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Planning & Control, dat behoort tot de financiële afdeling, 

met het opstellen van de begroting standaard als belangrijkste 

aandachtspunt. Maar tijden en situaties veranderen. Vooral in 

het huidige zorglandschap is deze traditionele aanpak niet meer 

toereikend.

De zorgverzekeraars kijken steeds kritischer naar begrotingen. Mede omdat alleen 

een begroting niet meer volstaat. In het licht van Planning & Control gaat het juist 

ook om tijdig bijsturen, leren en verbeteren. We leven in een tijd waarin niet alleen 

de euro’s een beperkende factor vormen, maar ook thema’s als zorgcapaciteit en 

personeelskrapte.

Er is een verandering gaande binnen de Planning & Control-cyclus bij ziekenhuizen. 

De cyclus kent steeds minder een begin en eind en wordt een continu proces waarbij 

alle afdelingen van het ziekenhuis een duit in het zakje doen. Wij nemen je graag mee 

in onze visie en onze ervaringen van een Planning & Control-cyclus.

Inleiding



Hoofdstuk 1

Planning & Control-cyclus 
anno toen en nu

‘Zo hebben we het altijd gedaan’, is een veelgehoorde uitspraak in 

vrijwel elke grote organisatie, dus ook in elk ziekenhuis. Niet zo gek. 

Mensen houden van routine, orde en regelmaat. Maar als je doet 

wat je altijd doet, krijg je wat je altijd kreeg. Om nieuwe successen te 

boeken, is het soms wijsheid om van gebaande paden af te stappen.

Van oudsher is de maandrapportage heilig, met heel veel cijfers achter de komma. 

In de praktijk betekent dit elke maand hetzelfde proces doorlopen, voor een heel jaar 

sturen op een bepaalde uitkomst en aan het einde van het jaar een heel nieuw plan 

maken voor het jaar erop, gebaseerd en voortbordurend op historische gegevens. 

Zo tuigen ziekenhuizen van jaar op jaar een cyclus – of eigenlijk, circus – op voor de 

planning, met zicht op die ene stip aan de horizon.
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Een begroting moet veel meer een kader zijn, waarbinnen het ziekenhuis wil 

opereren. Weliswaar mét een beoogd eindpunt, maar met de nadruk op het 

kunnen anticiperen op ontwikkelingen. Vanuit die gedachte werken steeds meer 

ziekenhuizen met rolling forecasting, of wel continu vooruitkijken.

Productie als vertrekpunt

Als vertrekpunt staat de meerjarenvisie van het ziekenhuis, waarin staat wat de missie 

van het ziekenhuis is en wat er voor haar regio nodig is aan zorg (transitie). Deze 

meerjarenvisie is afgestemd met banken, zorgverzekeraars en alle stakeholders. 

De visie wordt vertaald in de productie (hierover meer in hoofdstuk 2) en zou het 

vertrekpunt moeten vormen voor de zorg die een ziekenhuis gaat leveren. 

Hierbij staan vragen centraal staan zoals: 

 3 Welke patiënten gaan we behandelen? 

 3 Hoe ziet ons verzorgingsgebied eruit? 

 3 Waarin gaan we groeien en krimpen? 

 3 Hoe gaan we onze zorg leveren? 

 3 Aan welke kwaliteitseisen moeten voldoen? 

 3 Welke capaciteit hebben we daarvoor nodig en 

welke kosten moeten we daarvoor maken? 

Veel meer vanuit de dagelijkse praktijk en productie geredeneerd dus. Met daarbij 

oog voor de afspraken met de zorgverzekeraar, die niet alleen wil zien hoeveel 

productie het ziekenhuis verwacht te gaan draaien, maar ook wát voor productie.

5

Moeilijk sturen op één eindpunt

De afgelopen jaren hebben diverse ontwikkelingen, met als dieptepunt corona, 

echter aangetoond hoe moeilijk het is om te sturen op dat ene eindpunt; de 

werkelijkheid wijkt eigenlijk al vanaf dag 1 af van de planning. Bijvoorbeeld omdat 

de zorgvraag stijgt, omdat een ander ziekenhuis in de regio dichtgaat, of omdat 

huisartsen meer of minder naar het ziekenhuis in kwestie verwijzen. Met andere 

woorden: zorginstellingen investeren veel tijd en energie in het opstellen van die 

begroting, maar worden ingehaald door de tijd. Het is zaak om flexibel te zijn, zodat 
je wanneer nodig tijdig kunnen bijsturen.



Hoofdstuk 2

Van start met de nieuwe 
manier van werken

Het sleutelwoord in de nieuwe manier van werken is ‘integraal’ 

samenwerken. Een integrale aanpak voor de Planning & Control 

voor ziekenhuizen betekent een samenhang en samenwerking 

tussen de verschillende afdelingen (MSB, Capaciteitsmanagement, 

zorgverkoop en P&C) en het betrekken van de medisch managers en 

specialisten bij de totstandkoming; niet alleen bij het bepalen van de 

kostprijzen en het opstellen van een (integrale) begroting, maar ook 

in het monitoren en bijsturen. 
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Op deze manier ontstaat er aansluiting tussen de verschillende afdelingen binnen 

een ziekenhuis. En zo worden situaties herkenbaarder voor een capaciteits- of 

zorgmanager die op dag basis beslissingen neemt die van invloed zijn op het 

resultaat.

Vakgroep gesprekken

Bij deze benadering is een belangrijke rol weggelegd voor de vakgroep gesprekken 

met medisch specialisten. Uiteindelijk beschikken die specialisten over alle 

noodzakelijk informatie voor dat productieplan. Het is zaak om als financial en 
capaciteitsmanager ten minste (maar liever vaker dan) één keer per jaar met deze 

specialisten het gesprek aan te gaan. 

 3 Wat speelt er nou op de werkvloer? 

 3 Zie je veranderingen in de behandelmethodes? 

 3 Verwacht je meer patiënten in dagopnames te 

behandelen in plaats van klinische opnames?

 3 Verwacht je meer onderzoeken nodig te hebben 

omdat bepaalde protocollen veranderen?

Dat soort informatie is goud waard. En zo ontstaat samenwerking en samenhang 

tussen die afdelingen. Bovendien creëer je op deze manier direct draagvlak onder de 

specialisten, zodat zij zich ook scharen achter het productieplan van volgend jaar.

Productie is de leidraad voor een toekomstbestendige Planning & Control. 

De kunst is een productieplan te maken en dat door te rekenen naar een 

capaciteitsbegroting, met daarin antwoorden op vragen als: 

 3 Wat zijn onze speerpunten? 

 3 Welke zorg willen we binnen de regio gaan leveren?

 3 Hoeveel bedden hebben we nodig? 

 3 Hoeveel spreekuren, hoeveel OK-sessies? 

 3 En hoeveel personeel hebben we nodig? 

 3 Wat zijn de afspraken met de zorgverzekeraar?
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De kracht van data, benchmark en simulatie

Cruciale elementen in die vakgroep gesprekken zijn data, referentie gegevens 

(benchmarks) en de mogelijkheid om scenario’s analysis te doen (simulaties). 

De medisch specialisten kunnen met data aantonen wat ze ‘historisch’ hebben 

geproduceerd, waar hun afdelingen op afstevenen en welke veranderingen er zijn 

in de behandelmethoden. Daarbij kunnen de vakgroepen via een benchmark de 

vergelijking maken met de prestaties van andere ziekenhuizen. Wat kunnen daarvan 

leren, kunnen we nog iets verbeteren? Of verschuift de zorg naar een andere lijn? 

Input die ze met data kunnen bekrachtigen. Vervolgens kan de afdeling finance 
impact bepalen van bepaalde afwijkingen.

De impact van behandelkeuzes 

Als dokter of als ziekenhuisbestuurder is het 

interessant om te weten hoe de zorg die je levert zich 

verhoudt ten opzichte van collega’s. De benchmark 

laat zien wat de impact is van behandelkeuzes en met 

welke kosten dit gepaard gaat.

Bekijk de video

https://performation.com/blog/benchmark-geeft-inzicht-in-impact-van-behandkeuzes/
https://performation.com/blog/benchmark-geeft-inzicht-in-impact-van-behandkeuzes/


Iedereen dezelfde uitgangspunten 
Door de Planning & Control gedragen door alle stakeholders in te richten, met 

productie als leidraad, voorkomen ziekenhuizen dat ze gedurende het jaar 

onmogelijk kunnen bijsturen. 

De plannen die ze maken, zijn bij de nieuwe manier van werken veel concreter. 

Met zoveel productie hebben we zoveel capaciteit nodig en dat gaat ons zoveel 

kosten. Deze plannen worden concreet vertaald naar te beïnvloeden en herkenbare 

opdrachten. Zoals: we plannen elke dinsdag zes spreekuren op de poli voor 

cardiologie en een reductieschema in de vakantieweken van het jaar. 

En wanneer de werkelijkheid afwijkt van de verwachting, begrijp je veel beter 

waarom en zit je veel korter op het moment van afwijking. Je weet immers al dat 

je de planning niet rond krijgt in plaats van dat je moet wachten totdat je in de 

verantwoording ziet dat je financiële DBC-omzet achter loopt.
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Hoofdstuk 3

Onderhandelen 
en contracteren

Onderhandelen en contracteren is één van de 

belangrijkste aspecten in de Planning & Control-

cyclus, maar wellicht ook wel één van de 

moeilijkste. Een onderhandelakkoord 

bereiken is een ingewikkeld spel tussen 

verschillende belanghebbenden, 

waarbij het huidige jaar dit 

onderstreept.

We zien tegenwoordig dat er met veel meer facetten binnen de zorg rekening 

gehouden moet worden.

Over geld én inhoud

De voornaamste verschillen met de gesprekken van vroeger zijn een andere 

bekostiging, minder ruimte om te onderhandelen en de grenzen die het 

Hoofdlijnenakkoord oplegt. De trend van meerjarenafspraken leidt er toe dat het veel 

meer gaat over de inhoud van de zorg. Het is daarom cruciaal om de argumenten 

die ter tafel komen goed te onderbouwen. Een uitdaging op zich, want ziekenhuizen 

hebben een hele andere perceptie van de waarheid dan zorgverzekeraars, simpelweg 

omdat ze zich baseren op andere bronnen. 
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Bewezen effectieve en zinnige zorg
Om alle relevante informatie bij elkaar te brengen, stel je jezelf als ziekenhuis een 

aantal vragen:

 3 Waar mogen we groeien van de zorgverzekeraar? 

 3 Waar moeten we efficiënter zijn? 
 3 Wat betekent de krimp in specifieke zorg en hoe houden we onze kosten 

dekkend? Wat zijn precies de kostprijzen, 

 3 Welke producten zijn voor het ziekenhuis verlies- en winstgevend, 

 3 Waar komen patiënten vandaan, 

 3 Waar zien we groei en krimp?  

 3 Hoe presteert het ziekenhuis in vergelijking met andere ziekenhuizen? 

 3 Hoe ziet de businesscase eruit als een ziekenhuis bepaalde zorg wil aantrekken; 

wat is dan bijvoorbeeld een goed tarief voor die nieuwe zorg?

Belang van de zorgverzekeraar is of de afgesproken zorg ook geleverd is, vanuit het 

belang dat haar patiëntenpopulatie goed wordt bediend. Enerzijds kijk je dus terug 

om te zien dat de afspraken zijn nagekomen, anderzijds wil je vooruit kijken waar het 

steeds meer over de kwaliteit van zorg gaat en minder over de euro’s. Dit betekent 

derhalve ook afspraken over het voldoen aan de kwaliteitseisen.

“Ik beschouw de 

tariefdiscussie vooral als 
waarderingsmethode en 

hulpmiddel om goede 

afspraken te maken over 
omvang van zorg.”

Gertjan Rijk

Salescontroller bij Rijnstate

Lees meer
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https://performation.com/case/het-gaat-om-meer-dan-alleen-tarieven/]
https://performation.com/case/het-gaat-om-meer-dan-alleen-tarieven/
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Vernieuwing van zorg mogelijk maken

Ook de overheid zien wij als één van de betrokkenen in dit ‘spel’. In het integraal 

zorgakkoord, ondertekend op Prinsjesdag, staat dat de zorg meer op een integrale 

manier bestuurd en gefinancierd moet worden, ook buiten de grenzen van het 
ziekenhuis. En dat in het ziekenhuis alleen zorg wordt geleverd die bewezen effectief 

en zinnig is; aan ziekenhuizen de taak om aan te tonen dat zij die zinnige zorg leveren. 

Ook de zorgverzekeraar heeft hier verwachtingen in, hier komt het programma 

ZE&GG (Zorgevaluatie en Gepast Gebruik) om de hoek kijken. Een deel van de 

initiatieven binnen het programma wordt vanuit het ziekenhuis geopperd, maar ook 

een deel vanuit de zorgverzekeraar.

Naar zorgverzekeraars toe is het zaak vooral een visie en beweging laten zien, om 

vervolgens de zorgverzekeraar de ruimte te vragen nieuwe manieren van zorg te 

leveren. Ofwel, om de vernieuwing van zorg mede mogelijk te maken. Met het doel 

dat iedereen (op termijn) goedkoper uit is en de juiste zorg op de juiste plek wordt 

georganiseerd.

Het gaat dus om zo veel meer dan alleen de kosten; bovenal is het belangrijk om 

te weten waarover we praten, dat beide partijen door dezelfde bril kijken naar 

de huidige situatie en verwachtingen van het ziekenhuis. Door de verschillende 

belangen is het voor ons helder dat data een steeds belangrijkere rol gaat spelen in 

dit proces.

Kwaliteit van zorg 
verbeteren

Elkaar helpen en adviseren in het 

verbeteren van kwaliteit van zorg. 

Tijdens ons event waarin het thema Zorgevaluatie en Gepast 

Gebruik (ZE&GG) centraal stond, wisselden zorgprofessionals hun 

ervaringen uit. Waar we uiteindelijk met z’n allen naartoe willen? 

Lagere zorgkosten en toch de beste bewezen zorg voor patiënten.

Bekijk hoe dat werkt 

https://performation.com/blog/event-kwaliteit-van-van-zorg-verbeteren/
https://performation.com/blog/event-kwaliteit-van-van-zorg-verbeteren/


Hoofdstuk 4

Sturen op gemaakte 
(financiële) afspraken

Nu de operationele plannen er liggen en het helder is welke DBC’s er 

uitgevoerd gaan worden, de capaciteit die daarvoor nodig is gepland 

is en alle plannen aan de voorkant afgestemd, zijn begint het spel van 

financiële monitoring.
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Door de vertraging in het afsluiten van de DBC’s en de verschillende afspraken per 

zorgverzekeraar is het essentieel om met goede prognose te werken.
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Verschuiving naar rolling forecast
Een goede omzetprognose is nodig om te kunnen bijsturen op de afspraken met 

de zorgverzekeraar. Tenslotte maakt het ziekenhuis nog steeds voor het hele jaar 

een begroting, met een kostenraming, omzetvoorspelling en afspraken. Toch is de 

trend zichtbaar dat steeds meer ziekenhuizen rolling forecast toepassen, waarbij ze 

niet meer puur en alleen naar het kalenderjaar kijken, maar elk kwartaal enigszins 

opschuiven, zodat ze soms alleen iets hoeven bij te sturen in plaats van elk jaar een 

hele begroting op te tuigen. 

Bijsturen of zo doorgaan?
Om vervolgens te sturen op de kosten, is het natuurlijk van belang om te weten 

welke kosten zijn gemaakt en welke kosten men nog verwacht te maken. De 

vraag is wat er tot nu toe aan productie is geleverd, wat er de rest van het jaar nog 

geproduceerd wordt en hoeveel capaciteit nodig is om te leveren wat het ziekenhuis 

van plan is? En de vraag blijft: bijsturen, of zo doorgaan? Niet eens per kwartaal, 

maar op vrijwel dagelijkse basis, op basis van de data tot en met gisteren en een 

voorspelling naar de toekomst toe op basis van allerlei gegevens die al bekend zijn. 

Op die manier is het ook makkelijk om de oorzaken van afwijkingen te doorgronden. 

(Bij)sturen en voorspellen
Goed gereedschap in de vorm van software, kan het ziekenhuis ontzorgen bij het 

sturen en voorspellen, door alle verschillende manieren van sturen en voorspellen 

bij elkaar te brengen. Of het nu gaat om finance, capaciteit of kwaliteit. De 
Productiemonitor laat tot op de dag van gisteren zien welke productie het ziekenhuis 

heeft geleverd. Zo spelen ziekenhuizen veel korter op de bal. In deze softwaretool 

zit ook een benchmarkcomponent. Een datawarehouse biedt het management van 

ziekenhuizen extra stuurinformatie vanuit hun eigen dataset, die inzichtelijk maakt 
hoe het ziekenhuis ervoor staat ten opzichte van de begroting.

Rol van benchmark 

Met goede tooling en een prognose zie je welke kant het opgaat, je weet óf er 

bijgestuurd moet worden. Het volgende punt is natuurlijk hoe je moet bijsturen. 

Hier zien wij een behoefte ontstaan om een kijkje te nemen bij de buren. 

Afwijkingen in de plannen kunnen veroorzaakt worden door externe factoren waar 
andere ziekenhuizen ook last van hebben. Een benchmark kan laten zien wat de 

mogelijkheden zijn om op een andere manier te denken en te werken; door met 

een frisse blik te kijken naar de huidige manier van zorg leveren, in vergelijking 

met andere. Hoe lang is de ligtijd van mijn patiënten ten opzichte van andere 

ziekenhuizen? Zijn wij langer bezig met bepaalde operaties? Laten we patiënten 

vaker dan andere terugkomen naar het ziekenhuis? Kiezen we voor meer of minder 

onderzoeken? Benchmarken helpt het ziekenhuis om te leren en te verbeteren! 



Verbinding tussen begroting en realisatie

Monitoren kan niet door slechts één bril. Wie zich blindstaart op alleen de kosten, 

weet niet welke oorzaken aan die kosten ten grondslag liggen. Daarom is het 

noodzakelijk de verbinding te leggen aan de gerealiseerde en verwachte productie 

en de benodigde capaciteit. Met andere woorden: kijk niet sec naar alle losse 

onderdelen, maar naar het totaalplaatje en stuur op de parameters die de kosten en 

opbrengsten veroorzaken zoals de planning van poli’s en Ok’s. Leg de verbinding 

tussen de begroting en realisatie, door een integrale benadering, op allerlei 

verschillende vlakken, zodat oorzaak en gevolg aan het licht komen.

“Die spiegel om jezelf te kunnen vergelijken 
met andere ziekenhuizen werkt heel goed en 

geruststellend. Als een rechtvaardiging bijna.”

Roos Ong 

Afdelingsmanager Planning en control bij Elkerliek

Lees meer

ZE&GG: Hoe spiegelinformatie 
helpt bij kwaliteitsverbetering

Topklinisch ziekenhuis VieCuri werkt hard aan het 

transformeren van zorg die noodzakelijk is om de 

kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg in de toekomst 

te kunnen garanderen. Het ziekenhuis maakt hierbij gebruik van 

spiegelinformatie.

Bekijk hoe dat werkt 
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https://performation.com/case/zorgcrisis-betekent-snel-handelen/}
https://performation.com/case/zorgcrisis-betekent-snel-handelen/}
https://performation.com/blog/hoe-spiegelinformatie-helpt-bij-kwaliteitsverbetering/
https://performation.com/blog/hoe-spiegelinformatie-helpt-bij-kwaliteitsverbetering/


Hoofdstuk 5

De winst voor 
het ziekenhuis 
en de patiënt 

Een integrale aanpak van de Planning 

& Control-cyclus zorgt ervoor dat alle 

‘werelden’ op een gestructureerde manier 

bij elkaar komen, waardoor ziekenhuizen 

meer in control zijn. Begroten is niet 

alleen een proces van Planning & Control 

meer, maar ontwikkelen zich binnen de 

organisatie tot een breed gedragen proces 

waarop het ziekenhuis gedurende het jaar in 

alle transparantie op kan sturen. 
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Door de Planning & Control-cyclus beter op elkaar af te stemmen nemen ad-

hoc beslissingen af en is er minder variatie in de planning. Hierdoor kunnen 

verpleegkundigen en medisch specialisten voorspelbaarder werken met een 

constantere patiëntstroom. Patiënten die (ongepland) op een andere afdeling 

opgenomen moeten worden, komen minder voor en je weet eerder hoe het komt als 

er afwijkingen op de gemaakte plannen zijn. 

Efficiënter opereren, betere zorg
De cyclus van Planning & Control is ontstaan om grip te hebben op de 

bedrijfsvoering en tijdig bij te sturen op interne- of externe ontwikkelingen. 
Binnen ziekenhuizen is er jarenlang gestuurd op basis van voornamelijk financiele 
parameters. Om echt grip te hebben op de bedrijfsvoering is het van essentieel 

belang om de ‘drivers’ achter de financiële parameters integraal op te nemen in 
Planning & Control-cyclus. Denk aan de planningen, inzet van verpleegkundig en 

medisch personeel en de benutting van ruimtes. 

Grip op de Planning & Control-cyclus betekent dan ook dat je als ziekenhuis echt 

bezig kunt gaan met jouw bedrijfsvoering en wat echt belangrijk is, namelijk het 

leveren van juiste en zinnige zorg voor jullie patiënten in jouw regio. >>
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