
Lol is terug in het werk bij Dermatologisch Centrum 
 
De dermatologen zijn tevreden in het Dermatologisch Centrum van de Isala Klinieken. 
Sinds deze afdeling een BV is geworden, weliswaar onder vlag en licentie van het 
ziekenhuis, is er van de eerdere frustratie van deze specialisten niets meer over. Met een 
glimlach doen ze hun werk. En dat straalt uit naar de patiënten. 
 
Mariët Ebbinge 
 
Dat is het grootste winstpunt van de nieuwe BV, waarvan 49 procent van de aandelen berust 
bij de dermatologen en 51 procent bij de Isala Klinieken. Nel Menger: ‘Het zeggenschap is 
terug bij de specialisten. Zij hebben weer lol in hun werk, omdat ze zelf verantwoordelijk zijn 
voor de bedrijfsvoering.’ Ze vervolgt: ‘In het ziekenhuis heerst een pikorde. Dermatologie 
bungelt altijd onderaan als het om investeringsaanvragen gaat. Nu nemen de dermatologen die 
beslissingen zelf en welbewust: verdient de investering zich terug?’  
Dit kostenbewustzijn is niet alleen goed voor het centrum zelf, benadrukt Menger, maar zeker 
ook op macroniveau voor de totale kosten van zorg. ‘Vroeger waren de specialisten alleen 
geïnteresseerd in hun honorarium, nu maken ze zich ook druk om de kosten.’ 
 
BV 
Toch heeft de BV, die alle dermatologische zorg biedt en niet alleen de meest winstgevende, 
niet ervoor gekozen om zich helemaal los te maken van het ziekenhuis. ‘Het heeft voordelen 
om het ziekenhuis 24 uur per dag achter je te hebben. We kunnen nu op elk moment gebruik 
maken van andere afdelingen in het ziekenhuis, zoals de polikliniek. Bovendien is ook de 
zorgverzekeraar gecharmeerd van deze constructie. Ze hebben nu te maken met één grote 
zorgaanbieder, de Isala, en niet met nog een kleintje erbij.’ Het Dermatologisch Centrum 
betaalt overigens een bepaald bedrag aan ‘concernkosten’ aan de Isala, dit is een bijdrage aan 
het functioneren van bijvoorbeeld de afdeling cardiologie en interne geneeskunde, de 
polikliniek, en dergelijke. 
De stap naar de BV-vorm heeft het centrum geen windeieren gelegd. ‘Toen we nog een 
afdeling binnen het ziekenhuis waren, draaiden we met anderhalve ton verlies, nu is dat 
anderhalve ton winst. Nog niet spectaculair, maar we zijn uit de rode cijfers. Het geld dat we 
verdienen, komt niet terecht in de zakken van de specialisten, maar zetten we op de bank of 
we doen er nieuwe investeringen mee.’ Ook op een ander gebied, is er winst geboekt: de 
wachttijden zijn van zes naar twee weken gedaald. 
Menger vindt dat het BV-concept zeker is over te nemen door andere specialismen. Wel zijn 
er enkele voorwaarden aan verbonden. Hoewel het heeft geholpen dat de dermatologen 
ontevreden waren, is dat onvoldoende. ‘De wil om te veranderen, is minstens zo belangrijk. 
Het is een ingewikkelde exercitie, omdat je dwars door bestaande structuren heengaat. Zo is 
het lastig om de genoemde concernkosten te alloceren. Verder moet de afdeling redelijk op 
zichzelf staan en niet al te veel samen hoeven te werken met andere afdelingen om tot zo’n 
BV-vorm uit te kunnen groeien.’ 
 
Bezoek 
Nu het Dermatologisch Centrum zelf de eigen broek moet ophouden, is het meer naar buiten 
gaan kijken. Samen met dermatoloog-directeur Guus Kuiters legt Menger een paar keer per 
jaar bezoeken af bij huisartsen. Een gevolg hiervan is de oprichting van het 
Wondexpertisecentrum. Menger: ‘Hiervoor kwamen mensen met open wonden bij ons. Daar 
kregen we € 48 per jaar voor, maar dat interesseerde niemand een klont. Nu hebben we deze 



behandeling ondergebracht bij de huisartsen en de thuiszorg, nadat we eerst 
huisartsassistenten en thuiszorgverpleegsters daarin hebben geschoold.’ 
Een andere gevolg van de huisartsbezoeken is de ontwikkeling van een protocol voor ernstige 
eczemen dat ook door de huisarts en de thuiszorg kan worden toegepast. Verder komt er een 
scholingsprogramma voor huisartsen. Menger: ‘Huisartsen zijn hier enthousiast over, er is 
onvoldoende kennis over dermatologische problemen.’  
 
Arbeidsvreugde 
Het Dermatologisch Centrum is een plek waar iedereen – patiënt en werknemer – zich prettig 
voelt. Niet in de laatste plaats door de gezellige aankleding, maar zeker ook door het 
plezierige werkklimaat en de glimlachende specialisten. Menger, zelf twintig jaar in de zorg 
werkzaam, is er enthousiast over: ‘We hebben veertig medewerkers en het ziekteverzuim is 
één procent. Dat zegt genoeg.’ 
 
Volgens Menger is het duidelijk dat het Dermatologisch Centrum Zorgonderneming van het 
jaar 2008 moet worden. ‘We verdienen het, omdat de kwaliteit van zorg voor de patiënt is 
verbeterd. En omdat de arbeidsvreugde van zowel artsen als medewerkers veel groter is 
geworden. Van verliesdraaiend zijn we naar voldoende winstgevend gegaan, waarmee we 
innovaties kunnen financieren. Bovendien weten we door korte lijnen een supersnelle 
besluitvorming te realiseren.’ 


