
Van reparatiegeneeskunde naar preventie

Michel van Schaik, 
directeur Gezondheidszorg
25 mei 2021

Transformationele leiders gevraagd



Even voorstellen
Functie en rollen

2

Portefeuille:
• Ziekenhuizen en ZBC’s
• Medisch vrije beroepen: huisarts, tandarts, 

specialisten, apotheker, fysiotherapeut
• GGZ / jeugdzorg
• Verpleeg (verzorging) huizen / thuiszorg
• Gehandicapten
• Zorg gerelateerde industrie
• Nieuwe toetreders / start ups

Organisatie
- 5 Grootbedrijf teams
- 14 specialistenbanken
- 14 medicidesks i.o.
- Credit, Bijzonder Beheer, 

productspecialisten (FL, 
Lease, Corporate Finance, 
AFG,  Verzekeringen)

- Rabobank Corporate Invest

Nevenfuncties: o.a. NVB, VNO-NCW, iPH (lid RvT), 
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Rabobank: ‘Zorgbestuurders missen de 
capaciteiten en ambitie om te veranderen’

Slechts een ‘klein’ percentage zorgbestuurders is in staat hun organisatie te transformeren. 
‘Verreweg de meesten missen de ambitie en de capaciteiten om ingrijpende veranderingen te

managen’, zegt directeur gezondheidszorg Michel van Schaik van de Rabobank: ‘Die competenties
zien we weinig in de zorgsector.’
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Het begint 
met visie!
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Diagnose Zorginnovatie (2013)

HOOFDSTUK 12 VAN EGO NAAR ECO 417416 DEEL VI INNOVATIE EN INNOVATIE-AGENDA

Burger In het denken en handelen in de geest van het Eco-systeem wordt 
van de burger c.q. patiënt, en zijn/haar naaste omgeving, een totaal andere 
denkwijze en grondhouding verwacht. Het is niet voor niets dat de burger in 
de ZorgwaardeCyclus centraal staat. Naast hun eigen medische overwegin-
gen zullen zorgprofessionals, meer dan in het verleden, de behoe!en en wen-
sen van de patiënt mee moeten wegen in het bepalen van de gewenste zorg-
aanpak. Naast expert wordt de zorgprofessional ook coach. Dit leidt tot een 
samenwerkingsrelatie, waarbij de zorgprofessional vanzelfsprekend zijn ei -
gen professionele autonomie behoudt.

Door beter toegankelijke informatie en door de tendens dat steeds meer 
mensen te maken krijgen met chronische ziekten, kunnen patiënten zich 
steeds meer ‘eigenaar’ voelen van de eigen gezondheid en ziekte. Zodra de 
burger zich meer eigenaar voelt van de eigen gezondheid, kan er ook een 
be  roep worden gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de burger c.q. 
patiënt om zelf medeverantwoordelijkheid te dragen voor het resultaat van 
de zorg. De burger managet zijn gezondheid en eventuele ziekten en gee! 
de bijbehorende beperkingen een plaats in zijn leven. Hij maakt een indivi-
dueel zorgplan om bepaalde doelen te bereiken en hee! daarbij soms hulp 
en ondersteuning nodig. De relatie tussen de patiënt en de zorgprofessional 

zal hierdoor veranderen, zoals ook te lezen valt in de bijdrage van Carina 
Hilders in hoofdstuk ". 

De insteek van zorgprofessionals zal er primair op gericht moeten zijn om 
burgers die niet (meer) in staat zijn om (volledige) verantwoordelijkheid te 
nemen voor hun eigen vitaliteit en welbevinden, te ondersteunen. In het hui-
dige zorgstelsel nemen de overheid en/of de zorgaanbieders deze verant-
woordelijkheid min of meer als vanzelfsprekend over van de burger. Dat de 
burger zijn gezondheid ‘uitbesteedt’ is merkwaardig als we bedenken dat 
voor veel mensen hun gezondheid bovenaan de lijst van de belangrijkste 
zaken in het leven staat. Daar komt bij dat we steeds beter weten dat mensen 
door hun gedrag en leefstijl in hoge mate zelf invloed uitoefenen op hun ge -
zondheid en vitaliteit. Verder kunnen mensen voor een deel ook antici peren 
op toekomstige gezondheidsproblemen. Veel ouderen krijgen ooit – naast 
multimorbiditeit – te maken met afnemende mobiliteit, toenemende kwets-
baarheid en eenzaamheid. Dit zijn voorspelbare risico’s waarop kan worden 
geanticipeerd. In het Pater-systeem is de rol van de burger die van zorg -
gebruiker, in het Ego-systeem die van zorgconsument of cliënt, maar in het 
Eco-systeem soms die van patiënt, soms die van consument of cliënt, maar 
in toenemende mate die van participant en co-creator. Van de burger kan en 

figuur 12.3 Pater- Ego- Eco-systeem in de zorg
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Eco-systemen en werkgevers
Een goed voorbeeld van een volwassen Eco-relatie 
tussen werknemer, werkgever en verzekeraar von-
den we bij KPN. Een programma gericht op gezond-
heidsbevordering richt zich onder andere op me-
dewerkers met een te hoog BMI. In samenwerking 
met Achmea wordt deze medewerkers, die zelf 
aangeven iets aan hun overgewicht te willen doen, 
een fitnessprogramma en coaching aangeboden, 

zonder dat er sprake is van verplichting, druk of fi-
nanciële prikkels.

Medewerkers die van het aanbod gebruik willen 
maken, worden wel gewezen op hun verantwoor-
delijkheid om actief deel te nemen aan het pro-
gramma. Als medewerkers zich niet aan de afspra-
ken houden, moeten zij zelf de kosten van het 
abonnement betalen. Dit voorbeeld van gezonde 

wederkerigheid past bij het Eco-systeem.
Dit in tegenstelling tot een programma van Sa-

feway, waar medewerkers door een verlaging van 
hun zorgpremie worden verleid mee te doen aan 
een vitaliteitsprogramma. Wellicht zijn de uitkom-
sten vergelijkbaar, maar het initiatief en de ver-
antwoordelijkheid liggen nog steeds bij de werk-
gever.



Onze strategische koers
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• Gezondheidszorg focus sector voor de Rabobank
• Actief in de hele zorgketen
• Missie: noodzakelijke transformatie versnellen
• Thema’s: 

Digitalisering/Innovatie, 
Voeding & Gezondheid, 
Wonen en Zorg

• Duurzaamheid voorop!

#Growingabetterworldtogether
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• Grotere zorgbehoefte, maar krimp van (intramurale) omzet
• Strategie = keuzes maken/ focus aanbrengen
• Ontvlechten i.p.v. fuseren;

bv: Centres of Excellence (vb. Prinses Maxima Kinderoncologisch
Centrum, Xpert clinics, AvL, ParkinsonNet, etc.);

• Digital first strategie (vgl. bankensector);
• Van reparatiegeneeskunde naar voorzorg & preventie (vb. iPH, GLI’s)

Zorgaanbieders
Fundamentele transformatie noodzakelijk

Banken: het is tijd om vol in te zetten 
op preventie
Bron: Zorgvisie 29-12-2020

Van Bricks naar Clicks: naar een betere 
financiering van zorginstellingen
Bron: NVB, 2019
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• Lange termijn visie (wenkend perspectief);
• Durf verantwoordelijkheid te nemen (instellingsoverstijgend);
• Draagvlak creëren (intern en extern);
• Executiekracht (van de “Ist naar de Soll”);

Wees pro-actief en niet reactief/ defensief!

Formuleer een duidelijke purpose (waarbij toegevoegde waarde voor de 
burger/ patient leidend is). 

Transformationeel leiderschap



Voeding en gezondheid
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Meer aandacht voor Preventie en Leefstijladvies

1. Gezonde ruimtes: gezond voedsel aanbod
2. Gezonde lunch met groente
3. Gezonde gewoontes
4. Gezonde relaties
5. Gezonde zorg met voeding als startpunt

Zorgprofessionals meer aandacht voor leefstijladvies
• Gecombineerde Leefstijl Preventie.  (GLI)
• Keer Diabetes2 Om ( Menzis en CZ)
• Fit4surgery (Radboudumc)

https://www.rabobank.nl/bedrijven/cijfers-en-trends/gezondheidszorg/leefstijladvisering-in-de-praktijk-wie-betaalt-de-rekening/


Fity4Surgery 
voorbeeld van tertiaire preventie
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Wonen (en zorg)

11

ØPotentiële vraag naar ouderenwoningen 
bedraagt  ¼ miljoen

ØIn 1,2 mln huizen zijn mogelijk preventieve 
aanpassingen nodig voor 55+’ers die langer 
zelfstandig in hun huidige woning willen blijven 
wonen.

Als coöperatieve bank (met 2 miljoen leden) wil 
Rabobank een impactvolle bijdrage leveren aan 
Langer Zelfstandig Wonen en daarmee de 
leefomgeving versterken. Daaraan kunnen wij 
bijdragen met onze kennis/visie, netwerken en 
kapitaal. 

ØLanger Zelfstandig Wonen is een programma dat ervoor 
zorgt dat we urgentie creëren van het realiseren van 

geschikte ouderenhuisvesting en daarmee investeren in 
een vitale leefomgeving. 

ØRabobank geeft inzicht in de regionale vraagstukken 
rond ouderenhuisvesting en jaagt initiatieven aan die 

duurzame oplossingen en innovaties zijn voor de 
toekomstige woonbehoefte en zorgvraag per regio. 
ØDit kunnen wij niet alleen en daarom doen we dit 

samen. Met gemeenten, woningcorporaties, zorgpartijen 
en stakeholders. . We gaan op zoek naar de coalition of the

willing in iedere regio.



Duurzaamheid is key!
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De bank als geldgever of (ook) als trusted advisor?

• Beoordelen financiële performance (rentabiliteit, solvabiliteit
en liquiditeit);

• Kritisch klankbord: strategie en kwaliteit management;  
• Steun in de rug (bij herstructurering);
• Verbinder: van (interne en externe) stakeholders;
• Kennispartner op allerlei gebied (digitalisering, vastgoed, 

voeding en gezondheid, duurzaamheid, etc.);



Conclusies
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• Ons zorgaanbod is goed maar niet toekomstbestendig;
• Het narratief van gezondheid(szorg) moet veranderd;
• De (financiële) druk op zorgaanbieders gaat enorm toenemen;
• TRANSFORMATIONEEL LEIDERSCHAP is hard nodig;
• Van instituut naar network organisatie/ van zorg naar vitaliteit;
• Betrek de bank bij strategie/visie vorming en als verbinder naar interne en

externe stakeholders (PPS);



Laten we elkaar blijven uitdagen!
Ons aller vitaliteit staat op het spel!
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