21 januari 2019 - Waarom ik zorgondernemer geworden ben….
Herman Tjeenk Willink zei onlangs in Medisch Contact dat marktwerking niet thuishoort in de
zorg. Het werken met vraag en aanbod zou volgens de oud-vicepresident van de Raad van State
inadequaat zijn in het publieke domein. Zorgondernemer en psychiater Michiel Bosman
reageert.
Door het interview kreeg ik flashbacks naar twintig jaar geleden toen ik arts-assistent werd. Op
de opnameafdeling zag je geen verschil tussen patiënten en verpleegkundigen. Tijdens de
behandelvergaderingen zaten we met zestien mensen eindeloos te ouwehoeren in een hok dat
blauw stond van de rook. Later werkte ik op een polikliniek waar men drie patiënten per dag
heel acceptabel vond. De intake bestond uit automaatkoffie drinken en sigaretten roken met
een maatschappelijk werker.
Innovatie
Voor de GGZ is de marktwerking misschien wel belangrijker geweest dan voor andere
zorgspecialismen vanwege de gigantische innovatie. Inmiddels hebben we in Nederland de
meest toegankelijke en klantvriendelijke GGZ ter wereld waarin we op hoog niveau
evidence-based en efficiënt werken. Dat komt vooral doordat zorginstellingen nu druk voelen
van de concullega’s, vooral door de nieuwe aanbieders. De marktwerking-bashers lijken dit te
vergeten. Een psychiater die ik ontzettend bewonder vanwege haar zorginnovaties, moppert
geregeld op LinkedIn over zorgondernemerschap. Haar ene werkgever is een BV, en haar andere
werkgever is ze zelf. Prima natuurlijk, maar het laat zien dat veel mopperaars zelf wél genieten
van het ondernemerschap.
Topsport
Verloopt de marktwerking vlekkeloos? Nee, het systeem piept en kraakt. Ik vergelijk het altijd
met de pijn die topsporters voelen als ze proberen een halve seconde sneller te gaan. En
natuurlijk zijn er cowboys onder de ondernemers, maar daarmee is niet de hele marktwerking
slecht.
Zorgondernemingen leveren nu voor minder geld en lagere uurtarieven betere zorg dan de
grote GGZ-instellingen van weleer. Betere zorg is precies waarom ik zorgondernemer ben
geworden.

