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Samenwerking 
Specialist en ziekenhuisbestuur

Flitspresentatie Henk Handlogten, 
over nieuwe inzichten voor specialist en ziekenhuisbestuur uit zijn boek 

“Reshape the Cure” 
Even voorstellen…

‘Mijn droom is het de curatieve zorg - ziekenhuiszorg te helpen 
zich te ontwikkelen tot de beste ter wereld’ 





Succes specialistische kennis, zorg en innovatie breekt 
‘ziekenhuizen’ op

Successen hebben geleid tot:

• Sterke verbetering onderzoek en behandeling 
• Ontstaan van ‘productlevenscycli’ in de specialistische zorg 
• Ontstaan domeinen: complexe-, planbare- en chronische zorg
• Diffuse differentiatie patiëntenstromen (all-in-one)
• Globalisering en standaardisering medisch specialistische zorg

- Productiestijging medisch specialistische diensten ligt op 300 % tussen 1980 - 2015),



De moeizame samenwerking tussen specialisten en ziekenhuis bestuur:
- de grote gap tussen medisch specialistische zorg en ziekenhuiszorg
- de ‘knel’ in de samenwerking tussen specialisten en ziekenhuisbestuur

en de diepere oorzaken:
- onhoudbaarheid van het huidige all-in-one zorgmodel
- de afstand tussen bestuur en werkvloer
- de gekunstelde fixatie op kwaliteit, geld en productie

is mijn reden om dit boek te schrijven...



Doel boek: anders denken en doen over  medisch specialistische 
zorg
  Domein van de Zorgmodel innovatie gericht op
- intuïtieve geneeskunde  Werkplaats geneeskunde/solution shop

- empirische geneeskunde    Complexe diagnostiek en therapie
 
- precisie geneeskunde ‘Waarde toevoegende’ planbare zorg
- chronische geneeskunde             gefaciliteerde ‘me too’ netwerken



“De magie van professioneel organiseren om de klus te 
klaren waar de patient voor naar uw ziekenhuis komt”

Hoe u uw organisatie gereed maakt voor de toekomst met joint ventures, in- en 
outsourcing, samenwerking, focusklinieken, ketens en netwerken. 

Kunnen wij het beter dan andere landen? Zeker…

Doen waar uw ziekenhuis goed in is, het smeden van vernieuwende coalities…

Voorbeelden: o.a. Mayo Clinics, Hopkins, Karolinska Institutet. 



Wat is nieuw:
U  
- ontwikkelt nieuwe inzichten, vaardigheden, tools en een nieuwe mindset
- leert anders kijken naar de medisch specialistische zorg en organisatie
- ontwikkelt samen een nieuwe semantiek over bestuur en organisatie 
- leert uw zorgorganisatie doorgronden en testen op robuustheid
- gaat eerder zorgrisico’s onderkennen en reduceren
- krijgt inzicht in hoe medisch specialistische innovaties wereldwijd ontstaan 
- leert methodieken om (co-creatief) met uw team een zorgmodel te bouwen 

Ziekenhuisbestuurders en medisch specialisten 
worden de co-creatoren van hun organisatie!



‘Reshape the Cure’ is gebaseerd op:

- Nationaal en Internationaal literatuuronderzoek  
- ‘Redefining Healthcare’: Value Based Care (Porter)
- ‘The Innovator’s Prescription’: Business Model Innovatie (Christensen)
- Theorie en praktijk van het Integraal Organiseren en Organisatie Ontwerpen 
- Gesprekken met professionals (specialisten, verpleegkundigen) 
- Gesprekken met bestuurders en leidinggevenden
- Eigen ervaringen en inzichten. 

Voor meer informatie kijkt u op:
www.handelton.nl 

U kunt ook mailen naar:
info@handelton.nl
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