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Samenvatting 

Proefschrift Hans Hoek  

Governance&Gezondheidszorg, 

Private, publieke en professionele invloeden op zorgaanbieders in Nederland 
 
Governance in de Nederlandse gezondheidszorg is ingewikkeld. Zorgaanbieders moeten werken 
in de combinatie van private, publieke en professionals governance. Onderzocht is hoe die 
combinatie in elkaar zit en hoe governance in de zorg functioneert. 
 
Governance bestaat doorgaans uit spelregels en omgangsvormen voor bestuur, toezicht en 
verantwoording. Deze spelregels en omgangsvormen moeten ervoor zorgen dat organisaties of 
personen de belangen, die aan hen zijn toevertrouwd, zo goed mogelijk behartigen. 
Iedere sector in de maatschappij heeft tegenwoordig met governance te maken. Ook de 
gezondheidszorg. In Nederland wordt zorg en behandeling geleverd door private organisaties en 
personen. Organisaties zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties. Personen 
zoals huisartsen, medisch specialisten en fysiotherapeuten. Zorg wordt verleend op basis van 
private contracten tussen zorgaanbieder, zorgvrager en zorgverzekeraar.  
Zorgaanbieders hebben hun eigen private belangen, zoals de continuïteit van de eigen organisatie. 
Maar ze moeten ook bijdragen aan de publieke belangen die de overheid voor de 
gezondheidszorg wil behartigen. En ze dienen rekening te houden met de professionele 
opvattingen over zorgverlening en de belangen van de zorgprofessionals. 
Private, publieke en professionele belangen vragen ieder hun eigen governance. Er worden 
immers verschillende doelen gesteld. Er heersen verschillende morele opvattingen en 
omgangsvormen, in deze studie aangeduid als moraliteiten. Er gelden verschillende governance 
principes en er worden verschillende instrumenten gebruikt. 
Moraliteiten, doelen, principes en instrumenten van private, publieke en professionals governance 
zijn onderling zo verschillend, dat gesproken kan worden over verschillende governance 
werelden. 
Zorgaanbieders moeten functioneren in de combinatie van die drie governance werelden. Ze zijn 
genoodzaakt steeds afwegingen te maken tussen – en binnen – private, publieke en professionele 
belangen. Ze hebben te voldoen aan de eisen van de drie governance werelden. Zowel de doelen 
als de inrichting van de governance kunnen onderling strijdig zijn.  
 
In deze studie is onderzocht hoe de combinatie van de private, publieke en professionals 
governance wereld functioneert voor Nederlandse zorgaanbieders.  
 
De Introductie in deel 1 bestaat uit een verkenning van het onderzoeksveld en de 
probleemstelling. De inleiding beschrijft de opbouw van het boek. In hoofdstuk 1 staat hoe de 
gezondheidszorg wordt gefinancierd en hoe het zorgaanbod is georganiseerd. Ook gaan we in op 
de publieke verantwoordelijkheid voor toegankelijkheid, beschikbaarheid, betaalbaarheid en 
kwaliteit van de gezondheidszorg. 
Dan komt de bestuurlijke organisatie van zorgaanbieders aan de orde. Zorgaanbieders zijn 
zelfstandige professionals, organisaties of een combinatie van beide. Zorgorganisaties zijn private 
rechtspersonen, die private contracten afsluiten met hun klanten en de zorgverzekeraars en/of 
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zorgkantoren. Meestal gaat het om stichtingen met een raad van bestuur onder toezicht van een 
raad van toezicht. Ze hebben te maken met veel stakeholders. Het vervolg van hoofdstuk 1 
beschrijft de rol van deze stakeholders.  
 
Het begrip governance is in hoofdstuk 2 beschreven. Het hoofdstuk beantwoordt de vraag wat 
governance eigenlijk is. Het gaat in op de theoretische achtergrond, de doelen, de omgang met 
macht en de principes van governance. Governance kan instrumenteel gedefinieerd worden, maar 
ook bezien worden vanuit belangenbehartiging of afweging van belangen. Het kan gebruikt 
worden als middel om de macht van het bestuur te beperken en dat bestuur te corrigeren. Of 
beschouwd worden als middel om maatschappelijk vertrouwen te scheppen, maatschappelijke 
problemen te voorkomen of op te lossen.  
Na de introducties op gezondheidszorg en op governance afzonderlijk gaat hoofdstuk 3 in op de 
combinatie van governance en de Nederlandse gezondheidszorg. Dat levert het beeld op van drie 
overlappende governance werelden, zoals weergegeven in figuur 3.1. De probleemstelling van het 
onderzoek, de onderzoeksopzet, de methodologische verantwoording en de relevantie van het 
onderzoek staan beschreven in hoofdstuk 4. 
 
Hoofdstuk 5 is het eerste hoofdstuk van Deel II Theorie. Het beschrijft hoe de verdeling tussen 
private, publieke en professionals governance voor de gezondheidszorg bepaald wordt door 
maatschappelijke opvattingen. Daarna wordt aan de hand van het gedachtegoed van Jacobs (1992) 
en Freidson (2001) beredeneerd dat de drie governance werelden gestoeld zijn op verschillende 
moraliteiten. 
Zo is private governance gebaseerd op ruil tussen gelijkwaardige partners. Resultaten komen door 
onderhandelingen tot stand. Hier geldt het ‘commercial moral syndrome’. In de publieke 
governance wereld overheerst juist de gedachte dat resultaten afgedwongen worden door 
hiërarchie en gebruik van macht. Jacobs noemt dit het ‘guardian moral syndrome’. Voor 
professionals governance hebben we in deze studie een derde moraliteit afgeleid, die we het 
‘professional moral syndrome’ hebben genoemd. Deze moraliteit is gestoeld op het gebruik van 
kennis en groepsbinding. 
We gaan in op de vraag wat het betekent als de drie moraliteiten tegelijkertijd geldig zijn, zoals in 
het overlappende gebied van de drie governance werelden in de gezondheidszorg.  
 
De hoofdstukken 6, 7 en 8 bevatten een theoretische beschrijving en een analyse van de private, 
publieke en professionals governance afzonderlijk. Voor elke governance wereld kijken we naar de 
behoefte aan governance, de wettelijke grondslag, de praktijk en de beschikbare theorie. 
Hoofdstuk 7 geeft bovendien afzonderlijk aandacht aan de positie van private organisaties met een 
publieke taak, ook wel hybride organisaties genoemd. 
 
De resultaten van de afzonderlijke analyses komen samen in hoofdstuk 9. We benoemen de 
overeenkomsten en verschillen tussen de drie governance werelden. We bekijken hoe 
zorgaanbieders functioneren in de combinatie van private, publieke en professionals governance.  
De conclusie is dat we de werking van de drie governance werelden voor de zorg alleen kunnen 
verklaren en begrijpen, als we de complexe werkelijkheid van veel stakeholders met verschillende 
belangen accepteren. Het is niet zinvol de werkelijkheid te vereenvoudigen tot één principaal-agent 
relatie, waarbij de organisatie slechts één belang heeft te dienen. Dat draagt niet bij aan het 
oplossen van maatschappelijke problemen. Zorgorganisaties moeten de verschillende belangen 
wegen en met diverse stakeholders onderhandelen en compromissen sluiten. Alleen op die manier 
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kunnen zij beleidskeuzen maken en resultaten bereiken. Iedereen stakeholder is speler in dit 
onderhandelingsspel. Ook de overheid kan dat spel niet eenzijdig sturen en het publieke belang 
opleggen aan zorgaanbieders.  
 
Met het referentiekader en de kijkrichtingen uit het theoretisch deel, onderzoeken we in Deel III 
het functioneren van zorgaanbieders in de combinatie van private, publieke en professionals 
governance in de praktijk. Dat gebeurt aan de hand van drie casussen. 
De eerste casus gaat over de vorming van Sanquin Bloedvoorziening per 1 januari 1998. 
Voldoende kwaliteit en kwantiteit van veilige bloedproducten wordt gezien als een publiek belang. 
De overheid wil dat Nederland zelfvoorzienend is in alle bloedproducten voor de eigen bevolking. 
Vóór 1998 kon dat publieke belang, door een groot aantal private bloedbanken en het CLB, niet 
voldoende gediend worden. Dat was aanleiding tot een herstructurering. Daarbij is de invloed van 
publieke governance vergroot ten koste van private governance. De uitvoering van de 
bloedvoorziening is sinds 1998 in handen van een private organisatie binnen publieke kaders. Uit 
evaluatie is inmiddels gebleken dat die herstructurering het beoogde effect heeft gehad. De 
publieke belangen worden goed geborgd en de professionaliteit van de bloedvoorziening is 
toegenomen. 
De tweede casus onderzoekt de invloed van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) op de 
huisartsenzorg in Nederland. Gedurende lange tijd waren LHV en NHG (Nederlands 
Huisartsengenootschap) verantwoordelijk voor kwantiteit en kwaliteit van de Nederlandse 
huisartsen. Ook zorgden ze ervoor dat het vak huisartsgeneeskunde zich wetenschappelijk en in de 
praktijk ontwikkelde. De overheid vertrouwde het monopolie op de huisartsgeneeskunde toe aan 
de beroepsgroep. Ze ondersteunde deze situatie met maatregelen. 
Begin jaren negentig bleek dat deze situatie niet kon blijven bestaan. Dat kwam onder andere door 
het dreigend huisartsentekort. Er ontstond strijd tussen de overheid en de LHV over het inkomen 
van huisartsen en over de macht over de huisartsenzorg in Nederland. De overheersende invloed 
van de professionals governance wereld en de macht van de LHV is sindsdien sterk verminderd. 
Er is nu een mix van professionele, publieke en private invloeden. Of deze mix een kwalitatief en 
kwantitatief goede huisartsenzorg in Nederland waarborgt, is nog niet zeker. 
De derde casus gaat over het ziekenhuis in Emmeloord. Daar ontstonden problemen toen het 
niet meer lukte om een volledig algemeen ziekenhuis in functie te houden. Het ziekenhuis in 
Emmeloord is onderdeel van de stichting IJsselmeerziekenhuizen. Deze casus laat zien hoe de 
IJsselmeerziekenhuizen gezocht hebben naar oplossingen voor de curatieve zorg in Emmeloord. 
Ze moesten daarbij opereren in het spanningsveld tussen verschillende belangen en met 
bemoeienis van vele stakeholders. De gecombineerde invloed van private, publieke en 
professionals governance stond het bereiken van een oplossing lange tijd in de weg. De kwaliteit 
van zorg zakte inmiddels onder een aanvaardbaar niveau, zonder dat ingegrepen werd.  
Hoofdstuk 14 sluit het praktijkdeel af met conclusies over de overeenkomsten tussen de casussen.  
 
Deel VI brengt de resultaten van theorie en empirie samen. Hoofdstuk 15 beschrijft de conclusies 
uit het onderzoek. De combinatie van private, publieke en professionals governance is complex en 
functioneert niet zo goed. We hebben geconstateerd dat private, publieke en professionele 
governance weinig gemeenschappelijk hebben en deels zelfs strijdig zijn. Doelen en moraliteiten 
zijn verschillend. Er wordt verschillend met macht omgegaan en de governance principes zijn 
verschillend. De theoretische onderbouwing van de drie governance werelden laat te wensen over. 
De combinatie is alleen theoretisch te begrijpen als uitgegaan wordt van gelijkwaardige partijen die 
met elkaar onderhandelen. De agency theorie, waarbij één partij (principaal) bepalend is voor wat 
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de raad van bestuur (agent) moet doen is voor de gezondheidszorg onbruikbaar, terwijl deze toch 
in private en publieke governance de gangbare theorie is om governance te verklaren.  
De afstemming tussen de drie werelden laat te wensen over. De combinatie biedt geen garanties 
voor good governance. Zij draagt niet bij aan het voorkomen en oplossen van problemen. De 
complexiteit wordt door veel betrokkenen niet doorzien. Het is soms onduidelijk wie 
verantwoordelijk en bevoegd is. Daardoor worden verkeerde interventies gedaan. Die interventies 
vergroten het probleem. 
In deze studie hebben we beredeneerd dat governance mede tot doel heeft maatschappelijke 
problemen te voorkomen of op te lossen. De combinatie van private, publieke en professionals 
governance in de zorg biedt daar niet zonder meer garanties voor. Hoewel goede kwaliteit van 
zorg in alle drie governance werelden van belang is, borgt de combinatie niet dat ingegrepen wordt 
als die zorg onder de maat is.  
 
Toch is het mogelijk om binnen deze combinatie veranderingen tot stand te brengen en 
problemen op te lossen. Een bestuurder die de complexiteit doorziet en daar handig gebruik van 
maakt, kan veel bereiken. Zo’n bestuurder speelt het spel in iedere governance wereld volgens de 
daar geldende mores en spelregels. Hij stemt zijn handelen in de drie werelden op elkaar af. Hij 
gebruikt zo mogelijk resultaten uit de ene wereld bij volgende stappen in een andere governance 
wereld. Hij is flexibel en zorgt voor speelruimte om te kunnen onderhandelen over de marges, 
zonder het hoofddoel uit het oog te verliezen. Hij maakt gebruik van governance instrumenten uit 
de drie werelden op zo’n manier dat ze elkaar versterken. Hij houdt zich in iedere governance 
wereld aan de daar geldende moraliteit. Hij handelt als partner in de onderhandelingen met 
gelijkwaardige partijen. Die bestuurder kan de minister van VWS zijn, zoals in de onderzochte 
Sanquin casus. Vaker zal het de raad van bestuur van een zorgorganisatie zijn, die succesvol zijn 
weg vindt in het governance-complexe van de gezondheidszorg. 
De combinatie van private, publieke en professionals governance in de gezondheidszorg moet 
geaccepteerd worden. Het is niet mogelijk één van de governance invloeden te elimineren. 
Evenmin is het mogelijk of wenselijk één van de drie governance werelden het primaat over beide 
anderen te geven. Zorgaanbieders moeten dus tegelijk in drie governance werelden functioneren. 
Als die werkelijkheid geaccepteerd wordt, zijn er verscheidene verbeteringen mogelijk. Deze 
verbeteringen staan in hoofdstuk 16. Zij vergroten de inzichtelijkheid van de combinatie van 
private, publieke en professionals governance.  
Meer dan nu moet begrepen en geaccepteerd worden dat zorgverlening zich in de private 
governance wereld plaatsvindt en geen publieke zaak is. Dat stelt eisen aan de organisatie van deze 
vorm van zakelijke dienstverlening en aan de inrichting van de governance van 
zorgondernemingen. Als zorgaanbieders private ondernemingen zijn, heeft dat betekenis voor de 
kaders die de overheid aan die ondernemingen kan opleggen en dus voor de inrichting van 
publieke governance. Er kan niet meer op alles ingegrepen worden en er moet worden gestuurd 
op hoofdlijnen. Verantwoording van zorgaanbieders moet gericht zijn op de publieke doelen en 
het maatschappelijk verkeer en niet op alle interne bedrijfsinformatie.  
Die verantwoording is een belangrijk verbeterpunt voor professionals governance. Er is een 
inhaalslag nodig om in professionals governance de gebruikelijke principes zoals het raadplegen 
van stakeholders, het afleggen van verantwoording tot stand te brengen. Ook voor professionals 
mag gelden dat je de regels toepast of uitlegt waarom je afwijkt (comply or explain).  
 
Het samenspel tussen private, publieke en professionals governance is voortdurend in beweging. 
Daarbij moet wel steeds helder zijn wie voor wat verantwoordelijk en bevoegd is. Als een 
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verantwoordelijkheid op meer plaatsen is belegd of de bevoegdheid ontbreekt, dan ontstaat een 
onwerkbare situatie. Bij alle veranderingen moet goed in het oog gehouden worden dat die 
verantwoordelijkheid en bevoegdheid samen op één plaats zijn ondergebracht.  
Uit de studie is gebleken dat de overheid soms bij gelijke vraagstukken verschillende keuzen maakt 
voor professionals en voor zorgorganisaties, zonder dat de ratio voor dat verschil duidelijk is. Dat is 
een ongewenste situatie, die voorkomen moet worden. Waar het de indicatiestelling betreft moeten 
deze verschillende keuzen heroverwogen worden.  
Er zal een nieuw evenwicht tussen private, publieke en professionals governance gevonden 
moeten worden. De invloed van publieke governance op professionals governance zal op 
sommige punten vergroot moeten worden om maatschappelijk ongewenste situaties te 
voorkomen. Beslissingen van een professionele groep, die maatschappelijke consequenties hebben 
zouden publiek getoetst en goedgekeurd moeten worden, waardoor ook de maatschappelijke 
consequenties aanvaard worden.  
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