten als lab)? 

• of is het dan in de meeste gevallen zo dat binnen zo’n diagnosegroep de 

spreiding van uitgevoerde en aangevraagde diagnostiek groot is als gevolg van 

de aard van het specialisme?  

• Geldt derhalve, dat de activiteiten die in het kader van diagnose-stelling 

worden verricht weinig stabiel zijn en veel uitzonderingen kennen? 

• Wordt protocollair handelen ook binnen uw specialisme toegepast? 

• Vindt u dat uw specialisme zich daar goed voor leent?  

• Is in protocollen goed vast te leggen welke activiteiten moeten worden uitgevoerd 

om tot een diagnose te komen? 

 

Behandeling: 

• Als ik u nu een diagnose(groep) noem, zult u ongetwijfeld een bepaald beeld hebben 

welke behandeling daarbij hoort. Is dat juist? 

• Kunt u stellen dat bij een behandeling in de meeste gevallen bekend is welke 

activiteiten tot een adequate behandeling leiden?  

• Of is het dan in de meeste gevallen zo dat zo’n behandeltraject een enorme 

spreiding van activiteiten kent als gevolg van de aard van het specialisme?  

• Geldt derhalve, dat de activiteiten in het kader van een behandeltraject 

weinig stabiel zijn en veel uitzonderingen kennen? 

• Is in protocollen goed vast te leggen welke activiteiten moeten worden uitgevoerd 

om tot een adequate behandeling te komen? 
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Ad. protocollen (mede t.b.v. constateren behavior control): 

• Is er formeel (hiërarchisch) toezicht op de naleving van protocollen? 

• Alleen bij artsen in opleiding of ook collega-medisch specialisten? 

• Is de betekenis van protocollen voor ervaren specialisten groot?  

• Denkt u dat uw specialisme zich meer of minder goed leent voor protocollair 

handelen dan de meeste andere specialismen? Waarom? 

 

Controlevragen: 

• Er vanuit gaande dat statussen goed zijn bijgewerkt,  

• is het relatief eenvoudig voor een specialist van uw specialisme een andere 

specialist van uw specialisme waar te nemen in het diagnosetraject en 

behandeltraject en dus de diagnosestelling c.q. behandeling over te nemen? 

(analyseerbaarheid)  

• (of is er dan toch nog veel niet in statussen vast te leggen informatie, verkregen 

door bijvoorbeeld observatie / het beeld dat de arts heeft van de patiënt, die 

wordt gebruikt en van invloed is op diagnosestelling en behandeling?) 

• Is binnen uw specialisme sprake van een hoge mate van sub-specialisatie? Leggen 

bepaalde medisch specialisten zich toe op bepaalde diagnosegroepen zodat voor de 

meeste specialisten geldt dat het grootste deel van hun tijd in een beperkt aantal 

soorten diagnosegroepen en behandelingen gaat zitten? (repetitiviteit) 

• Is verder nog van invloed op de activiteiten die worden uitgevoerd: 

• Ervaring medisch specialisten?  

• Mate van sub-specialisatie? 

• Opleidingsartsen? 

• Omvang onderzoek? 

• Kenmerken patiënt (ouderdom, comorbiditeit, mate van topreferentie)?  

• Topklinische zorg versus reguliere zorg? (geen topklinische zorg?) 

• Ontwikkeling specialisme (strategie)? 

 

Ad. Opleiding en onderwijs: 

• Welk percentage van de zorgproductie (zie overzichten met hoofddiagnoses en 

hoofdverrichtingen) gaat gepaard met opleidings- en onderwijsinspanningen?  

• Leiden opleiding en onderwijs er toe dat je vaste patronen van diagnostiek en 

behandeling moet volgen?Dus dat je gedwongen wordt sterk protocollair te werken? 

 

Ad. Onderzoek: 

• Welk percentage van de zorgproductie (zie overzichten met hoofddiagnoses en 

hoofdverrichtingen) gaat gepaard met onderzoeksinspanningen?  

• Leidt onderzoek er toe dat je  

• geen vaste patronen van diagnostiek en behandeling volgt: onderzoek is 

experimenteel van aard, of 

• dat je juist wel sterk protocollair werkt: onderzoek vereist werken volgens 

protocollen? 
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• Denkt u dat daarom een academisch ziekenhuis sterker volgens protocollen werkt dan 

een perifeer ziekenhuis? 

 

Ad. invloed strategie op mate van taakonzekerheid: 

• Hebt u relatief veel te maken met nieuwe groepen patiënten? zoekt uw specialisme die 

op? 

• Is uw specialisme de laatste jaren een relatief stabiel specialisme wat betreft 

toegepaste technologie? 

(of veranderen behandelpatronen snel) 

 

� indien niet stabiel / veel ontwikkeling: 

• Impliceert dat, dat dat leidt tot verschillende activiteiten voor diagnostiek / 

behandeling bij een bepaalde patiëntengroep 

• of juist tot dezelfde werkwijze vanwege protocollen? 

 

• Uw specialisme is academisch van aard. Spitst het ontwikkelen van nieuwe zorg door 

u en uw collega-specialisten van de afdeling zich toe op heel specifieke ingrepen of 

geldt dat voor de hele breedte? 

 

 

3. De invloed van doelstellingen en contingente factoren op het 
budgetteringssysteem 

 
3.1.  De invloed van doelstellingen op het budgetteringssysteem 
 

Onderstaand wordt een tabel gepresenteerd die in de eerste onderzoeksfase is gebruikt om 

zowel van de financieel directeur als de manager bedrijfsvoering informatie te verkrijgen 

over de doelstellingen van interne budgettering en de invloed daarvan op het 

budgetteringssysteem. Deze tabel is met de nodige aanpassingen (zie hoofdstuk 5, 

paragraaf 5.6) aangepast en wederom gebruikt in de tweede onderzoeksfase. Naar 

aanleiding van de scores zijn aanvullende vragen gesteld. Deze vragen zoals die zijn 

gesteld in de tweede onderzoeksfase zijn na de tabel vermeld, waarbij rubricering heeft 

plaatsgevonden op basis van de aangepaste (volgorde van) doelstellingen. 
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Tabel Doelstellingen van interne budgettering 
     

           scores:  A B C 

           1 is laag, 5 is hoog nastreven mate invloed DBC’s 

           gm = geen mening door  van  op realisatie 

  fin.ec.d./RvB realisatie doelstellingen 

Doelstellingen interne budgettering: /man.bedr.v.  interne budg. 

     

1 (bijdrage leveren aan) beheersen van 1 2 3 4 5 gm 1 2 3 4 5 gm -2 -1 0 +1 +2 gm 

 de totale ziekenhuiskosten    

     

2 verlaging overheadkosten interne 

budgettering d.m.v. veranderingen 

1 2 3 4 5 gm 1 2 3 4 5 gm -2 -1 0 +1 +2 gm 

 in het budgetteringssysteem   

     

3 vergroten flexibiliteit in middelentoewijzing 1 2 3 4 5 gm 1 2 3 4 5 gm -2 -1 0 +1 +2 gm 

 door variabilisering deel afdelingsbudget    

     

4 verstrekken van een reële vergoeding voor  1 2 3 4 5 gm 1 2 3 4 5 gm -2 -1 0 +1 +2 gm 

 gemaakte kosten    

     

5 voorkomen van ondoelmatige productie  1 2 3 4 5 gm 1 2 3 4 5 gm -2 -1 0 +1 +2 gm 

 (zoals overbodige verrichtingen)    

     

6 stimuleren van doelmatige zorgproductie  1 2 3 4 5 gm 1 2 3 4 5 gm -2 -1 0 +1 +2 gm 

 (nacalculatie, vergelijking zorgafdelingen)    

     

7 voorbereiden zorgafdelingen voor het  1 2 3 4 5 gm 1 2 3 4 5 gm nvt 

 gebruik van DBC’s voor interne 

budgettering 

   

     

8 realiseren van een middelenverdeling  1 2 3 4 5 gm 1 2 3 4 5 gm -2 -1 0 +1 +2 gm 

 waarbij discussies over het te realiseren 

beleid worden voorkomen 

   

     

9 stimuleren van beleidsmatig (en/of 

financieel) interessante productie 

1 2 3 4 5 gm 1 2 3 4 5 gm -2 -1 0 +1 +2 gm 
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Tabel Doelstellingen van interne budgettering 
     

           scores:  A B C 

           1 is laag, 5 is hoog nastreven mate invloed DBC’s 

           gm = geen mening door  van  op realisatie 

  fin.ec.d./RvB realisatie doelstellingen 

Doelstellingen interne budgettering: /man.bedr.v.  interne budg. 

     

#  1 2 3 4 5 gm 1 2 3 4 5 gm -2 -1 0 +1 +2 gm 

     

#  1 2 3 4 5 gm 1 2 3 4 5 gm -2 -1 0 +1 +2 gm 

     

betekenis scores: 

      --2  sterk negatief 

      --1  enigzins 

negatief 

        0   geen invloed 

      +1  enigzins 

positief 

      +2  sterk positief 

      gm  geen mening 

 

 

Vragen over de doelstellingen die het interne budgetteringssysteem mogelijk bepalen 

(waarbij overigens voor een deel ook contingente factoren ter sprake komen). 
 

Onderstaand zijn vragen opgenomen die in het onderzoek zijn gesteld om een nadere 

indruk te krijgen van de doelstellingen van interne budgettering en hun invloed op het 

budgetteringssysteem. Zowel in de eerste als tweede onderzoeksfase is van deze vragen 

gebruik gemaakt. Bovendien zijn bepaalde functionarissen (met name de manager 

bedrijfsvoering) vragen gesteld zowel waar het de budgettering van afdelingen binnen het 

centrum betreft (vanuit zijn positie als budgetgever) als de wijze waarop het centrum door 

de RvB wordt gebudgetteerd  (vanuit zijn positie als budgethouder).  

 

Wat is het belangrijkste doel van de budgettering van afdelingen? 

 

• Wat beschouwt u als de belangrijkste reden dat de externe budgetparameters worden 

toegepast bij het vaststellen van interne budgetten? 

• Specifiek: waarom van 85% naar 100%? 
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1. (het leveren van een bijdrage aan) het beheersen van de totale ziekenhuiskosten 

• Waarom denkt u dat het budgetteringssysteem bijdraagt aan het beheersen van de 

ziekenhuiskosten? 

• Hoe vaak is het de afgelopen jaren voorgekomen dat uw centrum significante 

budgetoverschrijdingen had die het centrum voor problemen stelde?  

• Wat zijn de belangrijkste bronnen waar deze risico’s uit voortkomen? 

• Zijn de risico’s daardoor ook sterk verschillend per afdeling? 

• Onderscheid uw centrum zich in dit verband van andere centra? 

• Hebben deze financiële risico’s ook invloed op keuzes ten aanzien van het 

budgetteringssysteem? 

• Waarom denkt u dat het budgetteringssysteem bijdraagt aan het beheersen van die 

risico’s? 

• De financiële positie van het centrum heeft zich de afgelopen jaren op een bepaalde 

wijze ontwikkeld. Heeft dat een relatie met de door uw centrum toegepaste mate van 

koppeling?  

• Of ligt er vooral een relatie met het gebruik van het systeem i.c. de mate waarin 

wel / niet aan de spelregels van het systeem is / wordt vastgehouden? 

• Zitten er grote verschillen in reserveposities tussen afdelingen? 

• Is er volgens u een verband tussen de kwaliteit van het interne budgetteringssysteem 

(om externe financiële risico’s te verdelen) en het verschil in reservepositie van 

afdelingen van uw centrum? Dragen met andere woorden bepaalde afdelingen 

onevenredig grote risico’s? 

• Idem centra? 

 

2. het stimuleren van beleidsmatige wenselijke reguliere en topklinische productie 

(effectiviteit) 

• Wie bepaalt welke reguliere en topklinische productie door de afdeling wordt 

voortgebracht? 

• Wie komt er met voorstellen voor nieuw beleid (RvB? MBV? CV? ZM? AH? 

individuele specialisten?): 

• nieuwe doelgroepen te bedienen met bestaande productie 

• nieuwe productie 

• Wie komt er met voorstellen voor beleidsintensiveringen (extensiveringen) (RvB? 

MBV? CV? ZM? AH? individuele specialisten?): 

• bestaande productie van bepaalde soort opvoeren 

• of afbouwen 

• Of zijn dat geen voorstellen, maar wordt dat gewoon gedaan door het afdelingshoofd 

/ individuele specialisten? 

• Is het mogelijk met het centrummanagement (met name in de persoon van MBV, ZM) 

afspraken te maken over zorgkwaliteit?  

• Gebeurt dat ook? 

 



Bijlage II.   Operationalisatie van concepten 

 II-11 

• (hier tevens overstap naar self control)  

Wie beoordeelt eigenlijk de kwaliteit van de geleverde zorg? 

• de medisch specialist zelf die de zorg heeft verleend 

• collega-medisch specialisten (collegiale toetsing) 

• het afdelingshoofd 

• de zorgmanager van het centrum 

• (de manager bedrijfsvoering van het centrum; nee, heeft zelf al aangegeven van 

niet) 

 

Vindt u het belangrijk de met het management afgesproken productie te realiseren 

qua  

• omvang? 

• samenstelling? 

Idem uw collega-medisch specialisten? 

• Waaruit blijkt dat? 

• Waarom? 

 

• Als alle productie wordt gehonoreerd c.q. als niet aan de productiedoelstellingen van 

specifieke zorgproducten wordt vastgehouden bij het besluit om te vergoeden,  

• in hoeverre bent u dan daadwerkelijk gedwongen de afgesproken productie qua 

samenstelling te realiseren? 

• of worden hierover nauwelijks afspraken gemaakt ? 

• in hoeverre wordt er dan beleidsinhoudelijk gestuurd? 

• Waarom is dat belangrijk voor u om zich aan die afspraak te houden? (substitutie 

mag toch?) 

• Voelt u zich gedwongen zo veel mogelijk de productie-afspraken naar omvang en 

samenstelling te realiseren? 

• Gedwongen door het budgetteringssysteem? 

 

• Zitten er specifieke prikkels in het budgetteringssysteem waardoor het inhoudelijke 

beleid t.a.v. reguliere en topklinische zorg wordt gerealiseerd? Welke? 

• Wordt bijvoorbeeld voor beleidsmatig wenselijke productie een volledige 

koppeling gelegd?  

• Wordt dan mogelijk zelfs meer gegeven dan de vergoeding?  

• Wordt die koppeling niet toegepast voor onwenselijke productie?) 

 

3. het verstrekken van dekkende vergoeding voor gemaakte kosten 
 

• Weet u wat de werkelijke kosten zijn (realisatie) van de specifieke kerntaken van de 

afdeling?  

• Heeft u goed inzicht in de kosten van specifieke zorg?  

(regulier resp. topklinisch; met name topklinisch zou redelijk moeten zijn, 

tenslotte informatie door de ziekenhuizen zelf aangedragen) (*) 
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• Als u dat inzicht momenteel niet heeft, is dat inzicht volgens u relatief 

eenvoudig te verkrijgen voor specifieke zorg van uw afdeling? (*) 

(*): Deze vragen zijn als extra indicatie voor taakonzekerheid toegevoegd (veel inzicht 

kan een belangrijke indicatie zijn dat de taakonzekerheid laag is, want om te weten wat 

iets kost moet je goed inzicht hebben op wat je doet) 

• Is aanwijsbaar / u bekend welk deel van het afdelingsbudget dient ter dekking van de 

kosten van deze productie? 

• Zijn de meer- / minderopbrengsten (op basis van volumemutaties * CTG-

tarieven) van de afdeling bij benadering gelijk aan de mutaties in de kosten waar 

het gaat om 

• reguliere zorg (excl. dus topklinische verrichtingen)? 

• topklinische verrichtingen? 

• Indien er wel goed zicht bestaat op de (extra) kosten van zorgproductie, waarom 

wordt u dan niet gebudgetteerd op basis van werkelijke kosten in plaats van met 

behulp van CTG-tarieven? 

• Indien er geen goed zicht bestaat op de (extra) kosten van zorgproductie, hoe weet u 

dan of u in staat bent extra kosten te dekken met de opbrengsten van extra productie?  

 
� Is bekend wat de samenhang is voor de afdelingen tussen externe budgetparameters, 

intern budget en kosten? 

• Weet het centrum wat de werkelijke kosten zijn (realisatie) van de specifieke 

kerntaken van afdelingen? waarom wel / niet? 

• Is aanwijsbaar / u bekend welk deel van het afdelingsbudget dient ter dekking 

van de kosten van deze productie?  

• budgetteert het centrum de afdelingen voor hun verschillende kerntaken (in 

middelen en productie)? waarom wel / niet? 

• Weet u wat voor deze kerntaken de vergoeding is in het externe budget? waarom 

wel / niet? 

• Ergo: sluit de budgettering op afdelingsniveau aan op het externe budget, dus op 

de ziekenhuisopbrengsten per kerntaak? waarom wel / niet? 

 

• Heeft u goed inzicht in welke extra reguliere en topklinische zorg u geld kost c.q. 

waar u op “verdient”? 

• Heeft u goed inzicht in de kostprijs van de zorg? (regulier resp. topklinisch; met name 

topklinisch zou redelijk moeten zijn, tenslotte informatie door de ziekenhuizen zelf 

aangedragen) 

• Als u dat inzicht momenteel niet heeft, is dat inzicht volgens u relatief eenvoudig 

te verkrijgen voor de reguliere resp. topklinische zorg? 

• Zijn de meer- / minderopbrengsten (op basis van volumemutaties * CTG-tarieven) 

van afdelingen bij benadering gelijk aan de mutaties in de kosten waar het gaat om 

• reguliere zorg (excl. dus topklinische verrichtingen)? 

• topklinische verrichtingen? 
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• Voor zover er onevenwichtigheden zijn in het externe budget waar het de vergoeding 

van kerntaken betreft, hoe is daar dan mee omgegaan in de interne budgettering? 

• Is de pijn in het verleden zo goed mogelijk verdeeld (in de historische budgetten) 

i.c. is er dus geschoven tussen kerntaken? 

• Is bekend welke centra / afdelingen voor welke kerntaken tekort komen / waar 

overschotten zitten? 

 

• In hoeverre bent u van mening dat u een adequate dekking heeft in het centrum voor 

de dekking van de volgende kerntaken: 

• onderzoek 

• onderwijs en opleiding 

• reguliere zorg 

• topklinische zorg 

• topreferente zorg 

 

• Wordt het totale budget door het centrum over het algemeen als haalbaar geacht? 

 

• Mogen ook substituties optreden tussen middelen die bestemd zijn voor verschillende 

kerntaken? Of zijn middelen niet in die zin te labelen c.q. bestaat er geen zicht op 

welke middelen aan welke kerntaken worden uitgegeven (ik heb het nu over de 

kostenkant, niet de budgetkant)? 

• Is uw indruk dat er in hoge mate kruissubsidiëring plaatsvindt tussen kerntaken?  

• In welke zin? (welke kerntaak meer, welke minder)  

• Is het relatief eenvoudig binnen budget te blijven door wat minder van wat 

anders te doen dat minder strak te budgetteren is op basis van 

outputparameters?  

• Of is het moeilijk dergelijke productie te muteren vanwege lopende 

onderwijs-, onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s? 

• Waarop baseert u die indruk? 

 

4. het voorkomen van ondoelmatige productie (in de zin van verrichtingen) 

(efficiëncy) 

5. het stimuleren van doelmatige productie (bijvoorbeeld door middel van 

nacalculatie en vergelijking / concurrentie) (efficiëncy) 

• Leidt het verschil in vergoeding tussen dagverpleging en opname tot het in stand 

houden van opnames / werkt het remmend op de ontwikkeling van dagverpleging? 

• Worden afdelingen door het budgetteringssysteem gestimuleerd tot doelmatige 

zorgverlening?  

• Speelt concurrentie reeds een rol in de reguliere en topklinische zorg van het 

academisch ziekenhuis? 

• Draagt dat bij aan doelmatigheid / efficiencyverbetering? 
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• Kijkend naar de invloed van koppeling op de realisatie van die doelstellingen (i.c. 

verkeerde financiële prikkels), is dat niet voldoende reden om het interne 

budgetteringssysteem aan te passen en de koppeling los te laten? 

• Waarom gebeurt dat dan niet? Welk belang is het dat zwaarder weegt? 

 
6. het stimuleren van financieel interessante productie 

• Spelen financiële prikkels (verschillen tussen kosten en opbrengsten van 

productieveranderingen) een rol bij de keuze van de productie?  

• Gaat er sturing uit van financiële prikkels in het budgetteringssysteem? 

• Is dat  

• een effect van het systeem, 

• een bewust nagestreefde doelstelling of 

• een randvoorwaarde?  

• Komt het (dus) voor dat beleidsinhoudelijke wensen en financiële prikkels haaks op 

elkaar staan? 

• Zo ja,  

• wat gebeurt er dan? 

• geven beleidsinhoudelijke dan altijd de doorslag? 

• (effect) Is opname dan niet veel interessanter dan dagbehandeling 

gezien de hoogte van de externe parameterwaarden? Staat dat niet 

haaks op inhoudelijke zorgsturing?  

• worden dan ook extra middelen beschikbaar gesteld om dat beleid te 

realiseren (of wordt er een verlies genomen)? 

• Zo nee, refereren aan doelstelling 2: sturing en de beperkingen van het 

budgetteringssysteem. 

• Is er een tendens dat financiële prikkels steeds meer invloed krijgen op de 

zorgproductie? 

• zo ja, 

• waaruit blijkt die toenemende invloed? 

• wat is daarvan de oorzaak? (reservepositie ziekenhuis?) 

• (wie maken die keuzes?) 

• zo nee, 

• (wat is de relatie met de verslechterende reservepositie met het ziekenhuis 

(centrum))? 

• zal het (daardoor) noodzakelijk zijn in de toekomst financiële kriteria een 

sterkere rol te laten spelen in de besluitvorming ten aanzien van de te 

leveren zorg? 

• Wordt het academisch ziekenhuis een steeds meer op geld gestuurde organisatie? 

• Leidt het huidige interne budgetteringssysteem er toe dat bepaalde partijen (de 

financiële rekenmeesters) binnen het ziekenhuis steeds meer invloed krijgen op 

hoe de kerntaken inhoud krijgen, dus wat de beleidsaccenten zijn per kerntaak? 

• Waar blijkt dat uit? 

• Of heeft het interne budgetteringssysteem daar geen enkele invloed op? 
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• Zou dat niet te verwachten zijn?  

 

7. het realiseren van een voor alle partijen aanvaardbare middelenverdeling 

• Staat kostendekking niet voorop (zie doelstelling 3), maar gaat het vooral om het 

oplossen van een verdelingsvraagstuk? 

• Kijkend naar de grote verschillen in afdelingsreserves, in hoeverre is dan sprake van 

een aanvaardbare middelenverdeling? 

• Of spelen andere oorzaken dan een rol? (zoals slecht middelenbeheer) 

Wat is het effect van koppeling op discussies wie hoeveel middelen moet krijgen: 

• Beschouwt u het centrum als een eenheid  

• of is het een verzameling specialismen en ook niet veel meer dan dat? 

• Hebben ze belang bij samenwerking? Wat is er mee te winnen? 

• Is er noodzaak tot samenwerking? Hebben afdelingen elkaar nodig? 

• Wil men liever niet samenwerken? Hebben ze wat tegen elkaar? Is er 

kinnesinne? 

• Weinig vertrouwen in elkaar? Wat is de oorzaak van dat wantrouwen 

(zijn afspraken in het verleden niet nagekomen)? 

• Geen oog voor elkaars belangen? Hoe lopen die belangen dan uit 

elkaar? Wat is daarvan de oorzaak? 

• (indien weinig eenheid)  

Is dat de oorzaak dat koppeling (als objectief verdeelsysteem) wordt 

toegepast, is daar behoefte aan? 

• Versterkt koppeling een houding van ieder voor zich en weinig bemoeienis 

met elkaar?  

• Maakt dat de roep om koppeling juist minder of sterker?  

• Bent u bereid het tekort van een andere afdeling te compenseren?  

• Zo ja, is dat in het verleden ook reeds gebeurt? 

• Zo nee, waarom niet? 

• Beschouwt u het budget als een historisch verworven recht? 

• Bent u bereid middelen beschikbaar te stellen voor nieuw beleid van een bepaalde 

afdeling waarvan het belang wordt onderkend?  

• Zo ja, is dat in het verleden ook reeds gebeurt? 

• Zo nee, waarom niet? 

 

8. het zich zo volledig mogelijke gedragen zoals volgens het ziekenhuis door de 

overheid verlangd wordt 

• Met de toepassing van de FB-systematiek streeft de overheid bepaalde doelstellingen 

na. Door die FB-parameters te gebruiken in de interne budgettering kan de RvB het 

gevoel hebben dat ze dat overheidsbeleid uitdraagt. Het centrumbestuur kan door 

dezelfde wijze van budgetteren als de RvB laten zien dat ze een loyale dienaar is van 

de RvB. Denkt u dat dat voor het centrumbestuur een rol speelt? 
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• Als de overheid volgens een bepaalde budgetteringssystematiek middelen en mutaties 

in die middelen toekent aan het ziekenhuis, dan getuigt het van loyaliteit aan dat 

overheidsbeleid als die systematiek op dezelfde wijze intern wordt toegepast. 

• Bent u het met die stelling eens? 

• Speelt die overweging voor u een rol bij het bepalen van de interne 

budgetteringssystematiek? 

• Wat krijgt u terug voor die loyaliteit? Op welke wijze wordt u daarvoor beloond? 

 

9. overig, namelijk _____________________________________________________ 

• Ingaan op de aangegeven doelstelling. 

 

 

3.2.  De invloed van contingente factoren op het budgetteringssysteem 
 

• Het toepassen van koppeling is op het eerste gezicht een overzichtelijk, helder en 

weinig inspanningen vergend budgetteringssysteem. Klopt die indruk? 

• Is dat een belangrijke reden waarom voor koppeling is gekozen? Of is het een 

prettige bijkomstigheid? 

• (Als het een belangrijke reden is) We hebben geconstateerd dat het systeem manco’s 

kent waar het gaat om  

• het verstrekken van een adequate dekking van gemaakte kosten; 

• het ondersteunen van beleidsmatig gewenste sturing; 

Is eenvoud zo belangrijk dat het prevaleert boven deze doelstellingen? 

 

• Welke rol speelt de beschikbaarheid van informatie over productie en kosten? (open 

vraag) 

• Als die niet erg adequaat is, is dat dan een reden 

• om wel te koppelen:  

budgetteren o.b.v. kosten is dan eigenlijk niet goed mogelijk; elke toewijzing is 

arbitrair; dan maar een ander criterium, namelijk verdienersprincipe  

• om niet te koppelen:  

de parameters zijn zo’n slechte afspiegeling van kosten en productie, dat dat zou 

leiden tot grote onevenwichtigheden; met name wijken marginale kosten en 

opbrengsten sterk af; dan maar de informatie gebruiken die er is, ook al is die 

ook niet erg geavanceerd 

 

• Voordat de centra werden ingesteld werden afdelingen rechtsreeks via koppeling 

door de RvB gebudgetteerd. Klopt dat beeld? 

• Is deze historisch gegroeide situatie ook van invloed geweest op het besluit van de 

RvB in de nieuwe organisatorische situatie ook de centra op een dergelijke wijze te 

budgetteren? 

• Was voor deze werkwijze ook de meeste steun te vinden in de organisatie? 
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• Hebben bepaalde afdelingen ook het meeste belang bij deze werkwijze voort te 

zetten?  

• Geeft hen dat de grootste kans in het verleden opgebouwde afdelingsreserves te 

behouden / te creëren? 

• Kunnen zij daarmee een relatief onafhankelijke positie behouden ten opzichte 

van het centrumbestuur? 

• Wordt het daardoor voor de centrumbesturen ook lastiger een eigen rol te 

spelen? (effect, maar practisch hier op te nemen) 

• Zou de RvB er daarom ook belang bij hebben deze koppeling te doorbreken als 

ze de organisatie zo ver zou kunnen krijgen? 

 

• Hebben persoonlijke kenmerken invloed op de wijze van intern budgetteren? (open 

vraag) 

• Welke? 

• Waarom? 

• Waar blijkt dat uit? 

• informeel � formeel: 

• Wat kenmerkt de aansturing van de afdelingen door het centrumbestuur / de 

centrumraad het meest: 

• Zaken gedaan krijgen via sterk informele contacten; centrummanagement 

maakt veel gebruik van een-tweetjes met afdelingshoofden etc.; 

managementcontracten, budgetten etc. zijn er weliswaar formeel, maar in de 

praktijk wordt daar veel van afgeweken en worden de meeste zaken “achter 

de schermen” gedaan. 

• Veel gebruik maken van formele instrumenten als managementcontracten, 

uitvoeringsrapportages en analyses ervan, sterk sturen op budgetten. 

Besluitvorming komt vooral via formeel overleg plaats. 

• Is er sterk behoefte aan een besturingsstructuur die los van personen staat? (bijv. 

i.v.m. continuïteit en schaalgrootte) 

• In hoeverre speelt kennis van de organisatie / aanwezigheid van een netwerk een rol 

bij de keuze van het budgetteringinstrumentarium? Waarom? 

 

• Past het systeem van koppeling bij de cultuur binnen het VUMC? Hoe zou u die 

willen omschrijven? 

• Is het systeem bij de cultuur gezocht? 

• Of heeft het systeem tot een bepaalde cultuur geleid in het VUMC (versterkt)? 

 

 

4. Het gebruik van het budgetteringssysteem 
 

Aan de hand van onderstaande tabel en vervolgvragen is het gebruik van budgetten 

geoperationaliseerd. De relatie centrum-afdeling staat daarbij centraal. Gelijksoortige 

vragen zijn gesteld waar het de budgettering van centra door de RvB betreft. 
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De volgende situatie wordt verondersteld. De afdeling heeft te maken met een 

budgetoverschrijding die niet wordt gecompenseerd door extra opbrengsten in het 

externe budget op basis van “boter bij de vis”.  

In welke van de volgende situaties verstrekt het centrumbestuur (de centrumraad) de 

afdeling extra middelen ter dekking van deze budgetoverschrijding?  

 

• De extra kosten zijn binnen enkele jaren terugverdiend  

(bijvoorbeeld door kostenbesparingen). 

1 2 3 4 5 gm* 

• De oorzaken van de overschrijding liggen buiten de 

invloedssfeer van de afdeling. 

1 2 3 4 5 gm 

• De afdeling heeft goede inhoudelijke argumenten voor de 

overschrijding. 

1 2 3 4 5 gm 

• Het centrumbestuur (de centrumraad) compenseert de 

afdeling bijna altijd (*), omdat de hoogte van het budget 

nauwelijks realistisch te bepalen is. 

1 2 3 4 5 gm 

• Het centrumbestuur (de centrumraad) compenseert de 

afdeling in geen enkel geval: de kosten moeten binnen 

het budget blijven en de afdeling dient altijd binnen het 

eigen budget compensatie voor tegenvallers te zoeken (of, 

indien aanwezig, deze te financieren uit haar 

reservepositie). 

1 2 3 4 5 gm 

 

ad.* scores variërend van 1 = nooit  tot  5 = altijd;  gm = geen mening 

 

ad (*): Gaat het dan om beleidsmatig wenselijk geachte 

a. extra (maar dus niet of niet adequaat vergoede) output van de 

afdeling in kwalitatieve zin 

b. extra (maar dus niet of niet adequaat vergoede) output van de 

afdeling in kwantitatieve zin 

c. samenwerking met andere zorgaanbieders  

d. grotere patiënttevredenheid 

e. _____________________________________________________ 

 

 

Vanuit de optiek van het centrumbestuur: 

• Maakt het centrumbestuur verschil in haar reactie op budgetoverschrijdingen van 

verschillende afdelingen? 

• Zo ja, Wat is daarvan de reden? 
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• Zo nee, Is daar geen reden voor? 

• Invloed aard zorgproductie (taakonzekerheid): 

• Onderscheiden specialismen zich van elkaar in de mate waarin 

ervaringsgegevens over de middeleninzet voor (extra) zorgproductie beschikbaar 

zijn? Bijvoorbeeld omdat meer inzicht bestaat in de activiteiten van het 

zorgproces en het aantal verschillende activiteiten overzichtelijker / beperkter 

is? Bestaat daardoor het voor het ene specialisme meer inzicht in de kosten van 

(extra) zorgproductie dan voor het andere specialisme? 

• Zijn daardoor de oorzaken van budgetoverschrijdingen beter te beoordelen met 

navenant een andere reactie van het centrumbestuur? 

• Het uiteen lopen van kosten en vergoedingen: 

• Loopt het ene specialisme meer risico op een budgetoverschrijding dan het 

andere? Waardoor? 

Met navenant een andere reactie van het centrumbestuur? 

• De verhouding zorg - andere kerntaken: 

• Is het ene specialisme beter in staat die risico’s in te dekken met 2
e
, 3

e
 en 4

e
 

geldstroomactiviteiten dan het andere (en daarmee beter in staat 

budgetoverschrijdingen op de zorgproductie te compenseren)? 

 

Vanuit de optiek van de afdelingshoofden: 

• Waarom reageert het centrumbestuur op de aangegeven wijze (zie tabel)? 

• indien wel sterk wordt vastgehouden aan de realisatie van het budget: 

• Vindt u dat het centrumbestuur voldoende rekening houdt met de tekortkomingen 

van het budgetteringssysteem in haar reactie op budgetoverschrijdingen?  

(immers, als het systeem niet tot adequate budgetten leidt, zou je een soepele 

opstelling van het centrumbestuur verwachten) 

• Vindt u dat het centrumbestuur minder sterk aan budgetten vast zou moeten 

houden? Waarom?  

(voor zover dat inmiddels niet duidelijk is) 

• indien niet sterk wordt vastgehouden aan het budget: 

• Vindt u dat het centrumbestuur sterker aan budgetten vast zou moeten 

houden? Waarom?  

(voor zover dat inmiddels niet duidelijk is)  

• Hecht u als afdelingshoofd wel of geen sterke betekenis aan het verschil tussen het 

(op basis van “boter bij de vis” bijgestelde) afdelingsbudget en de realisatie? 

• (indien niet) 

• Waarom niet? 

• Leidt het budgetteringssysteem volgens de budgetgever niet tot reële 

budgetten (in de zin van kostendekkende budgetten)? 

(zie AZG: reële budgetten leiden tot reëel afrekenen) 

• Ligt er een relatie met de aard van het specialisme: 

• verhouding onderzoek(-opleiding)-zorg? 
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• normeerbaarheid van de zorg? (in hoeverre is de zorg te 

budgetteren via koppeling? wat is de mate van 

taakonzekerheid) 

• afgezien van normeerbaarheid, in hoeverre lopen vergoedingen 

en kosten uit elkaar? 

• Reageert het centrumbestuur bij uw specialisme anders op een 

overschrijding van het budget dan bij andere specialismen? 

• Zo ja,  

• Wat is daarvan de reden? 

• Zo nee,  

• Is daar geen reden voor? 

• (indien wel) 

• Waaruit blijkt dat? 

• Betekent dat, dat u het budget ook reëel vindt? Wordt het totale budget door 

de afdeling als haalbaar geacht? 

Probeert u met alle mogelijke middelen budgetoverschrijdingen te 

voorkomen? 

• Hoe doet u dat dan? 

• heeft dat met name invloed op bepaalde kerntaken? (volume? 

kwaliteit geleverde prestaties?) 

• heeft het invloed op werkwijzen? (daagt het medisch specialisten uit 

tot efficiencyvergroting?) 

• Werken uw collega-medisch specialisten daaraan mee? Op welke wijze? 

• Vinden andere afdelingen budgetten ook belangrijk in de zin van binnen budget 

proberen te blijven? 

• Waardoor worden volgens u verschillen bepaald? (zie ook hierboven) 

• Klopt het dat tekorten in een volgend jaar van het budget worden afgetrokken? 

 

 

5. Effecten 

 
Onderstaande vragen hebben betrekking op de in beschouwing genomen effecten. De 

realisatie van doelstellingen is besproken aan de hand van scores aangegeven op de 

betreffende tabel, zie het onderdeel doelstellingen. 

 

• Hebben verschillende systemen ook verschillende effecten?  

• Welke?  

• Bij centrum A koppeling. Bij centrum B niet. Centrum A heeft een sluitende 

exploitatie, centrum B niet. Een relatie? 

• ______________________________________________ 

• Waarom? 

• Wenselijk? 

• Zo ja, waarom verandert u het budgetteringssysteem dan niet? 
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• Zou u het huidige interne budgetteringssysteem willen veranderen? 

• Hoe? 

• Zou u bijvoorbeeld een sterkere rol willen van de budgetparameters bij het 

bepalen van budgetmutaties? 

• Waarom? (welke doelstellingen worden dan beter gerealiseerd, welke effecten 

verwacht u daarvan?) 

• Waarom denkt u dat dan (voor zover nog niet duidelijk)? 

• Waarom worden die verbeteringen dan niet doorgevoerd? 

• Zijn er dan verliezers en die werken tegen? Wie? Waarom zouden zij 

verliezen? 

• Beschouwen de meeste afdelingen de huidige wijze van budgettering(intern 

doorgeven externe budgetmutaties) als een zegen of als een zorg? 

Zijn er elders in de organisatie wel eens pogingen ondernomen de budgettering van 

centra / afdelingen door de RvB te veranderen? 

 

• Is er een tendens dat financiële prikkels steeds meer invloed krijgen op de 

zorgproductie? 

• zo ja, 

• waaruit blijkt die toenemende invloed? 

• hebben financiële prikkels ook invloed op wachtlijsten? 

• wat is daarvan de oorzaak?  

• Er is in beeld gebracht met welke productie waarschijnlijk geld wordt 

verdiend en met welke geld verloren. Wat voor effect heeft dergelijke 

informatie? 

• zo nee, 

• is dat niet noodzakelijk? 

 

� Leidt het budgetteringssysteem ertoe (met name de wijze waarop mutaties worden 

toegepast) dat er verschuivingen ontstaan in de bestedingen aan de verschillende 

kerntaken?  

• Zo ja, 

• tussen welke kerntaken ontstaan verschuivingen? 

• op grond waarvan baseert u dat oordeel: 

• zijn die verschuivingen aan te tonen? 

• of bent u gevoelsmatig dat oordeel toegedaan? op grond van welke 

indicaties? 

• wordt u door het systeem daartoe gedwongen? 

• of wordt u door het systeem daartoe in staat gesteld (dus vrijwillige keus?)? 

• of beide? 

• wat zijn dan de mechanismen in het budgetteringssysteem waardoor die 

verschuivingen ontstaan: 

• zijn er dalingen in bepaalde productie waardoor de opbrengsten (als 

gevolg van koppeling) harder dalen dan de kosten, waardoor middelen 
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bestemd voor andere kerntaken moeten worden aangewend om die 

gaten te vullen? 

• zijn die verschuivingen ongewenst? waarom? wat zijn daarvan de gevolgen? 

voor wie? 

• Zo nee, 

• heeft de nacalculatie / boter bij de vis niet tot gevolg dat er tekorten of 

overschotten ontstaan met betrekking tot de zorg, waardoor middelen 

bestemd voor andere kerntaken moeten worden aangewend om die gaten te 

vullen c.q. andere kerntaken wat extra’s kunnen krijgen? 

• Indien niet te beoordelen, 

• waarom is dat niet te beoordelen? 

• impliceert dat, dat u niet bekend is wat het effect van het 

budgetteringssysteem op de realisatie van de kerntaken van het ziekenhuis? 

• is het anderen wel bekend? wie dan? waarom hen wel? 

• Leidt het budgetteringssysteem ertoe (met name de wijze waarop mutaties worden 

toegepast) dat het geld ook daadwerkelijk worden besteed aan de 

activiteiten/producten waarmee het is binnengehaald? (zijn de bestedingen de 

budgetten sterker gaan volgen bij een toenemende koppeling?) 

• Zal daardoor de interne kruisbestuiving verminderen?  

• Aan welke kruisbestuiving denkt u dan: 

• tussen centra (afdelingen)? 

• tussen kerntaken  

• op ziekenhuisniveau? 

• binnen een afdeling? 

• Wat is daarvan het gevolg? Waarom? 

• Heeft dat invloed op de academische profilering? Welke? Waarom? 

• De realisatie van de verschillende doelstellingen en andere effecten overziend,  

• is de patiënt gebaat bij de effecten van het budgetteringssysteem? 

• waarom wel / niet? waar komen die effecten tot in uitdrukking? 

• door welke prikkels in het budgetteringssysteem worden die veroorzaakt (voor 

zover dat inmiddels nog niet duidelijk is)? 

• of ligt hier een sterke relatie met gebruik? 

 

• Heeft de RvB invloed verloren door in het verleden de koppeling te versterken van 

85% naar 100%?  

• Aan wie? 

• Waaruit blijkt dat? 

• Is dat een gunstige ontwikkeling? Waarom (niet)? 

• Waarom heeft de RvB er dan mee ingestemd? 

• Heeft de RvB invloed gewonnen als in 2004 de koppeling wordt teruggedraaid van 

100% naar 90%?) 
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• Wat is de invloed van het huidige budgetteringssysteem op de overheadkosten van het 

systeem? 

• Het toepassen van een sterke mate van koppeling lijkt relatief weinig 

inspanningen op te leveren ten opzichte van een budgetteringsproces waar 

budgetten minder sterk rekenkundig worden vastgesteld. Is die indruk juist? 

 

 

6. Andere vormen van control 
 

Onderstaande vragen hebben betrekking op behavior en personnel control. Bij vragen over 

taakonzekerheid (onderdeel 2) zijn reeds ook enkele vragen over behavior control 

vermeld. Onderstaande vragen zijn met name gesteld aan afdelingshoofden, maar diverse 

vragen zijn ook voorgelegd aan managers bedrijfsvoering en zorgmanagers. 

 

6.1.  behavior control (incl. self control) 
 

• We hebben gesproken (bij taakonzekerheid) over de mate waarin er voorschriften / 

procedures / protocollen zijn die gebruikt kunnen worden in het 

zorgverleningsproces. Wat zijn de belangrijkste redenen dat men wel / niet toezicht 

uitoefent of volgens voorschriften wordt gewerkt, wat wil men daar mee bereiken?  

• realisatie productie in termen van hoeveelheid? 

• idem kwaliteit? 

• kostenbeheersing? 

• Wie beoordeelt de kwaliteit van de geleverde zorg? 

• de medisch specialist zelf die de zorg heeft verleend 

• collega-medisch specialisten (collegiale toetsing) 

• het afdelingshoofd 

• de zorgmanager van het centrum 

• de manager bedrijfsvoering van het centrum 

• Als het toezicht bijdraagt aan het realiseren van beleidsmatig afgesproken zorg qua 

samenstelling en volume, op welke wijze werkt dat dan?  

Kunt u dat omschrijven?  

Hoe draagt dat toezicht dan bij? 

• Stimuleert het centrumbestuur  (met name in de persoon van MBV, ZM) de toepassing 

van standaardprocedures / protocollen bij het uitoefenen van zorgtaken?  

• Indien ja, 

• Waaruit blijkt dat? 

• Waarom doet ze dat? 

• Indien nee, waaruit niet? 
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6.2. personnel control: cultural (clan) en self control 
 

binnen de afdeling: 

 

• U bent afdelingshoofd. Drukt u een sterk persoonlijk stempel op de wijze waarop 

andere specialisten binnen uw afdeling functioneren? 

• Hoe zou u uw stijl van leiding geven aan de afdeling willen omschrijven? 

• Heerst er een sterke mate van concensus binnen de afdeling tussen de medisch 

specialisten onderling over  

• wat belangrijk is,  

• wat je wel en niet doet,  

• hoe je je onderling gedraagt?   

• Wat voor invloed heeft dat op de uitvoering van zorgtaken?  

• bijv. stel dat het afdelingshoofd zegt om op een uniforme wijze te werken; 

is dat dan belangrijk vanuit  

• kwaliteitsoogpunt?  

• middelenmanagement? 

• Dragen gemeenschappelijke waarden, opvattingen en doelstellingen van medisch 

specialisten bij aan het realiseren van de zorgproductie zoals die met het 

centrumbestuur is afgesproken? 

• Als ze daar aan bijdragen, op welke wijze werkt dat dan?  

Kunt u dat omschrijven?   

• Hebben gemeenschappelijke waarden, opvattingen en doelstellingen enerzijds en 

interne budgettering anderzijds “iets” met elkaar in uw ogen?  

• Beïnvloeden ze elkaar? Wat zijn de relaties?  

• Zijn het alternatieven (substituten)? 

• Of zijn het aanvullingen (zijn waarden, opvattingen en doelstellingen vooral 

gericht op kwaliteit, accounting control vooral op kwantiteit)?  

• Of is er geen verband? 

 

op centrumniveau: 

• Is er een “centrum A” - gevoel? Hebt u het gevoel dat het centrumbestuur en de 

afdeling “voor dezelfde zaak gaan”?  

(gemeenschappelijke waarden, opvattingen, doelstellingen) 

• Denken uw collega-medisch specialisten daar net zo over? 

• Wat is dat voor gevoel? 

• Hoe ontstaat zo’n gevoel? 

• Welke waarden tracht met name het centrummanagement (met name in de 

persoon van MBV, CV, ZM) te stimuleren? 
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• Op welke wijze? 

• selectie medisch specialisten? 

• interne training / cursussen? 

• beschikbaar stellen faciliteiten? (voor wat hoort wat) 

• _________________________? 

• Hoe succesvol beschouwt u die instrumenten? Waaruit blijkt dat? 

• (Wordt u beïnvloed door de opvattingen, waarden en doelstellingen van 

het centrumbestuur?) 

• Geldt dat ook voor uw collega-medisch specialisten? 

• Als een nieuwe medisch specialist wordt aangesteld, speelt het centrummanagement 

(met name in de persoon van MBV, ZM) dan ook een rol bij de beslissing wie er 

uiteindelijk wordt aangesteld? 

• Zo ja, Wat zijn de punten waar het management op let? 

• Zo nee, Speelt bij de selectie een sterke rol welke bijdrage  de nieuwe kandidaat 

kan leveren aan de realisatie van de doelstellingen van het centrummanagement 

(t.a.v. reguliere en topklinische zorg)? 

 

 

7. De gevolgen van DBC’s 
 

Aan de hand van de scores op onderstaande tabel is in beide onderzoeksfases de invloed 

van DBC’s op het budgetteringssysteem en op de andere concepten behandeld. De scores 

hebben geleid tot aanvullende vragen die vervolgens worden gepresenteerd. 

 

Tabel Invloed van DBC’s op de interne budgettering 
 

De invoering van DBC’s voor de externe financiering zal het mogelijk maken de 

interne budgettering te verbeteren. Met deze stelling ben ik het 

• volledig oneens 

• enigszins oneens 

• enigszins eens 

• volledig eens 

• Ik heb over dit onderwerp nog geen mening / ik weet het niet. 

 

Het aandeel van de interne budgetten dat sterk rekenkundig bepaald wordt met 

behulp van externe budgetparameters zal door de invoering van DBC’s 

• afnemen 

• niet veranderen 

• toenemen 

• Ik heb over dit onderwerp nog geen mening / ik weet het niet. 

 



Bijlage II.   Operationalisatie van concepten 

 II-26 

De invoering van DBC’s zal de academische profilering van het ziekenhuis 

• gunstig beïnvloeden 

• niet beïnvloeden 

• ongunstig beïnvloeden 

• Ik heb over dit onderwerp nog geen mening / ik weet het niet. 

 

 

Aanvullende vragen over DBC’s. 
 

• Ervaart u momenteel reeds “lusten” en/of “lasten” van DBC’s? 

• Krijgt u van de medische administratie reeds overzichten? 

• Wat kunt u daar mee? 

• Merkt u reeds veranderingen van bepaalde discussies in de organisatie als gevolg 

van DBC’s? 

• Waar gaan die discussies dan over?  

• Wie discussiëren daar over?  

• Wat vindt u van die discussies? 

• Hoe denken andere medisch specialisten binnen uw specialisme over DBC’s: 

• een lust? 

• of een last? 

• is er ook een soort wantrouwen: men wordt er van weg gehouden, dus men 

weet niet wat het inhoudt? 

• Denken ze er allemaal min of meer hetzelfde over? 

• Zo nee, zet dat de onderlinge verhoudingen onder druk? 

• Merkt u reeds veranderingen van bepaalde discussies met organisaties buiten het 

ziekenhuis waar het ziekenhuis mee te maken heeft (zoals zorgverzekeraars) als 

gevolg van DBC’s? 

 

• Verwacht u dat DBC’s ook een rol zullen gaan spelen in de interne budgettering?  

• alleen het vaststellen van budgetmutaties? 

• het vaststellen van het integrale budget? 

• denkt u dat herallocaties realiseerbaar zijn? 

(indien geen invloed aangegeven)  

• De huidige FB-parameters verdwijnen, DBC’s komen daarvoor in de plaats;  

aangezien FB-parameters nu een rol spelen in de interne budgettering, dan 

zullen DBC’s daar toch invloed op hebben? 

 

• Als DBC’s gebruikt gaan worden bij het vaststellen van de hoogte van het 

afdelingsbudget, denkt u dat de reactie van het centrumbestuur / de centrumraad op 

budgetoverschrijdingen dan zal veranderen? 

(Zal er sterker worden vastgehouden aan het budget?)  
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• In hoeverre zal het gebruik van DBC’s bij het vaststellen van de hoogte van het 

afdelingsbudget uw reactie als afdelingshoofd op budgetoverschrijdingen 

veranderen? 

 

• Denkt u dat uw afdeling dankzij de invoering van DBC’s meer budget zal krijgen? 

Waarom denkt u dat? 

 

• Zullen DBC’s invloed hebben op de academische profilering? Zo ja, welke? Waarom 

denkt u dat? 

• Verwacht u een toenemende parameterisering van andere kerntaken? 

• Zullen budgetten ook meer de bestedingen volgen in de zin, dat het geld meer 

besteed zal worden aan die kerntaak waar het voor gebudgetteerd is?  

• Welke invloed heeft dat op de acadenische profilering? (minder kruisbestuiving?) 

• Wordt het academisch ziekenhuis ook gedwongen meer op basis van geld te sturen? 

Waarom? (refereren aan eerder genoemde risico’s bij punt 1) 

• Welke rol speelt toenemende concurrentie? Wordt die groter, nemen daardoor de 

financiële risico’s toe en moet er daarom meer op geld worden gestuurd? 

• (indien aangegeven) Als gevolg van de risico’s van bezettingsresultaten? 

• Wie denkt u dat meer belang heeft bij DBC’s: specialisme A of specialisme B? 

waarom? 

• beter budget? (taakonzekerheid) 

• waarom voor die beter? 

• waarom kan DBC dat wel en nu niet? 

• meer budget? 

• waar zal de pijn / het voordeel terecht komen: 

• heeft dat consequenties voor het MT? 

• idem de verpleegafdeling? 

• idem de polikliniek? 

 

• Is de patiënt gebaat bij de invoering van DBC’s bij de financiering / budgettering van 

uw specialisme? (discussie aanwakkeren) 

• Zullen DBC’s meer representatief zijn om er beleidsmatig zorgafspraken mee te 

maken tussen ziekenhuismanagement, zorgverzekeraars en medisch specialisten dan 

de huidige FB-parameters? 

• Zal kwaliteitsverbetering door de invoering van DBC’s worden gestimuleerd? 

Bijvoorbeeld door standaardisatie / protocollering? 

• Zal de academische kwaliteit voldoende in de DBC’s tot uitdrukking? 

• Zo nee, wat zal dat voor consequenties hebben? 

• Is een mogelijk gevaar van toenemende parameterisering van de kosten van 

zorgverlening dat afdelingen alleen die dingen gaan doen waar een vergoeding 

tegenover staat? (al het overige wordt gemariginaliseerd; daarmee haal je de 

ruimte voor creativiteit eruit) 
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• Zullen DBC’s er toe kunnen leiden, dat eerder wordt gestopt met behandeling, 

omdat de DBC “op” is? 

• Zullen de financiële prikkels bij DBC’s krachtiger zijn dan bij FB-parameters? 

• Zijn prikkels onder FB juist groot door het volledig uiteen lopen van kosten 

en opbrengsten? En liggen ze bij DBC’s juist sterker tegen elkaar aan? 

• Een groter deel van het budget wordt vergoed via DBC’s, terwijl veel kosten 

vast zijn. Daardoor ontstaan grotere risico’s van bezettingsresultaten (zie 

doelstelling 1), zowel positief als negatief. Als die vaste kosten groot zijn, 

dan zijn de prikkels ook groot. Zijn veel kosten vast en derhalve de 

“bezettingsprikkel” hoog?  

• Of zal de zorgverzekeraar de vergoeding voor extra productie bijstellen? 

• Ziet u het als een reëel risico dat DBC’s zullen leiden tot het stimuleren van 

behandeling van “winstgevende” patiënten c.q. het ontmoedigen van 

“verliesgevende”? Waarom (niet)? 

• (indien men zegt dat medisch specialisten zo niet werken)  

Is dat niet vreemd dat medisch specialisten zich niets van financiële prikkels 

zouden aantrekken?  

• Zal er afwentelingsgedrag ontstaan tussen ziekenhuizen?  

• Is dat reeds het geval onder de FB-systematiek?  

• Heeft u daar voorbeelden van? 

 

• Vermindert zeggenschap RvB over centra / afdelingen als DBC’s worden toegepast? 

(immers, 1. het allocatiemechanisme is een automatisme geworden waar directie 

geen invloed op heeft en 2. directie heeft geen of weinig middelen om zelf beleid te 

ontwikkelen, die worden voor een belangrijk deel automatisch doorgegeven) 

• Waarom? 

• Is dat een wenselijk of onwenselijk effect? 

• Of hebben ze juist minder vrijheidsgraden om te schuiven (en dus sturen) met 

middelen (a. het is helderder welke middelen benodigd zijn + b. claimgedrag 

afdelingen)? 

• Zal dan ook uw positie verzwakken richting de afdelingen? 

• Of verwacht u dat centrumbesturen dankzij DBC’s de mogelijkheid hebben hun 

positie sterker neer te zetten a.g.v. betere informatie over zorg en kosten/opbrengsten 

ervan?  

• Welke veranderingen in de discussies met het centrumbestuur verwacht u in dit 

verband? 

 

• Zullen DBC’s ook invloed hebben op het toepassen van voorschriften, standaards en 

protocollen? 

• Welke invloed (toename, afname)? 

• Waarom (zoals noodzaak meer binnen budget te blijven)? 

• Wat voor invloed zullen DBC’s hebben op de gemeenschappelijke waarden, 

opvattingen en doelstellingen? Drijven ze een wig, of versterken ze die? 
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Bijlage III.      Budgetteringssystemen en verantwoordelijkheidscentra 

In paragraaf 3.3 is ingegaan op de verschillende grootheden (‘budgetdrivers’) die kunnen 

worden gebruikt om de hoogte van budgetten te bepalen, hetgeen leidt tot een typologie 

van input-, proces-, prestatie- en outputbudgettering. Budgettering op basis van output 

lijkt een aantal voordelen te bieden boven de andere budgetteringsvormen. 

Outputbudgettering maakt sturing door het hoger gelegen management relatief eenvoudig, 

omdat die beperkt kan blijven tot het vaststellen van de te leveren producten, het volume 

ervan en de prijs. Vereist is dan wel dat goede prijsstelling mogelijk is. Indien interne 

verrekening plaatsvindt, kunnen afhankelijk van de situatie diverse prijzen worden 

toegepast
1
. Als niet intern wordt verrekend, moet het mogelijk zijn standaardkostprijzen te 

berekenen. Verder kan de gebudgetteerde manager vrijheid worden gegeven ten aanzien 

van de substitutie tussen kostensoorten. We komen hiermee ook op het terrein van 

budgetdecentralisatie: de mate waarin bevoegdheden en verantwoordelijkheden met 

betrekking tot de besteding van budgetten worden gedelegeerd naar lagere 

managementniveaus. Die keuzes zijn gebaseerd op de bereidheid van het topmanagement 

bepaalde bevoegdheden te decentraliseren. Die bereidheid wordt overigens vaak 

ingegeven door menselijke beperkingen en externe omstandigheden: beperkingen in de 

’span of control’ en een grote mate van dynamiek in de externe omgeving dwingen een 

organisatie tot decentralisatie om slagvaardig te kunnen zijn. Hoe die decentralisatie 

organisatorisch kan worden vormgegeven, hangt af van technologische condities, te weten 

de meetbaarheid van de output en het inzicht in de productiefuntie (relatie input-output) 

(Kaplan and Atkinson, 1989, p.529 en verder). 

 

Een traditionele typering van organisatorische eenheden op grond van 

verantwoordelijkheden en daarmee samenhangende budgetteringsvormen is de volgende 

(Kaplan and Atkinson, 1989, p.529 en verder, Keuning en Eppink, 1993, p.453 en verder): 

� (pseudo) standaardkostencentrum, 

� opbrengstencentrum, 

� uitgavencentrum, 

� winstcentrum en 

� investeringscentrum. 

Aan deze opsomming is een verschijningsvorm toegevoegd die tegenwoordig veel bij 

ziekenhuizen voorkomt, namelijk het 

� resultatencentrum. 

Deze organisatorische eenheden zullen met de samenvattende term 

verantwoordelijkheidscentra (‘responsibility centres’) worden aangeduid. 

 

In het kader van dit onderzoek zijn met name het standaardkostencentrum, 

uitgavencentrum en resultatencentrum van belang, omdat de andere verschijningsvormen 

niet voorkomen in Nederlandse ziekenhuisorganisaties. Onderstaand zullen de 

verantwoordelijkheidscentra nader worden besproken en zal een relatie worden gelegd 
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met het toe te passen interne budgetteringssysteem. Een overzicht is opgenomen in tabel 

III.1. 

 

Van een standaardkostencentrum is sprake als het centrum wordt afgerekend op de 

standaardkosten per eenheid output. Deze kosten worden bepaald door de hoeveelheid en 

de prijs van de verbruikte input (bestede middelen) in relatie tot geleverde output. 

Kostenbeheersing en efficiency staan centraal. Met behulp van verschillenanalyse (prijs-, 

efficiency- en bezettingsverschillen) wordt inzicht verkregen in soorten afwijkingen, op 

welke verschillen het centrumhoofd kan worden aangesproken. Overigens is het hoofd 

niet verantwoordelijk voor het afgenomen volume. Derhalve is hij ook niet 

verantwoordelijk voor verschillen in budget en realisatie die zijn te herleiden op 

hoeveelheidsverschillen en bezettingsverschillen op constante kosten indien consumptie 

en productie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn (zoals in de zorg het geval is, zie 

ook de opmerkingen in paragraaf 2.6). Ook kan het centrumhoofd niet verantwoordelijk 

worden gesteld voor toegerekende overhead, aangezien hij die niet kan beïnvloeden. 

Aangezien het centrumhoofd niet zelf de prijs van de output bepaalt, is hij tevens niet 

verantwoordelijk te stellen voor opbrengsten of winst. Wel is het centrumhoofd 

verantwoordelijk voor gebudgetteerde constante en variabele kosten. Ook kan het 

centrumhoofd worden aangesproken op effectiviteit op basis van gemaakte afspraken over 

te leveren kwaliteit, tijdigheid van leveren, etc. 

Het budget van het standaardkostencentrum wordt door het hoger management bepaald op 

basis van vastgestelde productiefuncties en daarvan afgeleide standaardkostprijzen 

vermenigvuldigd met de verwachte afgenomen output. Oftewel: bij een 

standaardkostencentrum wordt outputbudgettering toegepast. Aan de daarbij behorende 

voorwaarden moet derhalve zijn voldaan om dit type verantwoordelijkheidscentrum te 

kunnen toepassen. 

 

Het kan ook zijn dat een centrum niet wordt afgerekend op standaardkosten per eenheid 

output, maar op de toegestane kosten (of uitgaven) ervan. Vermenigvuldigd met het 

volume van die output leidt dat tot het budget. De toegestane kosten per eenheid worden 

dan verheven tot standaard, zonder dat een duidelijke relatie is van de output met 

activiteiten en input2. Van een standaard in de meer traditionele betekenis binnen de 

management accounting (namelijk gebaseerd op normale kosten en normale productie) 

kan dan niet worden gesproken. Een dergelijk type verantwoordelijkheidscentrum zal 

worden aangeduid als pseudo standaardkostencentrum.  

 

Van een discretionair uitgavencentrum is sprake, als het centrum wordt afgerekend op 

gebudgetteerde uitgaven of kosten, zonder dat een directe relatie wordt gelegd met de 

output. De oorzaak hiervan is dat de output niet meetbaar is of dat de productiefunctie van 

de output niet bekend is. Het gevolg is dat aard en omvang van de inputs niet bekend zijn, 

waardoor de daarvoor benodigde middelen niet exact zijn vast te stellen. In dergelijke 

situaties is vaak sprake van een grote mate van informatie-asymmetrie tussen 

centrumhoofd en hoger management. Om het budget op een realistische hoogte vast te 

stellen is daarom een intensieve communicatie vereist tussen beide managementniveaus. 
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Ook is betrokkenheid van functionarissen die werkzaam zijn in het centrum van belang, 

omdat gebrek aan inzicht in de productiefunctie vaak opgaat als er sprake is van 

professioneel werk. Derhalve vereist het vaststellen van een realistische hoogte van het 

budget het oordeel van gebudgetteerde professionals en een open en eerlijke 

communicatie tussen verschillende managementniveaus en professionals. Aan de basis 

daarvan ligt wederzijds vertrouwen. Ook aan beoordeling van verschillen tussen budget en 

realisatie en de mate van effectiviteit ligt het oordeel van professionals en daarmee 

vertrouwen ten grondslag. 

Om de hoogte van het budget van een uitgavencentrum te bepalen kunnen ook meer 

rekenkundige benaderingen worden toegepast. Zo kan de hoogte van het budget in 

voorgaande jaren als uitgangspunt worden genomen en worden verhoogd met een bepaald 

percentage (incrementele budgettering). Ook is vergelijking met het 

bedrijfstakgemiddelde mogelijk, hetgeen als uitgangspunt voor budgetbepaling kan 

dienen. Een ander alternatief is vaststelling van het budget op basis van een bepaald 

percentage van een andere grootheid (bijvoorbeeld de omzet). Indien een uitgavencentrum 

budget ontvangt zonder een duidelijke tegenprestatie te vragen c.q. grote vrijheid heeft 

deze middelen te besteden, is sprake van bestuurlijke verzelfstandiging (zie Mol, 1997, 

p.23). 

Op grond van de vorige paragraaf kan worden geconcludeerd dat bij een uitgavencentrum 

vooral sprake is van inputbudgettering. 

 

Bij een opbrengstencentrum wordt het centrum afgerekend op gerealiseerde 

opbrengsten. Meestal is dat van toepassing op verkoopafdelingen die de producten van 

andere centra moeten verkopen. De kostenverantwoordelijkheid is meestal beperkt tot de 

verkoopkosten van het betreffende centrum: de kosten van verkochte goederen worden 

niet in beschouwing genomen. Bij een winstcentrum ligt dat anders. Anders dan bij het 

standaardkostencentrum, het uitgavencentrum en het opbrengstencentrum, heeft het 

winstcentrum een grote mate van vrijheid in het bepalen van de outputs die ze 

voortbrengt. Ook heeft het centrum veel beslissingsbevoegdheid over productiefuncties en 

daarmee over de input. Er is dus een grote mate van vrijheid welke output voort te 

brengen en hoe die tot stand te brengen, gegeven een bepaalde hoeveelheid 

kapitaalgoederen. De te realiseren winst is het kriterium waarop het winstcentrum wordt 

beoordeeld. Indien het centrumhoofd aanvullend de bevoegdheid krijgt te investeren in 

kapitaalgoederen en werkkapitaal, dan is sprake van een investeringscentrum. De kosten 

van kapitaal moeten dan bij de beoordeling worden betrokken, hetgeen leidt tot gebruik 

van prestatie-indicatoren zoals rendement op geïnvesteerd vermogen. Bij zowel het winst- 

als het investeringscentrum is de realisatie van doelstellingen doorslaggevend, niet hoe ze 

bereikt worden. Birnberg et al. (1983) spreken van control bij targets.  

 

Opbrengstencentra in de zin van verkoopafdelingen zijn bij academische ziekenhuizen 

niet van toepassing. Tevens bestaat de indruk dat academische ziekenhuizen niet zo ver 

gaan in het delegeren van verantwoordelijkheden dat kan worden gesproken van 

winstcentra of investeringscentra. Nog afgezien van het feit dat in deze non-

profitorganisaties het winstbegrip niet van toepassing is, worden voor zover bekend 
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afdelingen niet aangestuurd op het maximaliseren van het verschil tussen kosten en 

opbrengsten. Bovendien hebben ze geen volledige vrijheid in het kiezen van te bedienen 

(winstgevende) patiënten. Echter de typologie van standaardkostencentrum en 

uitgavencentrum is ook niet helemaal toereikend. In de praktijk blijken veel 

ziekenhuisonderdelen niet alleen afgerekend te worden op gebudgetteerde kosten, maar is 

de hoogte van de gebudgetteerde kosten afhankelijk van de gegenereerde opbrengsten. 

Een dergelijk onderdeel heeft dan het karakter van een resultatencentrum (zie Mol, 

1997, p.23 en 104). De organisatie-eenheid is dan economisch zelfstandig: het loopt risico 

over zowel opbrengsten als kosten en wordt op het saldo ervan afgerekend. Plussen en 

minnen worden via haar reserves verrekend. Anders dan bij het standaardkostencentrum 

dat alleen wordt afgerekend op de middeleninzet, wordt het resultatencentrum 

verantwoordelijk gesteld voor het afstemmen van haar kosten op haar opbrengsten. 

Anders dan bij het winstcentrum, wordt het resultatencentrum niet afgerekend op een te 

behalen winst. Bovendien heeft het weinig vrijheid te bepalen welke patiënten worden 

geholpen, i.c. welke outputs worden voortgebracht. Ook op de hoogte van de vergoeding 

heeft het weinig invloed. 

 

Bij bovenstaande bespreking van verantwoordelijkheidscentra en hun condities dient te 

worden bedacht dat niet alleen de aard van de productie bepalend is of kosten traceerbaar 

zijn c.q. wat voor budgetteringssysteem en verantwoordelijkheidscentrum mogelijk is. 

Ook de stand van de informatietechnologie speelt een belangrijke rol. Deze is inmiddels 

zo ver voortgeschreden dat het technisch en economisch haalbaar wordt steeds verfijnder 

informatie te genereren over outputs en activiteiten. 

 

Tenslotte kan nog worden opgemerkt dat bovenstaande typologie nogal traditioneel van 

aard is, i.c. zich richt op traditionele organisatiestructuren waarbij sprake is van sterke 

hiërarchische (verticale) relaties. De nadruk ligt daarbij op individuele korte termijn 

prestaties van organisatie-onderdelen. Het onderkennen van deze tekortkomingen kan 

organisaties er toe brengen andere vormen van interne budgettering toe te passen, waarbij 

rekening wordt gehouden met horizontale relaties, i.c. horizontale 

samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijk geleverde prestaties. Zie ook Van der 

Meer-Kooistra (1999). Verondersteld wordt dat ziekenhuizen traditionele 

budgetteringsmechanismen toepassen, waardoor vooreerst met een traditionele typologie 

is volstaan. De bevindingen van het onderzoek bevestigen de juistheid van deze 

veronderstelling. 
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Tabel III.1   Budgetteringssystemen en verantwoordelijkheidscentra 
 

Budgetteringssysteem Input- 

budgettering 

Proces- 

budgettering 

Prestatie- 

budgettering 

Output- 

budgettering 

Wijze van 

budgetbepaling 

Incrementeel Activiteiten *  

kostprijs 

activiteiten 

Eindproducten * 

toegestane prijs 

eindproducten 

Eindproducten * 

standaard kostprijs 

eindproducten 

Factor (‘budgetdriver’) Budget 

(middelen) 
vorig jaar 

Activiteiten Eindproducten Eindproducten 

Bijbehorende 

organisatietypologie3 
Uitgaven (of 
kosten) 
centrum 

Standaard 
kostencentrum 

Pseudo stan-
daard kosten-
centrum  

Standaard 
kostencentrum 
of  

resultaten centrum 

Condities (*1): 

 

activiteiten bekend 

 

activiteiten beperkt 
 

middeleninzet per 

activiteit bekend en te 
onderscheiden naar 

constant en 

proportioneel variabel  
 

middeleninzet aan te 

passen aan 

activiteitenvolume 

 

output bekend 

(meetbaar) 

 

output beperkt 
 

activiteiteninzet voor 

output bekend en stabiel 
 

  

  

X 

 

X 
 

X 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

X 

 

 

X 
 

 

 

 

X 

 

X 
 

X 

 
 

 

 
 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 
 

X 

 

Beoordelingsmaat-staf 

budgetrealisatie 

Kosten < = 

gebudgetteer-
de kosten 

Activiteiten 

(volume (*2), 
kwaliteit) en 

kostprijs 

activiteiten in 
overeenstem-

ming met 

budget 

Realisatie output 

(volume (*2), 
kwaliteit) conform 

budget  

 
kosten < = 

gebudgetteerde 

kosten 

Realisatie output 

(volume (*2), 
kwaliteit) en 

kostprijs output in 

overeen-stemming 
met budget 

 

en dekking kosten 

door opbrengsten in 

geval van resultaten-

centrum 

 
(*1): Bij “Condities” zijn alleen die voorwaarden vermeld die meest essentieel zijn. X geeft aan dat aan de 

betreffende conditie voldaan moet zijn om het betreffende budgetteringssysteem toe te passen. 

(*2): Afnemers worden aangesproken op hoeveelheidsverschillen met betrekking tot output. 
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1 Op de prijsvorming in geval van interne verrekening wordt verder niet ingegaan, aangezien interne 

verrekening geen belangrijk aandachtspunt is van dit onderzoek, zoals in het vervolg zal worden 

toegelicht. Zie over dit onderwerp bijvoorbeeld J. van der Meer-Kooistra (1993). 
2 Varianten hierop zijn mogelijk. Eventueel zijn de toegestane kosten per eenheid output nog nader 

gespecificeerd op basis van toegestane (niet standaard!) kosten per activiteit en de toegestane of 

zelfs standaard productiefunctie van de betreffende output. 
3 We zien hier af van de typologieën winst- en investeringscentrum. Deze doen zich bij 

ziekenhuizen niet voor.  
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Bijlage IV.     Taakonzekerheid nader beschouwd 

In interviews met afdelingshoofden en zorgmanagers en in mindere mate met de managers 

bedrijfsvoering is getracht een beeld te krijgen van de mate van taakonzekerheid van de 

zorgproductie van de specialismen oogheelkunde, neurologie, orthopedie en cardiologie. 

Deze uitvoerige verkenning heeft tot een aantal kritische methodologische kanttekeningen 

geleid ten aanzien van de betekenis van het concept taakonzekerheid in academische 

ziekenhuizen. Deze worden onderstaand gepresenteerd. 

 

Om te beginnen dient onderscheid te worden gemaakt tussen de feitelijke en de potentiële 

mate van taakonzekerheid. Potentieel is voor een groot deel van de zorg aan te geven 

welke activiteiten moeten worden uitgevoerd en hoe deze samenhangen met andere 

activiteiten. Dat komt tot uitdrukking in het feit dat veel zorg zich blijkt te lenen om 

vastgelegd te worden in zogenaamde zorgpaden. Dat zijn protocollen waarin beschreven 

staat welke activiteiten door wie moeten worden ondernomen om bepaalde zorg te 

verlenen. Een zorgmanager die expertise heeft op dit terrein geeft aan: “Ik heb me ook 

sterk verdiept in de zorgpaden. Ik word nu ook in huis de coördinator daarvoor. (…) Zo 

heb ik me ook laten informeren door het CBO (het kwaliteitsinstituut Centraal 

BegeleidingsOrgaan, zie ook bijlage I, BC) dat 70% tot 80% van de zorg voorspelbare 

zorg is en dat geloof ik ook.” Dat geldt niet alleen voor een algemeen, maar ook voor een 

academisch ziekenhuis: “Er zijn heel veel overeenkomsten. Laten we zeggen dat hier 70% 

is te protocolleren en ja, er wordt al een heleboel gedaan en nee, er valt nog veel meer te 

doen. Dat geldt zowel voor het diagnosetraject als het behandeltraject. (…) Je kan heel 

veel meer bij acutere vormen en bij aardig complexe zaken (…) Ook wat meer 

complexere zorg kun je standaardiseren.” Hij geeft ook het verschil tussen feitelijkheid en 

potentiële mogelijkheden aan: “Dat doe je niet eventjes van vandaag op morgen, want dat 

veronderstelt evidence based medicine, praktijkgerichtheid en concensus over een pad. 

Multidiciplinair, meestal.” 

 

Is in zijn algemeenheid veel zorg in zorgpaden onder te brengen, de aard van het 

specialisme heeft wel invloed op de mogelijkheden tot standaardisatie, zoals de 

zorgmanager stelt: “Over het algemeen denk ik dat bij de snijdende specialismen er héél 

veel te standaardiseren is. En in de niet snijdende specialismen zou het percentage wat 

anders komen te liggen.(…) Bij de snijdende specialismen is ook vaak de diagnose al 

aangeboden en moet er gesneden worden. (…) Als je bij de interne geneeskunde en de 

neurologie komt, het heten niet voor niks beschouwende vakken, die denken nog eens, die 

peinzen nog eens, die praten nog eens, die denken nog eens, die peinzen nog eens en die 

praten nog eens en dan komen ze tot een diagnose. Ik chargeer. Dat is toch meer eigen aan 

dit soort specialismen omdat je uit een brei moet komen tot een diagnose.” Het hoofd van 

de afdeling Neurologie bevestigt dit beeld: “Wij kunnen soms ontzettend aan het zoeken 

zijn, dat klopt. Een deel van onze patiënten komt zonder diagnose binnen en dan zijn we 

een hele tijd bezig voordat er een diagnose aan vast zit.” Ook een analyse van de 

overgangsorganisatie DBC-Zorg en een geselecteerde groep ziekenhuizen laat zien dat de 
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kostenhomogeniteit van DBC’s waar een ingreep/operatie op van toepassing is, veel hoger 

is dan die van beschouwende vakken (KPMG, 2004, p.9 en 10). Desalniettemin blijken 

ook hier veel mogelijkheden te zijn tot standaardiseren. Als ik het afdelingshoofd vraag of 

70 à 80 % van de zorg, ook van de academische zorg van de neurologie, in klinische 

paden te vatten zou zijn, antwoordt hij: “Ja, dat denk ik wel.” 

 

Zorg die moeilijk in protocollen is onder te brengen betreft die waarbij sprake is van 

meervoudige diagnoses of comorbiditeit. Meervoudige diagnoses hebben betrekking op 

meerdere aandoeningen die op eenzelfde specialisme of probleemgebied betrekking 

hebben, terwijl comorbiditeit wil zeggen dat een patiënt verschillende aandoeningen heeft 

die niet op één en hetzelfde probleemgebied betrekking hebben, maar die elkaar wel sterk 

ontregelen of versterken. Op onze vraag of voor een bepaalde diagnosegroep vaak 

dezelfde diagnostische activiteiten worden uitgevoerd, antwoordt een oogarts: “Dat kun je 

bijna correleren aan de patiënt die aan het oog vastzit. Want het vervelende is: bij de 

diagnose wordt altijd gedacht aan het oog. De oogheelkundige diagnose kan misschien 

wel vlug gaan, maar de complexiteit wordt vaak gevormd door de patiënt die daar aan 

vastzit. Het probleem met een staar (vertroebeling van de ooglens, BC), maar tevens een 

dialyse-apparaat met je meetrekken als je binnenkomt, betekent dat de complexiteit niet 

alleen in de staar ligt, maar in de patiënt die vastzit aan die staar. (…) De hele patiënt 

dwingt je tot zijsporen, bochten, tweede spoor, etc.” De eerder genoemde zorgmanager 

bevestigt dit beeld.  

 

De mate waarin een specialisme over meer electieve zorg beschikt in relatie tot acute zorg 

kan ook invloed hebben op de mate van taakonzekerheid. Electieve specialismen zijn in 

staat meer in hun zorg te sturen, zoals een manager bedrijfsvoering stelt: “Specialisme A 

is het meest simpele specialisme van Nederland. Bijna altijd electief. Bij dat specialisme 

kun je altijd nog zeggen: ik ga nu niet opereren.” 

  

Onderzoek blijkt een gunstig stempel op protocollering te drukken. Zoals een 

afdelingshoofd stelt: “Onderzoek is ongelooflijk strak protocollair. Veel strakker dan een 

gewone behandeling.” Overigens hangt dat wel af van het type onderzoek, zoals een ander 

afdelingshoofd opmerkt als we hem ook confronteren met de vraag of het volgen van 

protocollen belangrijk is bij het uitvoeren van onderzoek: “Dat hangt er van af welk 

onderzoek je daaronder verstaat. Wij doen veel aan basaal onderzoek. Dat betekent dat wij 

weinig klinisch gebonden onderzoek doen. Dat is meer in de niche omdat we niet 

voldoende productie draaien (…). Waardoor je met wat kleine getallen wat innovatieve 

zaken kunt doen. (…) Wat dat betreft doen wij wat meer in de preklinische hoek 

onderzoek. En daar heb je andere doelen, zoals de ontwikkeling van producten.”  

Diverse afdelingshoofden geven ook aan dat de opleidingsfunctie de aanwezigheid van 

protocollen vereist, want die vormen een belangrijke leidraad bij de opleiding.  

 

De literatuur veronderstelt dat snelle verandering van de technologie tot meer 

taakonzekerheid leidt. Dat verband blijkt in het ziekenhuis van de gevalsstudie niet van 

toepassing te zijn. Technologische vernieuwing is het gevolg van onderzoek en onderzoek 
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leidt tot beter inzicht in bepaalde aandoeningen en de wijze waarop die behandeld kunnen 

worden. Het hoofd van de afdeling Cardiologie schetst de ontwikkelingen in zijn 

vakgebied: “De cardiologie is een zich snel ontwikkelend vak, in de zin van wat vandaag 

modern is, is morgen achterhaald. Niet alleen door de technologie, maar door de 

combinatie van allerlei wetenschappelijke onderzoeken en deels natuurlijk door 

technologie. Per jaar hebben we X grote bijeenkomsten. Daar gaan we allemaal naar toe 

zoveel mogelijk en alles wat daar nieuw is, wat daar gepresenteerd wordt, dat 

implementeren we meteen in ons zorgpallet als het ware, in onze protocollen. Dus dat 

passen we allemaal onmiddellijk aan binnen de mogelijkheden, de financiële 

mogelijkheden die we hebben.” Met name geldt dat voor het onderdeel 

interventiecardiologie. Zoals een zorgmanager stelt: “Ik kijk wel eens terug en dan denk 

ik, wat is er nou in de drie jaar dat ik hier zit enorm veranderd? Er worden nog steeds 

mensen geopereerd, er liggen nog steeds mensen op de IC. De interventiecardiologie heeft 

in Nederland breed een enorme vlucht genomen.” Deze technologische ontwikkeling 

blijkt echter niet tot taakonzekerheid te leiden: “Cardiologie is een betrekkelijk eenvoudig 

vak, in de zin van klinische presentaties, categorisering (…) Het is een betrekkelijk 

redelijk goed afgebakend en overzichtelijk geheel.” Bovendien draagt betere technologie 

bij aan minder taakonzekerheid, doordat de kans op complicaties veel minder groot is, 

zoals de manager bedrijfsvoering schetst: “Dat was allemaal chirurgisch gebied vroeger. 

Dat chirurgisch gebied wordt kleiner. (…) Het is prachtig dat dit er is en zich zo 

ontwikkelt met minimaal invasief ingrijpen. Dit is natuurlijk een veel beter gaatje dan een 

hele borstkas open maken.”  

Technologische vernieuwing leidt niet alleen tot minder taakonzekerheid door een 

geringere kans op complicaties tijdens het zorgverleningsproces, het dwingt ook tot 

protocollering en leidt daarmee ook tot minder taakonzekerheid.  

 

Dwingen opleiding en onderzoek het gebruik van protocollen af, de vraag is of ervaren 

artsen zich veel gelegen laten liggen aan het toepassen ervan bij de overige zorgverlening 

die niet heel sterk is verbonden met onderzoeks- en opleidingsprogramma’s. Een 

afdelingshoofd stelt in dit verband: “(met overtuiging) Ja, ja. Ik wil niet zeggen dat ze met 

het protocol in de hand op de eerstehulp staan of op de polikliniek, maar in principe wel.” 

De eerder genoemde zorgmanager geeft aan dat het wel of niet toepassen van protocollen 

van een aantal persoonsgebonden factoren afhangt. Zo is bijvoorbeeld de aansturing door 

het afdelingshoofd van belang bij het volgen van protocollen: “Ik denk dat dit bij 

specialisme A veel stringenter is. Misschien staat nog niet alles op papier, maar omdat het 

ook afdelingshoofd A is. ‘Dat is het pad dat we bewandelen.’ Die stuurt enorm. En binnen 

specialisme B zijn verschillende medisch specialisten toch wat meer zelfstandig. Dan is 

het wat lastiger die concensus te hebben met elkaar en te houden, want dat is het met 

name ook. Je kunt wel iets afspreken, maar houdt men zich er ook aan?!” 

Taakonzekerheid wordt dus ook sterk beïnvloed door de aansturing. Als vrijheid in 

handelen wordt toegelaten, is er grotere kans op taakonzekerheid.  

Een andere subjectieve factor is de mate waarin medische professionals (maar ook andere 

medische beroepsgroepen) protocollen als een aantasting van hun autonomie ervaren. 

Zoals de zorgmanager schetst die zich sterk met protocollering bezig houdt: “Het grappige 
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is dat als je kijkt naar kenmerken van professionalisering, de autonomie natuurlijk heel 

hoog scoort. Hoe meer een beroepsgroep zich gaat professionaliseren, des te minder de 

neiging lijkt te gaan bestaan, dat is bijna een overtuiging van me geworden, om zich te 

willen verbinden aan protocollen. Dat tast hun autonomie aan. ‘Ja nee, ik heb daar zelf 

ook een eigen mening over’. Dus het af willen wijken van protocollen wordt sterker 

naarmate een beroepsgroep professioneler wordt. (…) Ik heb jarenlang gewerkt op het 

specialisme A. Dat was een groep die zich steeds meer ontwikkelde, professionaliseerde, 

absoluut. Autonomer werd. Zelfstandiger kon werken, in die zin. Des te moelijker werd 

het bepaalde inhoudelijke procesgerichte regels met elkaar te hanteren. Ik heb er een 

keertje een themabijeenkomt over gehouden en proberen duidelijk te maken ook, het gaat 

er om dat je weet wanneer je moet afwijken, wanneer je moet afwijken en dan 

beargumenteerd moet afwijken. Maar het voelt toch heel erg gauw als ‘ja, dan wordt het 

zo saai en ik kan toch zelf ook wel nadenken en de prikkel gaat er dan vanaf en ik vind 

dan eigenlijk van zus en van zo.’ ” De zorgmanager wijst ook op de reactie van een arts 

van een andere medisch specialisme bij een voorlichtingssessie over klinische paden: “Dat 

werd ook gezegd: ‘ja, het moet natuurlijk geen spoorboekjesgeneeskunde worden.’ Dat is 

een soort angst bij ze: we hebben er voor gestudeerd, we weten het en als we alleen nog 

maar van A tot Z moeten gaan, ja. (…) Rationeel ja, ‘maar ja, ik ben de arts, ik bepaal het 

beleid.’ Nee, het beleid staat dan op papier. (…) ‘Wat is dan mijn professionele inbreng?’ 

Daar moeten mensen anders in leren denken, want je kan dat werk alleen maar doen als je 

zo professioneel bent, omdat je dan weet wanneer je dat pad moet blijven volgen en 

wanneer niet meer, want anders ga je fouten maken als je alleen maar dat spoorboekje 

volgt.” Hij vult aan dat dat ook voor andere beroepsgroepen geldt en voegt er aan toe: 

“Hoe meer professioneler ze worden, hoe meer de neiging bestaat af te wijken van wat 

common sense is.” 

Deze reactie is opvallend, zeker voor academici. Want professioneel werken wil per 

definitie zeggen dat men zich conformeert aan standaards die op basis van eerder 

onderzoek en de meningen van ervaren deskundigen zijn gevestigd. Psychologische 

factoren blijken die houding te frustreren, zoals het willen geven van een eigen invulling 

aan het werk en daar variatie in aanbrengen. Men wil eigen creativiteit kwijt kunnen en 

een persoonlijk stempel drukken op het werk. Dat het professionele vaardigheden vereist 

om volgens protocollen te kunnen werken en er op goede gronden vanaf te wijken, blijkt 

niet voldoende te leiden tot het gewenste gevoel van professionele eigenwaarde. De 

coclusie zou kunnen luiden dat voor medisch specialisten vooral persoonlijke autonomie 

de ultieme uiting is van professionele autonomie. In ieder geval is er sterke behoefte aan 

persoonlijke autonomie in het medisch professioneel handelen. En dat versterkt de mate 

van taakonzekerheid. 

 

Subjectieve elementen die de mate van taakonzekerheid beïnvloeden, komen met name 

ook bij het definiëren van DBC’s om de hoek kijken. De kans op taakonzekerheid van een 

bepaald zorgproces neemt toe naarmate dat proces breder is gedefinieerd. Als we een 

afdelingshoofd vragen of hij bij een bepaalde diagnosegroep een duidelijk beeld heeft van 

de uit te voeren en aan te vragen diagnostische activiteiten, onderbreekt hij ons: “Dat 

hangt er vanaf hoe nauwgezet je die diagnosegroepen omschrijft. (…) Als je een 
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diagnosegroep omschrijft als hersenletsel, dan heb je daar een enorm spectrum binnen.” 

Hij schetst dat dat kan variëren van een lichte hersenschudding tot zwaar 

schedel/hersenletsel. Zoals ook blijkt bij de operationalisatie van de DBC-systematiek is 

niet alleen de aard van de zorg bepalend voor het aantal producten / productiefuncties, 

maar ook de subjectieve zienswijze van medisch specialisten binnen de beroepsgroepen. 

De kern van de discussie is waar de grenzen van medische homogeniteit liggen bij het 

clusteren van zorg in DBC’s: wanneer zijn zorginhoudelijk gesproken bepaalde 

‘zorgproducten’ aan elkaar gelijk? Om DBC’s voor hen acceptabel te maken als 

zorgproducten moet die identificatie tot medisch herkenbare homogene, dus unieke 

zorgproducten leiden. Er sluipt zo een subjectief element binnen dat het aantal 

productiefuncties bepaalt (zie ook eindnoot 3 van hoofdstuk 4). Naarmate het aantal 

soorten DBC’s toeneemt, is elk type DBC op zichzelf minder taakonzeker (dimensie 

analyseerbaarheid, zie paragraaf 3.3.2). Groei van het aantal soorten DBC’s maakt wel 

weer dat het specialisme in totaliteit meer taakonzeker wordt (dimensie aantal 

uitzonderingen: het aantal ‘activiteiten’ neemt toe). Het aantal externe budgetparameters, 

tot uitdrukking komend in de soorten DBC’s, zal sterk kunnen toenemen. Weliswaar is 

met behulp van automatisering veel informatie te genereren, het vergt veel inspanning van 

diverse medewerkers over de betekenis van die informatie te communiceren. De vraag is 

dan of het maatwerk kan worden gerealiseerd waarop de voorzitter van de RvB van het 

ziekenhuis van de gevalsstudie doelt, namelijk het afromen van bezettingsresultaten. Is het 

aantal DBC’s al een bron van zorg, met het toepassen van meerdere interne vergoedingen 

(integraal voor de normale en variabel voor de extra productie) nemen die zorgen alleen 

maar toe. Indien centra en afdelingen veel verschillende soorten DBC’s kennen, zou dat er 

toe kunnen leiden dat het toegepaste interne budgetteringssysteem om redenen van 

organisatorische aard minder verfijnd is dan bij organisatieonderdelen waar minder 

soorten DBC’s op van toepassing zijn. 

 

Een ander subjectief element is de bereidheid ook daadwerkelijk inzicht te kunnen en 

willen geven in productiefuncties. Immers de mate van taakonzekerheid is mede 

gedefinieerd aan de hand van de mate waarin inzicht bestaat in productiefuncties. Lange 

tijd, en die tijd is ook van toepassing op dit onderzoek, heeft dit inzicht niet bestaan. 

Weliswaar zijn diverse verrichtingen voor zover voldoend aan CTG-coderingen bekend, 

maar die zijn niet meegenomen in definities van zorgproducten. Deze definities zijn in de 

periode van de FB-financiering overigens vaak ook niet aanwezig (zie paragraaf 2.6). De 

kwaliteit van de informatievoorziening binnen het ziekenhuis (voorwaarden op het gebied 

van ICT) speelt onder andere een rol. Op het moment dat èn de ICT-systemen niet 

beschikbaar zijn èn de relaties tussen verrichtingen en zorgproducten niet adequaat zijn 

aangegeven, is er weinig inzicht in de productiefuncties. Daarbij speelt tevens de 

bereidheid van artsen die relaties aan te geven een rol. De mate van taakonzekerheid is 

dan hoog, zonder dat dat een gevolg hoeft te zijn van de aard van de productietechnologie. 

Overigens geldt voor het ziekenhuis van de gevalsstudie wel dat de informatievoorziening 

omtrent verrichtingen gekoppeld aan diagnoses goed ontwikkeld is. Wat er tot aan de 

introductie van DBC’s echter heeft ontbroken, is een relatie met complete zorgproducten. 
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Bovendien werd tot voor kort ook geen relatie gelegd met de kosten van die verrichtingen 

en zorgproducten.  

 

Anders dan vermoed blijkt het causale verband tussen taakonzekerheid en interne 

budgettering niet per se in één richting te lopen. Was de aanname in het theoretisch 

raamwerk dat taakonzekerheid (on)mogelijkheden creëert voor bepaalde vormen van 

interne budgettering, zo blijkt in het onderzoek dat interne budgettering ook invloed kan 

hebben op de mate van taakonzekerheid. We komen hierbij terug op het eerder genoemde 

subjectieve element van sturing. Het eerder genoemde afdelingshoofd dat sterk stuurt op 

protocollen, wordt gebudgetteerd via koppeling in centrum A. Zijn specialisme beschikt 

over een lage wegingsfactor en krappe historische budgetten. Noodgedwongen heeft hij de 

processen binnen zijn afdeling zeer efficiënt georganiseerd. De verordonnering van het 

gebruik van protocollen c.q. het naleven van bepaalde behandelingswijzen past in dat 

beeld, doordat het weinig ruimte laat voor ‘persoonlijke smaken’ die geld kosten. Zoals 

het afdelingshoofd zelf ook stelt als het gaat om de wijze van zorgverlening: “Ik leg ze 

(zijn collega medisch specialisten, BC) uit: jongens, het moet financieel echt zo die kant 

uit en anders kan het niet.” Ook een ander afdelingshoofd dat via koppeling invloed op 

zijn budgetten ervaart, legt een relatie tussen protocollering en beschikbare middelen: 

“Ons arsenaal is uitgebreid. We kunnen veel meer aan diagnostiek doen. Diagnostiek is 

duur. Je moet je dus af gaan vragen: heeft het zin om bij die en die klacht of die en die 

aandoening X of Y te doen, wat moet je daar mee? (…) Het zou me niet verbazen dat die 

rationalisering gedeeltelijk een gevolg is van het feit dat er tegenwoordig zoveel kan en 

dat het enorm veel geld kost.” In dit verband kan ook worden gesteld dat DBC’s de mate 

van taakonzekerheid in de toekomst mogelijk kunnen verkleinen, als medisch specialisten 

door financiële nood gedwongen strakker volgens protocollen gaan werken. 

 

Tenslotte kan ook nog opgemerkt worden dat de mate van taakonzekerheid ook wordt 

bepaald door de mate waarin een ziekenhuis c.q. medisch specialisten doen waar ze 

ervaren en bedreven in zijn. Naarmate volumes van bepaalde behandelingen toenemen en 

ook specifiek aanbod specifieke vraag oproept, ontstaat normering van de wijze van 

behandeling. Dat verlaagt zowel de mate van taakonzekerheid van het patiëntenaanbod 

(het aantal verschillende zorgproducten dat het specialisme levert, versmalt), als van 

specifieke zorgproducten (grote volumes leiden tot normering op grond van ervaring). 
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Bijlage V.     Specificatie budget universitair medisch centrum 

In deze bijlage worden de hoofdcomponenten van het budget van het universitair medisch 

centrum nader gespecificeerd. Bijna alle academische ziekenhuizen zijn inmiddels 

gefuseerd met de aan hen gelieerde Faculteit der Medische Wetenschappen 

(Geneeskunde). Dit geheel wordt aangeduid met de term universitair medisch centrum 

(UMC) waarvan het academisch ziekenhuis een belangrijk deel uitmaakt
1
. Aangegeven 

wordt welke kosten uit een bepaalde budgetcomponent dienen te worden gefinancierd, 

alsmede hoe de hoogte van het betreffende budget tot stand komt. Een samenvattend 

overzicht is opgenomen in tabel V.1. 

 

De opbrengsten van een UMC kunnen op hoofdlijnen worden onderscheiden naar de 

volgende hoofdcomponenten: 

1. Externe budget  

(formeel genoemd als Wettelijk budget aanvaardbare kosten, ook wel aangeduid als 

Toegekend wettelijk budget, CTG-budget of WTG-budget), 

2. Rijksbijdrage (werkplaatsfunctie en faculteit), 

3. 2
e
, 3

e
 en 4

e
 geldstroom en 

4. Overige opbrengsten  

 

 

1. Externe budget  

(Wettelijk budget aanvaardbare kosten, Toegekend wettelijk 
budget, CTG-budget, WTG-budget)2 

 

Het externe budget valt binnen de werkingssfeer van het ministerie van VWS. Het is het 

budget dat op grond van CTG-rekenstaten wordt geaccordeerd en aan het ziekenhuis 

wordt toegekend. De werkingssfeer van de WTG is hierop van toepassing: voor de 

berekening van het budget worden wettelijke tarieven toegepast. Het budget is 

totstandgekomen op WTG-richtlijnen, erkenningsgetallen en in het lokaal overleg 

overeengekomen productieafspraken (VWS, 2000b, p.B80). 

De meeste componenten van het externe budget (maar niet alle, zoals de locatiegebonden 

kosten) vallen onder het regiem van de functiegerichte budgettering. De benaming 

functiegerichte budgettering wordt op vele manieren gebruikt. Het wordt gehanteerd om 

de stelselwijziging in de budgettering van (academische) ziekenhuizen aan te duiden, 

waarbij gemakshalve het totale WTG-budget (dus inclusief de locatiegebonden kosten) 

wordt bedoeld. Wij zullen ons in voorliggend onderzoek bij deze, meest gangbare 

betekenis aansluiten. Ook kan dat deel van het ziekenhuisbudget (zijnde het grootste deel) 

worden bedoeld dat met behulp van FB-parameters wordt vastgesteld, hetgeen zuiver 

gesproken correct is.  
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Vaak wordt de topklinische zorg als een aparte categorie beschouwd, echter strikt 

gesproken maakt die onderdeel uit van de FB-systematiek. Hetzelfde geldt voor de 

geleverde eerstelijnsdiagnostiek. In nog weer andere gevallen wordt alleen dat deel 

bedoeld dat tot stand komt op basis van de productieparameters opnamen, verpleegdagen, 

dagbehandelingen en 1
e
 polikliniekbezoeken.  

 

Het totale budget aanvaardbare kosten bestaat uit de volgende componenten (waarbij we 

zoveel mogelijk de volgorde aanhouden van het functiegerichte budget in hoofdstuk 2): 

 

Locatiegebonden kosten
3
 (excl. kapitaalslasten)  

Te dekken kosten: 

Dit zijn kosten die specifiek samenhangen met een individuele instelling, zoals 

energiekosten, belastingen, verzekeringen en onderhoud van gebouwen, installaties en 

terreinen
4
. Tot die laatste component behoren ook loonkosten van medewerkers die zich 

met onderhoud bezighouden. Weliswaar maken de kapitaalslasten van gebouwen, 

installaties en terreinen ook deel uit van de locatiegebonden kosten, maar deze zijn 

separaat behandeld. 

Berekening hoogte budget: 

Deze kosten worden vergoed op basis van normbedragen per bed met de kanttekening, dat 

mutaties met ingang van 1997  worden vergoed op basis van normbedragen per m25,6 

(CTG, 2000a). 

Opmerkingen: 

� Anders dan vaak gesuggereerd wordt maken de locatiegebonden kosten geen deel uit 

van het functiegerichte budget7. Er geldt een apart bekostigingsregiem voor (NZi, 

1998 II, p.17). 

� Met ingang van 2001 worden de kosten van energie, belastingen, verzekeringen en 

onderhoud van gebouwen, installaties en terreinen voor de algemene ziekenhuizen 

vergoed op basis van genormeerde bedragen8 per normatieve m2 instandhouding. 

Daarmee worden historische onrechtvaardigheden voorkomen, terwijl het bovendien 

logisch is de vergoedingen voor instandhoudingsinvesteringen en onderhoud op 

dezelfde grondslag (namelijk m2) te baseren. Voorheen vond de vergoeding plaats op 

basis van historische grondslagen (CTG, 2001c, p.4). 

 

Beschikbaarheidskosten 
Te dekken kosten: 

Dit zijn de kosten die vast zijn en die worden gemaakt in verband met het in stand houden 

van basale functies van het ziekenhuis. Voorbeelden hiervan zijn huisvestingskosten. 

Berekening hoogte budget: 

De vergoeding van deze kosten vindt plaats door het aantal inwoners dat voor 

zorgverlening is aangewezen op het ziekenhuis (gemiddelde klinische9 en poliklinische10 

adherentie) te vermenigvuldigen met een bepaald bedrag. Voor de berekening van deze 

budgetcomponent wordt een voortschrijdend gemiddelde gehanteerd van de gerealiseerde 

adherentie in drie voorgaande jaren (CTG, 2003b). 
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Tabel V.1   Totale Budget Universitair Medisch Centrum

werk- ontwik-

Budgetcomponenten regu- topkli- topre- plaats keling Parameters

lier nisch ferent (onderwijs) (onderzoek)

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Externe budget

Locatiegebonden kosten X X X erkende bedden en m2

Beschikbaarheidskosten X X X gemiddelde  adherentie

Capaciteitsgebonden kosten X X X erkende bedden en WBMV-capaciteiten

Functiegebonden kosten X X X gewogen specialisteneenheden

Productiegebonden kosten:

Opnamen X X X opnamen

Verpleegdagen X X X verpleegdagen

1e Polikliniekbez'n X X X 1e polikliniekbezoeken

Dagbehandelingen X X X dagverplegingen (categorie 1 en 2)

Diverse verrichtingen X X heupen, knieën, cataracten

WBMV-verrichtingen X WBMV-verrichtingen

Academisch budget:

Topreferente zorg X demografische groei

Ontwikkeling en innovatie X vast

Opleiding X vast

Artskosten honoraria X X X genormeerde aantallen en prijzen

Kapitaalslasten (rente, afschrijving) X X X nacalculatie, erkenningen, rentenormering

Diverse kosten:

Samenwerkingsverbanden specifieke afspraken

Locale productiegebonden toeslag o.b.v. projectvoorstellen

Overige kosten divers

zorg

Academische functies
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Tabel V.1   Totale Budget Universitair Medisch Centrum - vervolg

werk- ontwik-

Budgetcomponenten regu- topkli- topre- plaats keling Parameters

lier nisch ferent (onderwijs) (onderzoek)

(1) (2) (3) (4) (5)

2. Rijksbijdrage middelen

Werkplaatsfunctie (incl. ontwikkeling):

Kap.lasten gebouw X X nacalculatie

Basisvoorziening X X m2, vaste voet

Onderwijs en Onderzoek X X studenten, artsdiploma's, proefschriften, wp

Faculteit:

Vaste voet + parametercompartiment vast en variabel deel, o.a. aantal studenten

Specifieke toewijzingen specifieke afspraken

Projectmatige toewijzingen X X o.b.v. projectvoorstellen

3. 2e, 3e en 4e geldstromen

2e: voorwaardelijke geldstromen OCW X o.b.v. projectvoorstellen

3e: niet-commerciële fondsen X o.b.v. projectvoorstellen

4e: commerciële fondsen X o.b.v. projectvoorstellen

4. Overige opbrengsten divers (vaak niet gelieerd aan acad.functies)

NB: Indien er geen specifieke relatie bestaat tussen een budgetcomponent en bepaalde academische functies, is geen relatie aangegeven.

Academische functies

zorg
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Opmerkingen: 

Volgens NZi (1998 II, p.27) gaat het hier om een vergoeding van semi-vaste kosten. 

Groot en Van Helden (2003, p.263) en het CTG (website CTG per 1 november 2001, 

www.ctg.nl) stellen dat deze kosten vast zijn. Een en ander is een kwestie van definiëring. 

 

Capaciteitsgebonden kosten 
Te dekken kosten: 

Dit zijn semi-vaste kosten, i.c. kosten die op korte termijn vast zijn, maar op langere 

termijn variëren in verband met wijzigingen in de capaciteit van het ziekenhuis. Het gaat 

om kosten die samenhangen met de hotelfunctie (voeding van patiënten, schoonmaak). 

Verder zijn met de WBMV-zorg ook bepaalde capaciteitskosten gemoeid. Zo geldt er 

bijvoorbeeld een vaste vergoeding voor de kosten van een traumahelicopter (zie CTG, 

2003b). 

Berekening hoogte budget: 

De vergoeding voor zover niet betrekking hebbend op specifieke WBMV-capaciteiten 

wordt bepaald door het aantal erkende bedden te vermenigvuldigen met een vaste 

vergoeding per bed. Voor WBMV-capaciteiten gelden specifieke vergoedingen. 

Opmerkingen: 

• Het werkelijke aantal bedden kan sterk afwijken van de erkenning.  

• Volgens NZi (1998 II, p.27) gaat het bij erkende bedden en specialistenplaatsen om 

vaste, volgens Groot en Van Helden (2003, p.263) om semi-vaste kosten. NZi baseert 

zich daarbij op het feit, dat de erkenningen in principe zijn bevroren. Echter sec 

gesproken is dat een financieringskwestie. Ook is een en ander een kwestie van 

definiëring. 

 

Functiegebonden kosten 
Te dekken kosten: 

Net als de capaciteitsgebonden kosten zijn dit semi-vaste kosten. Ze hangen samen met de 

functie-uitoefening door de medisch specialist. Deze genereert namelijk kosten voor het 

ziekenhuis in de sfeer van behandeling, onderzoek en verzorging.  

Berekening hoogte budget: 

Als uitgangspunt voor de vergoeding geldt het aantal gewogen specialisteneenheden 

(berekend op basis van het aantal werkelijke poortspecialisten
11

), vermenigvuldigd met 

een vast bedrag.  

Opmerkingen: 

• De functiegebonden kosten worden vaak ook gepresenteerd als capaciteitsgebonden 

kosten.  

• De wegingsfactoren voor medisch specialisten zijn aangepast (voor de hoogte ervan, 

zie tabel V.2), waardoor de vergoedingen meer recht doen aan de kostenverhoudingen 

tussen specialismen zoals die door ontwikkelingen in de zorgverlening zijn 

geëvolueerd (CTG, 2001c, p.2). Deze wegingen zijn zowel van toepassing op 

algemene als academische ziekenhuizen (CTG, 2001b, p.5). Bovendien wordt 

uitgegaan van het werkelijk aantal medisch specialisten in plaats van de erkenning
12

. 

Over die werkelijke aantallen kunnen ziekenhuis en zorgverzekeraar afspraken maken 
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(VWS, 2000c, p.3). Deze wijzigingen hebben mogelijke consequenties voor de 

groepsindeling van het ziekenhuis (en daarmee de hoogte van diverse 

parameterbedragen), het aantal gewogen opnamen en 1e polikliniekbezoeken en de 

vergoeding voor de capaciteitsgebonden kosten (die gebaseerd is op het aantal 

gewogen specialisteneenheden).  

• Er wordt uitgegaan van een genormeerd aantal gewogen specialisteneenheden dat is 

berekend op basis van de werkelijk aanwezige specialisten in vergelijkbare algemene 

ziekenhuizen. Dit in navolging van de veranderde FB-systematiek bij algemene 

ziekenhuizen. De wijziging in de aantallen heeft consequenties voor de berekening 

van het aantal specialisteneenheden en daardoor voor de vergoeding van de 

functiegebonden kosten, de artskosten en de afschrijvingen van medische en overige 

inventarissen (CTG, 2001b, p.6; CTG, 2003b, p.2). 

• Zie de opmerkingen bij artskosten over het aantal specialisteneenheden. Wijziging 

daarvan heeft consequenties voor de functiegebonden kosten. 

 

Productiegebonden kosten 
Te dekken kosten: 

Deze kosten variëren met de omvang van de productie en zijn dus variabel (zie 

opmerkingen). Hierbij moet gedacht worden aan personeelskosten zoals verpleging, 

gebruik van geneesmiddelen, verbandmaterialen en andere patiëntgebonden kosten. Drie 

productiestromen kunnen worden onderscheiden: reguliere (algemene) zorg, topklinische 

zorg en diagnostiek ten behoeve van de eerstelijn (zoals huisartsen). 

Berekening hoogte budget: 

Reguliere productie: 

• Deze wordt uitgedrukt in de parameters gewogen opnamen, verpleegdagen, 

dagverplegingen (categorieën 1 en 2, zie opmerkingen), gewogen 1e 

polikliniekbezoeken en enkele specifieke verrichtingen die tot de reguliere zorg 

worden gerekend13.  

Topklinische zorg: 

• Deze wordt uitgedrukt in specifieke aantallen verrichtingen.  

Voor zowel de reguliere als topklinische zorg wordt het budget bepaald door jaarlijks met 

de zorgverzekeraar te onderhandelen over aantallen. Deze worden vermeningvuldigd met 

landelijk vastgestelde parameterwaarden. Deze zijn voor de reguliere productieparameters 

opgenomen in tabel V.3 aan het slot van deze bijlage. 

Diagnostiek ten behoeve van de eerstelijn (huisartsen etc.): 

• Specifieke verrichtingen worden gedeclareerd en leiden tot opbrengsten. 

Opmerkingen: 

• Een deel van de vergoedingen voor topklinische zorg is niet gekoppeld aan feitelijke 

productie-aantallen, maar aan de productiecapaciteit. Zie de capaciteitsgebonden 

kosten. 

• De definitieve afrekening van de productie vindt plaats op basis van nacalculatie 

conform de systematiek bij de algemene ziekenhuizen.  

• De parametervergoedingen welke voorheen hoger waren dan die van de algemene 

ziekenhuizen, zijn met ingang van 2001 gelijk getrokken (AZG, 2001). 
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• De tarieven voor opnamen en 1e polikliniekbezoeken worden vermenigvuldig met een 

wegingsfactor per specialisme. Met die wegingsfactor wordt getracht tegemoet te 

komen aan kostenverschillen tussen specialismen. Aan het slot van dit hoofdstuk is in 

tabel V.2 een overzicht met deze wegingsfactoren opgenomen. 

• Dagverplegingen worden ook wel aangeduid als dagopnamen of dagbehandelingen. 

Met ingang van 2003 wordt is de bestaande dagverpleging uitgesplitst naar twee 

categorieën. De bestaande vergoeding wordt aangeduid als dagverpleging-1 (ook wel 

lichte dagbehandeling genoemd), terwijl de categorie dagverpleging-2 (zware 

dagbehandeling) een vergoeding kent die zelfs hoger is dan het opnametarief (CTG, 

2003b). Daarmee wordt getracht tegemoet te komen aan het bezwaar dat voor 

bepaalde dagverplegingen de vergoeding niet kostendekkend is en de doorstroming 

van klinische zorg naar dagbehandeling te stimuleren. 

• WBMV-zorg leidt niet alleen tot productiegebonden vergoeding per verrichting, maar 

genereert ook mutaties in de reguliere parameters. Tenslotte leidt deze productie tot 

opname etc. Bij de berekening van het tarief voor de WBMV-verrichting zijn de 

vergoedingen voor deze parameters in mindering gebracht. Geconstateerd kan dus 

worden, dat de kosten van WBMV-productie via diverse budgetcomponenten (zoals 

de capaciteitskosten, reguliere productieparameters en WBMV-parameters) vergoed 

wordt. 

 

Academisch budget (voorheen kijkdoos) 
Te dekken kosten: 

De academische component betreft in de eerste plaats de kosten van patiënten met een 

complexe pathologie waarvoor het academisch ziekenhuis ‘eindpunt van verwijzing’ is. 

Deze topreferente functie komt tot uitdrukking in voorzieningen als specialistische en 

geavanceerde laboratoria, gespecialiseerde verpleegkundigen, uitgebreide bibliotheken, 

aangepaste en extra OK- en IC-faciliteiten, uitgebreide technische en instrumentele 

ondersteuning (VAZ, 1993, paragraaf 3.3). In de tweede plaats is dit budget mede 

bestemd om (naast de middelen van OCW) bij te dragen in de dekking van de kosten van 

onderzoek. In de derde plaats dient een deel van de kosten van innovatie en ontwikkeling 

hieruit te worden bekostigd (CTG, 2004c). Het academisch budget is daartoe in 2004 

eenmalig onderverdeeld in deze drie componenten.  

Berekening hoogte budget: 

De omvang van het budget vindt zijn oorsprong in 1997 toen de FB-systematiek voor de 

academische ziekenhuizen werd ingevoerd en het verschil met het oorspronkelijke budget, 

de zogenaamde ‘kijkdoos', via compenserende regelgeving aan het budget toegevoegd. De 

onderdelen worden jaarlijks aangepast voor prijs- en loonindices. Het onderdeel 

topreferente zorg wordt tevens jaarlijks aangepast voor demografische groei. Het totaal 

beschikbare bedrag voor topreferente zorg wordt gelijkelijk verdeeld over de academische 

ziekenhuizen, waarbij elke instelling een zelfde bedrag ontvangt (CTG, 2004c). Overigens 

heeft de overheid er aanvankelijk naar gestreefd ook dit deel van het budget te 

parameteriseren (normeren) en wel aan de hand van met name voor topreferente zorg 

kenmerkende factoren (NZi, 1998 II, p.24-26, 29 en 40; VWS, 1998, p.16). Tot die 

parameterisering zijn decennia diverse pogingen ondernomen welke alle gestrand zijn, zie 
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CTG (2000b, p.4). De academische ziekenhuizen zelf zijn steeds voorstander geweest van 

een “lumpsum” financiering, gebaseerd op historische gegevens (VAZ, 2000, p.8)
14

. 

Uiteindelijk is de omvang mede bepaald op basis van kostenverhoudingen tussen 

academische en grote en middelgrote algemene ziekenhuizen (CTG, 2001f). Nadat het 

academisch budget een aantal jaren bevroren is geweest, mag zij weer groeien met ingang 

van 2003.  

Opmerkingen: 

• Bij de eerder genoemde budgetcomponenten is in tabel V.1 (alsook in tabel 2.1 van 

hoofdstuk 2) aangegeven dat deze bekostiging ook betrekking heeft op de 

topreferente zorg (kolom 3), maar niet op de nog te behandelen werkplaats- en 

ontwikkelingsfunctie (kolommen 4 en 5). Voor deze laatsten geldt, dat financiering 

van huisvestingskosten, personeelskosten etc. plaatsvindt uit met name de 

rijksbijdragen en 2e, 3e en 4e geldstromen zoals verderop nog zal blijken. Weliswaar 

is (een groot deel van) het academisch budget bestemd voor de bekostiging van de 

topreferente zorg, maar de grondslag van deze budgetcomponent is gebaseerd op de 

méérkosten van deze zorg voor zover die niet via andere budgetcomponenten is 

gefinancierd. Aangezien topreferente zorg ook meetelt bij het bepalen van adherentie, 

opnamen, etc. en ook voor deze zorg budgetparameters zoals erkende bedden, 

vierante meters (m2) etc. worden gebruikt, vindt bekostiging van deze zorg ook uit de 

betreffende budgetcomponenten plaats. 

• Net als WBMV-zorg (zie opmerking bij de productiegebonden kosten) genereert ook 

topreferente zorg mutaties in de reguliere productieparameters. 

 

Artskosten (honoraria) 
Te dekken kosten: 

Het betreft de honorariumkosten van medisch specialisten en agio’s en de vergoedingen 

voor secretariële ondersteuning van medisch specialisten.  

Berekening hoogte budget: 

Voor een belangrijk deel zijn deze kosten genormeerd op basis van vaste bedragen
15

 per 

aantal aanvaardbare poortspecialisten, agio’s/agnio’s en daarvan afgeleide ondersteunende 

specialisten, agio’s/agnio’s en overig personeel (zoals secretariaatsmedewerkers), zie 

CTG (2004d). 

Opmerkingen: 

• Per juni 1999 zijn de medisch specialisten volledig in loondienst van de academische 

ziekenhuizen
16

. De artskosten maken sindsdien integraal onderdeel uit van het budget 

aanvaardbare kosten (CTG, 2000b, p.43 en CTG, 2001e). 

• Bij de weging van de poortspecialisten wordt gebruik gemaakt van de weging zoals 

die met ingang van 2001 bij de algemene ziekenhuizen wordt toegepast (CTG, 2001b, 

p.5).  
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Kapitaalslasten17 (rente, afschrijving, huur, leasing) 
De kapitaalslasten worden als aparte categorie beschouwd, alhoewel het gedeeltelijk om 

locatiegebonden kosten gaat (i.c. de kapitaalslasten van gebouwen, installaties en 

terreinen). De kosten worden hierna gespecificeerd onder aangeven van de wijze van 

vergoeding. 

� Afschrijvingskosten.  

Deze zijn te onderscheiden naar 

� Inventarissen (vast tarief maal erkende bedden, erkende specialisteneenheden) 

� Inventarissen art.18 (vast tarief maal erkende aantallen faciliteiten van de betreffende 

categorie, zoals dialyseplaatsen, neonatologiebedden) 

� Verbouwing/uitbreiding (vast bedrag per jaar)
18

 

� Dubieuze debiteuren (genormeerd?) 

� Overig, i.c. gebouwen, installaties en terreinen (nacalculatie van goedgekeurde 

investeringen) 

� Rentekosten.  

De rentekosten zijn genormeerd: de vergoeding van de rentekosten is afhankelijk 

gesteld van de marktrente
19

 (CTG, 2000b, p.44). Naast een vergoeding voor de 

rentekosten van vreemd vermogen ontvangen de academische ziekenhuizen ook een 

vergoeding over een deel van het eigen vermogen (CTG, 2001b, p.12). 

� Huur en leasing. 

Opmerkingen: 

� De kapitaalslasten worden voor een deel vergoed uit de rijksbijdrage van OCW.  

� Een deel van de afschrijvingskosten worden gedekt ten laste van het eigen vermogen, 

hetgeen samenhangt met de à fonds perdu financiering van voor 1988 (NZi, 1998 I, 

p.20). 

� Zie de opmerkingen bij artskosten over het aantal specialisteneenheden. Wijziging 

daarvan heeft consequenties voor de vergoedingen van de afschrijvingskosten van 

inventarissen. 

 

Diverse kosten  
Er zijn nog diverse kostencomponenten te onderscheiden. Deze worden hierna behandeld. 

Vergoedingen vinden grotendeels plaats op basis van vaste bedragen of nacalculatie. 

� Samenwerkingsverbanden 
Het betreft vergoedingen voor de kosten van samenwerking met Prismant, IKNN en 

andere zorginstellingen. 

� Lokale productiegebonden toeslag 
De overheid tracht namelijk zorgvernieuwing te stimuleren door met ingang van 2000 

de zorgverzekeraar en het ziekenhuis toe te staan afspraken te maken over 

zorgvernieuwingsinitiatieven, waarvan met ingang van 2001 de kosten maximaal 2% 

(in specifieke gevallen 5%) mogen bedragen van het productiegerelateerde budget 

(CTG, 2003c). Hieruit kunnen zorgvernieuwingsprojecten worden bekostigd die niet 

uit de andere budgetcomponenten kunnen worden gefinancierd, bijvoorbeeld doordat 

het om typisch lokale problematiek gaat. 
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� Dure medicijnen en stollingsproducten 
Voor specifieke dure medicijnen en stolligsproducten gelden afzonderlijke 

vergoedingen. 

� Overige kosten 
Het betreft vergoedingen voor bijvoorbeeld de kosten van bijzondere tandheelkunde 

(het wegwerken van wachtlijsten werd in eerste instantie ook via deze component 

vergoed, maar deze productie loopt de laatste jaren mee in de reguliere / topklinische 

productieafspraken). 

 

 

2. Rijksbijdrage middelen (RBM) 
 

De Rijksbijdrage bestaat uit twee componenten. De eerste component betreft de middelen 

die het ministerie van OCW beschikbaar stelt voor de faculteit Geneeskunde. De tweede is 

een bijdrage voor de werkplaatsfunctie die het ziekenhuis vóór de vorming van een 

medisch centrum met de faculteit ook reeds in haar budget kreeg.  

 

Rijksbijdrage faculteit Geneeskunde (Medische Wetenschappen): 
Te dekken kosten: 

De kosten van productiemiddelen (personeel, apparatuur, gebouwen, etc) die voorheen ten 

dienste stonden van de faculteit Geneeskunde en nu deel uitmaken van het Universitair 

Medisch Centrum, moeten uit deze middelen worden gedekt. 

Berekening hoogte budget: 

Het budget bestaat uit een drietal componenten, zo blijkt uit een interne notitie van een 

UMC: 

� Een vaste voet en parametercompartiment. Dit zijn algemene middelen bepaald door 

het allocatiemodel van de betreffende universiteit, waarin ook zijn begrepen de 

additionele inkomsten ten gevolge van uitbreiding van het aantal studenten. 

� Specifieke toewijzingen, bijvoorbeeld wachtgelden en gelden voor de introductie van 

de BaMa-structuur. Dit onderdeel is niet structureel. Toewijzingen berusten op 

algemeen beleid van de betreffende universiteit en bestuurlijke afspraken tussen 

universiteitsbestuur en faculteit. 

� Projectmatige toewijzingen. Dit zijn middelen uit beleidsruimte die door de 

universiteit wordt aangehouden en ter verkrijging waarvan het UMC (de faculteit) in 

competitie met andere faculteiten projectvoorstellen indient. 

 

Rijksbijdrage werkplaatsfunctie: 
Te dekken kosten: 

De academische ziekenhuizen hebben een belangrijke functie als ‘werkplaats’ voor de 

medische faculteiten van universiteiten. Een medische faculteit verricht in een universiteit 

onderzoek en realiseert er een deel van het onderwijs. Daarvoor stelt het ziekenhuis 

ruimte, mensen en apparatuur beschikbaar. Om de kostbare infrastructuur die dit vereist in 

stand te houden worden door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 

(OCW) middelen ter beschikking gesteld door tussenkomst van de universiteiten. Het gaat 
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dus om de ‘meerkosten’ voor de patiëntenzorg ten gevolge van de onderwijs- en 

onderzoekstaak (VAZ, 2000, p.6). In de praktijk betekent dat, dat ziekenhuizen gedeelten 

van de rente- en afschrijvingskosten van gebouwen, installaties en apparatuur, overige 

gelieerde kosten zoals onderhoud, salariskosten en overheadkosten ten laste van deze 

middelen betalen (bron: diverse jaarverslagen over 1999 en 2000 van de academische 

ziekenhuizen)
20

. 

Berekening hoogte budget: 

Dit zijn middelen die door het ministerie van OCW beschikbaar worden gesteld. Volgens 

NZi (1998 I) p. 26 bestaat het budget uit een drietal componenten: 

� Vergoeding voor rente- en afschrijvingskosten van gebouwen, installaties en terreinen 

(25% van het totaal van deze kosten). 

� Overige vergoeding voor basisvoorzieningen. Dit budget is voor een deel gebaseerd 

op een vaste voet en voor het andere deel op het aantal m2 van het ziekenhuis. 

� Vergoeding voor onderwijs en onderzoek dat wordt bepaald door aantal studenten 

(10%), artsdiploma’s (15%), proefschriften (15%) en de inzet van wetenschappelijk 

personeel (door Fraanje en Kooiman (1998) bestempeld als assistent-geneeskundigen 

in opleiding (60%)). 

Indicaties geven aan, dat deze drie componenten ca. 10%, 65% respectievelijk 20% 

bedragen van de totale rijksbijdrage.  

 

 

3. 2e, 3e en 4e geldstroom 
 

De 2e, 3e en 4e geldstroom hebben betrekking op onderzoeksmiddelen die niet via directe 

financiering door de ministeries VWS en OCW worden verkregen (zogenaamde 1
e
 

geldstromen). Zogenaamde 2
e
 geldstromen hebben betrekking op voorwaardelijke 

geldstromen van het ministerie van OCW voor de realisatie van bepaalde 

ontwikkelprojecten (met name NWO). De 3e geldstromen betreffen bijdragen uit niet-

commerciële (collectebus)fondsen (zoals de Hartstichting). De 4
e
 geldstroom tenslotte 

heeft betrekking op middelen verkregen van commerciële instellingen. Het onderscheid 

tussen 3
e
 en 4

e
 geldstroom wordt in de praktijk niet consequent gehanteerd i.c. ze worden 

tesamen aangeduid als 3e geldstroom (AZG, 2001). De hoogte van de budgetten is een 

kwestie van onderhandeling tussen geldverstrekker en het medisch centrum. 

 

 

4. Overige opbrengsten 
 

Zogenaamde overige opbrengsten hebben een meer administratief dan beleidsmatig 

karakter. Tot de overige opbrengsten kunnen worden gerekend geldstromen uit hoofde 

van verrichtingen verleend t.b.v. derden (zoals huisartsen, zogenaamde WDS-inkomsten), 

andere dienstverlening t.b.v. derden (zoals vertrekken van maaltijden, administratieve 

diensten) en WAO- en ziektegelden.  
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Bij de berekening van de hoogte van bepaalde budgetcomponenten worden zogenaamde 

wegingsfactoren per specialisme toegepast. Deze zijn gepresenteerd in tabel V.2. Getracht 

wordt met die wegingsfactor bepaalde vergoedingen beter af te stemmen op 

kostenverschillen tussen specialismen. Met name is in dit verband van belang de invloed 

op de hoogte van opnamen en 1
e
 polikliniekbezoeken. De hoogte daarvan, evenals die van 

andere productieparameters, is gepresenteerd in tabel V.3. De vergoedingingen voor 

opnamen en 1
e
 polikliniekbezoeken worden per specialisme vermenigvuldigd (gewogen) 

met de betreffende wegingsfactor in tabel V.2.  

 

Tabel V.2   Wegingsfactor per specialisme (situatie per 1 januari 2003) 

 
Specialisten Wegingsfactor 

  

Internisten 1,26 

Geriaters 1,75 

Longartsen 1,52 

Cardiologen 1,23 

Reumatologen 0,88 

Maag-/darmartsen 1,26 

Allergologen 0,20 

Kinderartsen 0,73 

Chirurgen 1,47 

Orthopeden 1,45 

Urologen 0,93 

Plastisch chirurgen 0,66 

Neurochirurgen 1,09 

Cardio-pulmonale chirurgen 2,14 

Gynaecologen 0,73 

Oogartsen 0,18 

KNO-artsen 0,25 

Dermatologen 0,37 

Neurologen 1,24 

Neuroloog/zenuwarts 0,90 

Psychiater 1,07 

Revalidatieartsen 0,66 

Radiotherapeuten 0,9321 

Tandarts-specialisten voor: 

− mondziekten en kaakchirurgie 

− dentomaxilaire orthopedie 

 

0,53 

0,37 

Anesthesisten (pijnbestrijding) 1,64
22

 

 

bron: CTG, 2003b, p.2 
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Tabel V.3   Vergoedingen productiekosten  
                    (situatie per 1 januari 2003; bedragen in euro’s) 

 
Productieparameter loon-

kosten 

materiëlek

osten 
totaal 

    
Gewogen opnamen 408 517 925 
Verpleegdag 38 9 47 
1

e
 polikliniekbezoek 76 40 116 

Dagverpleging – 1 209 107 316 
Dagverpleging – 2 484 535 1.019 

 
bron: CTG, 2003b, p.10 

 

                                                           
1 Gezien de ontwikkeling dat academische ziekenhuizen zijn samengegaan met de aan hen 

verbonden faculteiten Geneeskunde c.q. Medische Wetenschappen is de VAZ, de Vereniging van 

Academische Ziekenhuizen, per 1 september 2004 getransformeerd in de NFU, de Nederlandse 

Federatie van Universitaire medische centra. 
2 De hoofdcomponenten van het externe budget zijn in een later stadium iets ander gerubriceerd en 

benoemd (CTG, website CTG per 1 november 2001, www.ctg.nl): 

1. Locatiekosten. 

Het betreft kapitaalslasten en overige locatiegebonden kosten. De vergoeding vindt 

gedeeltelijk plaats op basis van nacalculatie en gedeeltelijk op basis van normering (rente, 

m2, afschrijvingstermijnen). 

2. Vaste kosten. 

Dit zijn de kosten die samenhangen met de beschikbaarheidsfunctie en niet variëren met 

de bedrijfsdrukte zoals de kosten van huisvesting. Deze kosten zullen op basis van 

adherentie worden vergoed, conform de huidige FB-systematiek. 

3. Semi-vaste kosten.  

Onder semi-vaste kosten worden verstaan kosten die op korte termijn vast, maar over 

perioden van enkele jaren gerekend variabel zijn. Het gaat om de capaciteitsgebonden 

kosten die samenhangen met de hotelfunctie (zoals schoonmaak) en de functiegebonden 

kosten van de medische functies (diagnostiek). Erkende bedden en werkelijke 

specialisteneenheden zijn de vergoedingsparameters.  

4. Variabele productiekosten.  

In de huidige FB-systematiek worden deze gebaseerd op opnamen, 1e 

polikliniekbezoeken en dagbehandelingen, alsmede enkele bijzondere categorieën 

(topklinische zorg, eerstelijns zorg).  

Om aansluiting te houden bij de behandeling van de functiegerichte budgettering in hoofdstuk 2 is 

de oorspronkelijke indeling aangehouden. 
3 De locatiegebonden kosten (excl. kapitaalslasten) worden ook wel omschreven als 

gebouwgebonden kosten (CTG, 2001e, bijlage III, p.7). 
4 Het betreft de volgende NZi-kostensoorten: 415, 41814, 471 voor onderhoud, 454 voor heffingen, 

verzekeringen en belastingen en 473 voor energie. 
5 Het gaat om werkelijke m2. Anders dan bij de algemene ziekenhuizen kennen academische 

ziekenhuizen geen genormeerde m2.  
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6 De vergoeding wijkt af van die bij de algemene ziekenhuizen. Bij de algemene ziekenhuizen 

werden de betreffende kosten t/m 2000 vergoed op historische basis, met ingang van 2001 vindt 

vergoeding plaats op basis van genormeerde m2 (CTG, 2001c, p.4 en meer specifiek bijlage 6). 
7 Verwarrend is dat in CTG (2000a) i.c. de beleidsregel FB academische ziekenhuizen wel 

uitvoerige behandeling van gebouwgebonden kosten (paragraaf 4) plaatsvindt. Daarbij wordt 

verwezen naar andere beleidsregels. Ook wordt in NZi (1998) I p. 20 letterlijk gesteld, dat in de FB-

systematiek een budget voor locatiegebonden kosten wordt bepaald. VWS (2001) benoemt de 

locatiegebonden ook als onderdeel van het functiegebonden budget. 
8 Vier componenten worden onderscheiden, te weten loonkosten onderhoud, materiële kosten 

onderhoud, energie en heffingen/belastingen/verzekeringen. 
9 Klinisch is inclusief dagverpleging (CTG, 2000a). 
10 Met ingang van 2001 speelt ook de poliklinische adherentie een rol. Bij algemene ziekenhuizen is 

dat met ingang van 2000 het geval (CTG 2000b p.34 en 38). 
11 Berekening van het aantal specialisteneenheden heeft op basis van de volgende factoren 

plaatsgevonden: 1. de erkende poortspecialisten, 2. het verschil tussen werkelijkheid en erkenning 

omgerekend met een bepaalde workload, 3. niet bij de screening van de erkenning betrokken 

poortspecialisten voor hart- en levertransplantaties en 4. het aantal agio’s. De weging vindt 

vervolgens plaats volgens de wegingsfactoren die gelden voor de algemene ziekenhuizen. Bron: 

CTG (2000b, p.29). 
12 Dit blijkt impliciet uit het feit dat wel wordt gesproken over erkende bedden in bijlage I bij CTG 

(2001c), maar niet over erkende specialisteenheden. Tevens suggereert de berekening op basis van 

werkelijke specialisten en werkelijke producie van 1998 dat het gaat om werkelijke aantallen. 
13 Het betreft aparte vergoedingen voor totale knie- en heup-operaties en cataracten (staaroperaties). 

Deze verrichtingen horen niet tot de WBMV-verrichtingen, anders dan wel eens gedacht wordt. 

Verwarrend in dit verband is dat CTG (2003b) deze vergoedingen schaart onder de bijzondere 

functies/voorzieningen. 
14 Los van de wijze van budgetbepaling staat de vraag hoe deze zorg wordt gefinancierd. Gaan 

zorgverzekeraars met een academisch ziekenhuis in hun regio meebetalen aan topreferente zorg van 

patiënten van buiten de regio? Afgesproken is dat op basis van postcodes tariefdifferentiatie 

plaatsvindt (AZG 2001).  
15 Daarbij moet bedacht worden, dat de vergoedingen per eenheid zijn gebaseerd op de werkelijke 

honorariumkosten gedeeld door het aantal erkende specialisteneenheden (CTG, 2001b).  
16  Voorheen gold voor particulier verzekerde patiënten het declaratierecht  en waren medisch 

specialisten alleen voor het volledige ziekenfondsdeel van de praktijkvoering in loondienst, zie NZi 

1998 I p.23. 
17 De kapitaalslasten voor zover betrekking hebben op gebouwen en installaties worden aangemerkt 

als overige gebouwgebonden kosten (CTG, 2001e, bijlage III, p.8). 
18 De algemene ziekenhuizen kennen in plaats van dit budget een budget 

instandhoudingsinvesteringen (CTG, 2001b, p.12). 
19 Met behulp van deze zogenaamde rentenormering alsook het realiseren van een waarborgfonds 

worden prikkels en mogelijkheden tot doelmatigheid ingebouwd, zonder dat ongewenste 

herallocatie-effecten ontstaan of economisch rendement de zorgproductie gaat dicteren. 
20 Volledigheidshalve: in 1996 heeft een overheveling plaatsgevonden van een deel van de OCW-

bijdrage (f 255 mlj) aan het WTG-budget van VWS, ten goede komend aan de reguliere 

patiëntenzorg (VWS 1998, p.14; overigens spreekt het NZi van een verschuiving van f 320 mlj 

(NZI, 1998 II, p.13) hetgeen inclusief de in 1994 uitgevoerde budgetverhoging van f 65 mlj is 

(CTG, 2000b, p.23 en verder). Het betreft hier herallocaties als gevolg van de invoering van het 
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Rijksbijdragemodel. Voor de verzekeraars heeft die stijging van het WTG-budget geleid tot hogere 

kosten (NZi 1998 II p.13). 
21 Alleen voor opname. 
22 Alleen voor opname en polikliniekbezoek. 
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Bijlage VI.     Overzicht academische ziekenhuizen 

Onderstaand volgt een opsomming van alle acht academische ziekenhuizen die aan het 

onderzoek hebben deelgenomen. Overigens geldt voor de meeste ervan dat zij (inmiddels) 

geïntegreerd zijn met de nauw gelieerde faculteit Medische Wetenschappen 

(Geneeskunde) tot een zogenaamd universitair of academisch medisch centrum (UMC). 

Onderstaande opsomming is alfabetisch van aard. 

 

 

Academisch Medisch Centrum (AMC)  - Amsterdam 

 

Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZM)  - Maastricht 

 

Erasmus Medisch Centrum    - Rotterdam 

 

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) - Leiden 

 

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) - Groningen 

 

Universitair Medisch Centrum St. Radboud  - Nijmegen 

 

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) - Utrecht 

 

VU Medisch Centrum (VUMC)   - Amsterdam 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

STELLINGEN 
 

behorende bij het proefschrift 

 

 

 

De invloed van externe budgetparameters 
op de interne budgettering 

van academische ziekenhuizen 
 

Verklaringen voor verschillen 

in budgetteringssystemen 

en hun effecten 

 

 

 

 

van 

 

 

Bernard Crom 

 

 

juni 2005 



  

1. Verschillen in management controlsystemen worden niet zozeer bepaald 

door verschillen in nagestreefde doelstellingen van managers,  

maar door verschillen in de opvattingen van managers over de wijze 

waarop die systemen bijdragen aan het realiseren van die doelstellingen 

(zie dit proefschrift). 

 

2. Een sterke sturing met behulp van (financiële) prestatie-indicatoren ten 

koste van ‘zachtere’ sturingsmechanismen in de vorm van geloof en 

vertrouwen in medewerkers is uiteindelijk minder effectief, doordat deze 

ruil verschillende organisatieniveaus tegenover elkaar plaatst en niet met 

elkaar verbindt bij het nastreven van organisatiedoelstellingen. 

 

3. De mate van taakonzekerheid wordt niet alleen bepaald door objectieve 

factoren betrekking hebbend op de technologie, maar ook door subjectieve 

betrekking hebbend op de technologen in de zin van medisch specialisten 

(zie dit proefschrift). 

 

4. De invoering van diagnose-behandeling-combinaties kan worden opgevat 

als een uiting van wantrouwen van de overheid in het functioneren van 

zorgverleners (zie dit proefschrift). 

 

5. Het is een academische kwaliteit een boodschap kort en bondig over te 

brengen (zie andere proefschriften). 

 

6. Komt het summum van wat een samenleving kan bereiken onder andere 

tot uitdrukking in de medische kennis en kunde verzameld binnen het 

universitair medisch centrum, in de basis ontleent dit intellectuele bolwerk 

haar bestaansrecht aan onze meest primaire drift: overleven. 



 

7. Heeft in de westerse samenlevingen menselijk ingrijpen in de loop der 

eeuwen geleid tot minder sterfte als gevolg van ziekte en voedselgebrek, 

de trieste balans van oorlogsslachtoffers in de 20
e
 eeuw laat zien dat het 

geen gunstige ontwikkeling is dat de mens zijn lot steeds meer in eigen 

hand neemt. 

 

8. De hoogte van het uurtarief van de medisch specialist is een indicator van 

de zorg die een samenleving zich waardig acht. 

 

9. Een voorbeeld van onevenwichtig overheidsbeleid is enerzijds het 

verwachten van gunstige (maar onzekere, zie dit proefschrift) 

economische invloeden van het invoeren van marktwerking in de zorg en 

anderzijds het stagneren van de economische ontwikkeling door het 

oproepen van toenemend spaargedrag bij burgers om de risico’s van zijn 

veroordeling tot die markt op te vangen. 

 

10. Gegeven het streven de vergrijzing van de bevolking een halt toe te roepen 

en de kracht van financiële prikkels op het gedrag van mensen (zie dit 

proefschrift) zou een progressieve in plaats van een degressieve 

‘koppeling’ tussen het aantal kinderen en de kinderbijslag voor de hand 

liggen. 

 

11. De betere voetballer herken je aan het feit dat hij andere voetballers in zijn 

team beter laat voetballen. 

 

12. Het alsnog tot stand komen van het album Smile van Brian Wilson toont 

aan dat iets dat er niet is, magischer kan klinken dan iets dat er wel is. 

 


