CASUS

DE LAMME
EN DE BLINDE
Was de vorming van megaziekenhuis Zuyderland MC in Zuid-Limburg in
het publieke belang? Onder de gegeven omstandigheden waarschijnlijk
wel, maar die omstandigheden waren niet best. Reconstructie van een
complexe fusie.

tekst Rob Hartgers | beeld ANPfoto
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Ooit waren de mijnen de grootste werkgever in
Zuid-Limburg. Vandaag de dag is dat een ziekenhuis. Op 1 januari 2015 fuseerden het Orbis
Medisch en Zorgconcern uit Sittard-Geleen en
Atrium Medisch Centrum uit Heerlen tot het
Zuyderland MC. Het nieuw gevormde fusieziekenhuis heeft 1.675 bedden en de instelling
(inclusief de thuiszorgtak en andere care-activiteiten) biedt werk aan ruim 9.000 mensen. De fusie
van Orbis en Atrium is het voorlopige eindpunt
van een jarenlang, zeer moeizaam proces waarbij
uitzonderlijk veel partijen waren betrokken en
veel verschillende belangen meespeelden.
In de pers en de lokale politiek is veel kritiek geuit
op de fusie. De nieuwe reus zou teveel marktmacht hebben en prijzen kunnen dicteren aan
zorgverzekeraars. Door het clusteren van specialismen op één locatie moeten patiënten soms
verder reizen dan voorheen. Is de kritiek terecht?
Was er een andere optie? Op zoek naar antwoorden hebben we het fusieproces gereconstrueerd.

Donkere wolk
Een goed beginpunt is februari 2009, als het
gloednieuwe Orbis Medisch Centrum in Sittard-
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Geleen de deuren opent. Het Orbis, zelf een fusie
van het Maaslandziekenhuis, het Prins Claus
Centrum voor geestelijke gezondheidszorg en
revalidatiecentrum Orbis Invia, is een droom van
een ziekenhuis. Kosten noch moeite zijn gespaard
om in de voormalige mijnstreek het ‘Ziekenhuis
van de 21ste eeuw’ te bouwen. In het Orbis staat
de patiënt centraal. Er zijn multidisciplinaire
spreekkamers, waar de specialisten naar de
patiënt toe komen in plaats van andersom. Medicijnen, laboratoriumproeven en lakens worden
rondgebracht door robots.
Toch hangt er al bij de opening een donkere wolk
boven het ziekenhuis. De totale bouwkosten, die
waren begroot op 190 miljoen euro, zijn opgelopen tot 370 miljoen. Toen in 2004 de eerste paal
de grond in ging, waren de bouwkosten nog de
verantwoordelijkheid van het ministerie. Maar
doordat begin 2008 het zogenoemde ‘bouwregime’ in de zorgsector werd afgeschaft, moeten
ziekenhuizen bouwkosten voortaan zelf betalen
uit de exploitatie. De kredietcrisis vergroot de
problemen van Orbis nog verder. Eind 2007 besluit het Waarborgfonds voor de zorgsector dat
het de garantie voor een lening aan Orbis van
180 miljoen euro niet wil verlengen, waarop de
Europese Investeringsbank zich terugtrekt als
financier. Huisbankiers ABN Amro en Fortis verstrekken een overbruggingskrediet voor een jaar,
tegen veel hogere rente dan een normaal krediet.
Daarmee is de ellende voor het Limburgse superziekenhuis compleet.
Een paar maanden voor de niet-zo-feestelijke
opening plaatsen woedende aannemers hekken rondom de nieuwbouw om zo betaling van
openstaande rekeningen af te dwingen. Door
ingrijpen van een van de huisbanken wordt dat
gevaar afgewend, maar op het moment van de
opening is duidelijk dat de financiële problemen
het Orbis boven het hoofd zijn gegroeid. Het
ziekenhuis is technisch failliet en belandt bij de
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afdeling Bijzonder Beheer van ABN Amro. Kort
na de opening stappen bestuursvoorzitter Ludo
Jansen en medebestuurders Guus Broos op. Het
nieuwe bestuur, onder voorzitterschap van Cees
Sterk, kondigt forse bezuinigingen aan. Er zullen
zevenhonderd arbeidsplaatsen verdwijnen. De
toekomst van Orbis is ongewis.

Kapitaallasten
Ondertussen worstelt 20 kilometer verderop in
Heerlen het topklinische ziekenhuis Atrium met
heel andere problemen. Het Atrium (op zijn beurt
ontstaan door de samenvoeging van drie regionale ziekenhuizen) is financieel gezond, maar moet
hoognodig verbouwen. De meeste gebouwen zijn
hopeloos verouderd. De nieuwbouwplannen zijn
begroot op 240 tot 260 miljoen euro. Atriumdirecteur Eke Zijlstra is ‘plaatsvervangend jaloers’
op het Orbis, dat volgens
hem ‘financieel over het
paard is getild.’ Zijlstra weet
dat de banken in de regio
zijn nieuwbouwplannen
nooit zullen financieren
zolang de problemen bij het
naburige Orbis niet zijn opgelost. Ook bij het ministerie van VWS, dat de bouwplannen moet goedkeuren,
is er niet veel animo. De
troefkaart is in handen van
zorgverzekeraar CZ, goed
voor ongeveer 70 procent
van de omzet van zowel
Orbis als Atrium. CZ heeft
met lede ogen moeten
aanzien hoe de bouwkosten
in Sittard steeds verder uit
de hand liepen. Waarschuwingen aan het adres van
het ministerie hebben niets

uitgehaald. Van nog een duur nieuwbouwproject
in dezelfde kleine regio kan wat betreft de zorgverzekeraar geen sprake zijn.
“Dat zou de kapitaallasten in dit postcodegebied
te ver opdrijven,” zegt Mike Leers, broer van de
Maastrichtse oud-burgemeester Gerd Leers en tot
2010 directeur van CZ. Leers bedenkt een truc:
het Orbis en Atrium moeten fuseren. Dan kan het
Atrium een deel van de zorgfuncties overhevelen
naar Sittard waardoor ook een deel van de nieuwbouwplannen niet hoeft te worden uitgevoerd.
Orbis kan door de toestroom van patiënten uit
Heerlen meer omzet draaien. Leers: “Ik ben normaal gesproken absoluut geen voorstander van
megaziekenhuizen. Maar in dit geval zag ik geen
andere mogelijkheid.” Leers heeft stevige pressiemiddelen: zonder positief advies van CZ zal het
ministerie de nieuwbouwplannen van het Atrium
nooit goedkeuren. Ook zal
CZ niet meer investeren
in Heerlen zolang er geen
fusie komt. In Sittard levert
Leers de boodschap af dat
hij niet garant wil staan
voor het sociale plan voor
de medewerkers die worden wegbezuinigd, zonder
dat daar een fusie tegenover staat. Fuseren de twee
ziekenhuizen niet, dan zullen ze verder door het leven
moeten als de blinde en de
lamme, waarschuwt hij.

“IK BEN ABSOLUUT
GEEN VOORSTANDER
VAN MEGA
ZIEKENHUIZEN.
MAAR IN DIT GEVAL
ZAG IK GEEN ANDERE
MOGELIJKHEID”

Krimp
De powerplay van de CZdirecteur laat de ziekenhuizen weinig bewegingsruimte. Zijlstra is ‘zeer
ontstemd’ als Leers laat
weten niet meer in Atrium >
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te willen investeren. Toch ziet hij ook de voordelen van een fusie. “Er was voor ons een strategisch
belang. Al voordat de financiële positie van Orbis
onhoudbaar werd, voerden wij overleg over intensieve samenwerking, gericht op het behoud van
complexe medisch-specialistische zorg in de regio.
Door de vergrijzing en de krimp van de bevolking
zouden er op langere termijn zowel in Sittard als
in Heerlen ziekenhuizen overblijven van een te
beperkte omvang. De situatie bij Orbis heeft het
proces versneld. We kwamen tot de conclusie dat
een fusie een onontkoombare structuur was voor
de grootschalige verdeling van patiënten en zorg
die ons voor ogen stond.”
Zijlstra stelt wel voorwaarden: het Atrium wil
niet opdraaien voor de schulden van Orbis,
de nieuwbouw moet doorgaan (zij het op een
bescheidener schaal) en Atrium krijgt de lead
in het fusieproces. Onderling zijn de ziekenhuisdirecteuren van Orbis en Atrium er snel
uit. Volgens Leers heeft de pressie van CZ de
directeuren geholpen om ook hun achterban, de
maatschappen en medewerkers, over de streep
te trekken. “Ik heb een paar keer gezegd dat
Orbis dan maar failliet moest gaan. Dat deed ik
alleen om iedereen aan tafel te krijgen. Ik heb
het spel scherp gespeeld.”

Toekomstbestendig
De Nederlandse Mededingingsautoriteit (tegenwoordig Autoriteit Consument & Markt) geeft in
november 2012 het groene licht voor het samengaan van Orbis en Atrium. Opvallend is dat de
NMa tegelijkertijd twee andere fusies goedkeurt:
het Spaarne Ziekenhuis en Kennemer Gasthuis in
Hoofdorp-Haarlem, en de Tilburgse ziekenhuizen
TweeSteden en St. Elisabeth. De NMa eist van alle
drie de fusieziekenhuizen een ‘prijsplafond’; de
prijzen voor behandelingen met vrije prijzen mogen in de periode 2013 tot en met 2015 jaarlijks
met maximaal 1,5 procent stijgen. In november
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2014 volgt de toestemming van de Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa). Volgens de NZa blijft de
gezondheidszorg in de regio op peil. De banken
hadden niet verwacht dat ACM de fusie zou goedkeuren. Als dat toch gebeurt, komt er veel druk
op de ketel. In totaal moet er 550 miljoen euro op
tafel komen, wil de fusie een succes worden. Voor
de banken in Sittard-Geleen is het een vlucht naar
voren; zij moeten 150 miljoen euro afschrijven als
het Orbis failliet gaat. In Heerlen ligt dat anders.
Atrium is financieel gezond en de lokale banken
hebben geen zin om het verlies van Orbis voor
hun rekening te nemen. Ook vragen de investeringscommittees van de banken (zowel in Heerlen als Sittard) zich af hoe toekomstbestendig
de voorgenomen fusie-instelling is, of het geheel
bestuurbaar is en of het veranderprogramma van
de ziekenhuizen goed in elkaar steekt.
“Er kwam veel emotie bij kijken. De banken in
Heerlen vonden dat ABN Amro en Fortis in Sittard een onverstandige deal hadden gesloten”,
aldus bestuursadviseur Hein Abeln (Twynstra &
Gudde), die samen met financieel adviesbureau
Montesquieu op verzoek van de banken de fusieplannen valideerde en aansluitend optrad als als
‘formateur’ van het bankenconsortium, waaraan
naast ABN Amro ook BNG Bank, ING en Rabobank deelnemen (Fortis is dan inmiddels opgegaan in ABN Amro). Ook het Waarborgfonds voor
de Zorgsector is hierbij betrokken.
Er zijn meerdere momenten waarop het overleg
dreigt te verzanden. Voor sommige banken, zoals
de Rabobank, weegt het publieke belang van het
in stand houden van twee ziekenhuizen zwaar
mee. Andere banken kijken vooral naar de cijfers.
Voor alle banken geldt dat zij commitment eisen
van de zorgverzekeraars, CZ voorop. Abeln: “De
banken keken met argwaan naar de zorgverzekeraars. Zij konden het moeilijk verkroppen
dat zij met hun leningen een overeenkomst van
dertig jaar sluiten, terwijl de verzekeraars ieder >
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‘Het ziekenhuis van de 21ste eeuw’
het Friese architectenbureau Bonnema ontwierp
het gebouw. Belangrijkste uitgangspunt: ‘De patiënt
is klant in een vraaggestuurd proces’. “Voor veel
medisch specialisten was dat even slikken,” zegt
Roel Geenen, managing partner van Veldhoen +
Company. “Vaak is een ziekenhuis georganiseerd
rondom de specialisten, met die traditie hebben we
gebroken.”
Volgens Geenen is Orbis nog steeds zijn tijd vooruit.
“Ik kom regelmatig in ziekenhuizen, maar ben nog
nergens een vergelijkbaar concept tegengekomen.”
Dat ‘Het ziekenhuis van de 21ste eeuw’ geen school
heeft gemaakt, komt volgens Geenen mede door
de negatieve publiciteit over budgetoverschrijdingen en de financiële rampspoed bij Orbis. “Het
concept heeft niet de waardering gekregen die het
verdiende,” concludeert hij.
GERLO BEERNINK

Een ziekenhuis zonder lange gangen, zonder ziekenzalen, met opvallend luxe ingerichte eenpersoonskamers. Multidisciplinaire spreekkamers en werkgebieden. Specialisten hebben geen vaste werkplek
en de logistieke processen zijn zoveel mogelijk
gescheiden van de andere werkzaamheden. Dat het
Orbis zich onderscheidt van andere ziekenhuizen,
was bij de oplevering meteen duidelijk.
Het begon met een aanvraag voor nieuwbouw die
het Maaslandziekenhuis (een voorloper van Orbis)
in 1998 indiende bij het ministerie van VWS. De
toenmalige minister Els Borst antwoordde met een
uitdaging: waarom bouwden ze in Sittard niet een
‘Ziekenhuis van de 21ste eeuw’?
Het concept werd uitgewerkt door organisatieadviesbureau Veldhoen + Company. Siemens
adviseerde over de technische mogelijkheden en

2008: Bestuurders Ludo Jansen en Guus
Broos (r.) bekijken de maquette van het
Orbis MC in aanbouw
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Doorstart

Waar is de provincie?
In het jarenlange fusieproces van Orbis en
Atrium spelen provincie en gemeenten een
bijrol. Alleen doordat ze op bescheiden schaal
financiële steun geven, kunnen ze enige
invloed uitoefenen op de gang van zaken. Zo
leent de provincie 5 miljoen euro aan Atrium
en verschaft zij een bouwsubsidie van 2,4
miljoen euro. De gemeente Sittard verschaft
een achtergestelde lening van ongeveer
5 miljoen euro, financiert de sloop van de
oude ziekenhuislocatie en koopt uiteindelijk
de lokatie en de resterende gebouwen. Ook
koopt Sittard de parkeergarage van Orbis ver
boven de marktwaarde. Maar ondanks de
miljoenensteun hebben de lokale en regionale
bestuurders formeel niets te zeggen over de
ziekenhuisfusies binnen hun gemeente- en
provinciegrenzen.
Dat moet anders, vindt GroenLinks-Statenlid
Andy Rossel. Vorig jaar pleitte hij bij het
college van Gedeputeerde Staten voor meer
inspraak van de provincie bij fusies van
ziekenhuizen.”De provincie weet het beste wat
er in de regio speelt. Dit probleem overstijgt
gemeenten en is te specifiek voor het Rijk”,
aldus Rossel, die het liefst ziet dat de provincie
bij ziekenhuisfusies gehoord wordt door de
NZa. Buiten zijn eigen fractie vond Rossen
weinig medestanders voor zijn pleidooi.

jaar van positie kunnen veranderen.” Uiteindelijk
is CZ bereid om zich voor vijf jaar vast te leggen.
Ook VGZ, na CZ de grootste zorginkoper in ZuidLimburg, gaat om, al is dat volgens Abeln pas op
het allerlaatste moment. Op 19 december 2014
zetten de banken en de ziekenhuizen een handtekening onder de financieringsovereenkomst.
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Over de definitie van het publieke of maatschappelijke belang in de zorg is iedereen het eens. Dat
gaat om de kwaliteit, de toegankelijkheid en de
betaalbaarheid van zorg. Hoogleraar Health Economics Wim Groot, werkzaam aan de Universiteit
van Maastricht en goed bekend met de OrbisAtrium fusie, is heel stellig: “In de wetenschap
roepen we al jaren dat ziekenhuisfusies niets
opleveren. Voordelen zijn er niet en het verstoort
de marktwerking. Ze hadden Orbis lekker failliet moeten laten gaan. Laat de banken maar
op de blaren zitten. Daarna had het ziekenhuis
een doorstart kunnen maken.” Dat niet voor die
optie is gekozen, komt vooral doordat niemand
dat aandurfde, denkt Groot. “De provincie was
doodsbang dat Orbis zou sluiten en dat ze zouden
blijven zitten met een leeg gebouw zonder patiënten. Bovendien was op dat moment nog nooit een
ziekenhuis failliet gegaan.”
De mening van Groot wordt niet gedeeld door
de direct betrokkenen. Volgens Mike Leers was
een fusie de enige manier om Orbis overeind te
houden: “Ik heb me in die tijd suf geprakkiseerd;
hoe zorgen we dat de bewoners van dit gebied zo
min mogelijk hinder ondervinden van de penibele
financiële situatie van Orbis? Ik denk dat we er
naar omstandigheden de beste oplossing uit hebben gesleept.”
Hein Abeln wijst erop dat een faillissement ook
om andere redenen niet het publieke belang zou
dienen: “Bij een faillissement van Orbis waren de
kapitaalrisico’s voor de banken in de zorgsector
groter geworden. Dat betekent dat ze volgens
de Europese regelgeving verplicht zouden zijn
geweest om het rentepercentage voor de gehele
zorgsector te verhogen, zoals dat ook is gebeurd
na het faillissement van het Ruwaard van Putten.
Het gevolg is dat de kapitaallasten van alle ziekenhuizen stijgen. Uiteindelijk is dat terug te zien in
de zorgpremies.”
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Wonder
“Fuseren is een heftig proces. Het is een klein
wonder dat het gelukt is,” zegt David Jongen. Hij
volgde in 2011 Zijlstra op als bestuursvoorzitter
van Atrium en vervult nu dezelfde rol voor het
Zuyderland. Volgens Jongen was de fusie “absoluut de enige manier om de zorgfuncties in deze
regio overeind te houden.” Hij is er ‘tot in zijn
nieren’ van overtuigd dat de fusie in dienst staat
van het publieke belang, op alle drie de fronten —
kwaliteit, betaalbaarheid en
toegankelijkheid.
Nadat de fusie een feit was,
is een vijfjarige operatie
(Functie-InrichtingsPlan,
FIP) gestart om de klinische
functies te concentreren in
een van beide vestigingen.
Planbare algemene zorg komt
zoveel mogelijk in SittardGeleen, complexe interventies
en traumazorg horen bij het
‘profiel’ van Heerlen. “Meerdere onderzoeken laten zien
dat de kwaliteit van de zorg
verbetert en de kosten lager
zijn als het volume van het
aantal specialistische medische verrichtingen toeneemt,”
zegt Jongen. Als voorbeeld

noemt hij de clustering van de borstkankerzorg in
Sittard-Geleen: “Patiënten horen binnen 24 uur
of ze kanker hebben of niet en krijgen binnen 24
uur een behandelplan.”
Het meest gehoorde bezwaar tegen ziekenhuisfusies is het prijsopdrijvende effect. Vandaar dat
de ACM een ‘prijsplafond’ als voorwaarde stelde
voor het goedkeuren van de fusie tussen Orbis
en Atrium. De afspraak over het prijsplafond
liep vorig jaar af. Toch zijn volgens Jongen de
prijzen die Zuyderland berekent aan de zorgverzekeraars niet harder gestegen dan het landelijke
gemiddelde. “We komen zeker niet boven de 1,5
procent uit. De zorgverzekeraars zijn nog altijd
machtig genoeg om ons in de tang te houden.
Er wordt ieder jaar op het scherpst van de snede
onderhandeld.”
Het Zuyderland ligt op schema met het concentreren van functies. “Het gaat dondersnel,” zegt
Jongen. “Het risico is dat we de organisatie teveel
opjagen. Misschien dat we volgend jaar wat gas
eraf halen.” En als deze
operatie klaar is, wat
dan? In een interview
met het Limburgs Dagblad
zinspeelde Jongen vorig
jaar op een toekomstige
fusie met het academisch
ziekenhuis Maastricht
(azM/Maastricht UMC+).
Van die opmerking heeft
hij een beetje spijt, zegt
hij nu: “Ik had dat niet
moeten zeggen. We gaan
wel meer samenwerken
met Maastricht, want dat
is ons beider voordeel,
maar een fusie is niet aan
de orde. Ik ga dat in ieder
geval niet meer meemaken.”

‘ZE HADDEN ORBIS
LEKKER FAILLIET
MOETEN LATEN
GAAN. LAAT DE
BANKEN MAAR OP
DE BLAREN ZITTEN’

>

Eke Zijlstra denkt dat het nog te vroeg is om
conclusies te trekken over de Orbis-Atrium fusie.
“Op de korte termijn kun je vaststellen dat we
dankzij deze oplossing in Heerlen de nieuwbouwen renovatieplannen hebben kunnen realiseren.
Ook blijft het fusieziekenhuis een aantrekkelijke
werkplek voor specialisten, wat de kwaliteit van
de zorg ten goede komt. Maar het echte bewijs
moet nog worden geleverd. De komende jaren
moet blijken of de doelen worden gehaald.”
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