
Interview

Operaties 
afzeggen

“Tijdens de zomervakanties 

hadden we vijftig verkeer-

debedpatiënten, twee keer 

zoveel als anders. Mensen die 

geen medisch-specialistische 

zorg nodig hebben en met 

thuiszorg naar huis kunnen 

of naar een verpleeghuis. We 

moesten operaties afzeggen, 

met IC-patiënten schuiven of 

ze naar andere ziekenhuizen 

verplaatsen. Veel verpleegkun-

digen willen nu de zorg verlaten. 

De oplossing is ook hier meer 

samenwerken. Over de grenzen 

van de organisatie kijken. Me-

dewerkers van een verpleeghuis 

opleiden om in een ziekenhuis 

aan de slag te gaan. Wie geen 

technische handelingen meer 

wil doen begint op de poli of in 

de huisartsenpraktijk. En de 

ambulancemedewerker werkt 

ook op de spoedeisende hulp 

of de IC.”
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Ankie van Rossum:
‘Heb het lef 
 verantwoordelijkheid te nemen’

Ankie van Rossum van VieCuri Medisch Centrum weet dat besturen 

een lange adem vereist. “Soms is het schaken op heel hoog niveau, 

soms een beginnerspartij.”
Door Willem Wansink. Foto: Amke

“Verpleegkundigen voelen zich miskend. Gepie-

peld. Gedegradeerd. Dat is invoelbaar, als ik zie 

wat de discussie doet met mensen die ooit in-

service zijn opgeleid. Dit vak leer je vooral in de 

praktijk, want er komen veel extra kwaliteiten bij 

die je in de schoolbanken niet leert. Iemand met 

een hbo-v opleiding brengt weer andere kwali-

teiten mee. Het is geen oplossing om te denken 

in termen van meer of minder. Laat beide types 

vooral naast elkaar bestaan. Want ze voegen al-

lebei waarde toe voor de patiënt.”

Nederlandse verpleegkundigen roeren zich. Ze 

willen waardering voor hun werk en een beter 

loon. Ankie van Rossum, bestuursvoorzitter 

bij VieCuri Medisch Centrum in het Noord-

Limburgse Venlo, toont er begrip voor, want ook 

zij heeft moeite met de uitvoering van de voor-

en verzorgenden. In de hal van het ziekenhuis 

hangen grote spandoeken van protesterende 

verpleegkundigen die een salarisverhoging van 

vijf procent willen. Ook dat begrijpt Van Rossum: 

“Als je kijkt naar wat er in andere sectoren is af-

gesproken, dan is het niet onlogisch dat verpleeg-

kundigen en de bonden met deze eis komen. Dit 

is het moment. Want het kan niet zo zijn dat de 

verpleegkundigen weer de sluitpost vormen.” 

Voetgangerspontjes
Zelf ontwikkelde zij zich van verpleegkundige tot 

een enthousiasmerende zorgbestuurder. Maar 

van oorsprong is zij ‘een meisje van de dijken’ 

uit het Land van Maas en Waal. Uit Dreumel, 

waar de rivieren het dichtst bij elkaar komen, 

schuin tegenover Tiel. Nog altijd houdt ze van 

voetgangerspontjes ‘waar geen auto’s op mogen.’ 

Ze groeit op in een katholiek middenstandsgezin, 

beide ouders zijn sociaal voelende ondernemers. 

Vader is smid, net als diens eigen vader, hoef-

smid, maar hij maakt ook hekken en ligstallen. Of 

zij in haar jeugd veel in de smederij komt? “Ja, ja, 

ja. Fantastisch.” De herinnering geeft haar ogen 

extra glans. “IJzer dat wordt gesmeed. Gloeiende 

kolen. De geur van ijzer dat met een slijptol wordt 

geslepen. Paarden die worden beslagen. Veel 

vrijheid.”

Op de kleuterschool krijgt ze les van twee non-

nen. In het dorp, op de meisjesschool, heeft ze in 

de derde, de vierde en de zesde een non voor de 

klas. Zusters Franciscanessen der Onbevlekte 
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Middenstands-
gezin

Anna Geertruda Maria van Ros-

sum wordt op 6 juli 1964 gebo-

ren in een katholiek midden-

standsgezin te Dreumel. Haar 

vader is smid, haar moeder 

heeft een winkel in huishoude-

lijke artikelen. Ze bezoekt het 

Pax Christi College in Druten 

(vwo), doet hbo-v in Nijmegen, 

studeert economie en rechten 

bij de Avans Hogeschool (Bre-

da) en behaalt in 2008 haar 

MBA Health aan de Erasmus 

University Rotterdam. Dan is zij 

al clustermanager in wat nu ETZ 

heet (Tilburg). In 2011 wordt 

Van Rossum bestuurder Zuwe 

Hofpoort ziekenhuis (Woerden), 

in 2015 lid rvb St. Antonius Zie-

kenhuis. Sinds 1 januari 2017 

is zij bestuursvoorzitter VieCuri 

Medisch Centrum (Venlo).

‘Solidariteit is 
     niet zonder  
verplichtingen’

Ontvangenis van de Heilige Moeder Gods. “Op-

merkelijke namen als Constantia of Theopista.” 

klasgenootjes achttien kilometer over de Waaldijk 

heen naar het Pax Christi College in Druten en 

achttien kilometer terug. “‘s Winters geen bus. 

veel en loopt ze hard. 

maar het solidariteitsbeginsel in de zorg heeft 

-

lidariteit is niet zonder verplichtingen.” Hoe dan? 

“Bijvoorbeeld door mantelzorg te leveren.” Ze 

de thuiszorg opviel. Met de invoering van het per-

honderd miljard euro per jaar aan zorg uitgeven? 

-

nen en zorg te geven zonder dat daar meteen voor 

Haar moeder heeft een zaak in huishoudelijke 

-

moest ze na de kostschool en de mulo de bakkerij 

zorg in te gaan. Zorg doet ertoe. En je kunt iets 

voor anderen betekenen.” Economische onaf-

-

ten. “Dan ben je autonoom.” Want autonomie is 

cruciaal. “Autonome verpleegkundigen zien en 

ondersteunen de zelfredzaamheid van patiënten 

veel beter. Dat geldt voor de thuiszorg en in toe-

nemende mate ook in het ziekenhuis.”

Verregaande implicaties
Ankie van Rossum is bijna drie jaar bestuurs-

haar bescheiden aard zegt zij over haar rol als 

bestuurder: “Anderen hadden eerder in de gaten 

dat ik het kon dan ikzelf.” Wat is er essentieel om 

“hoort er een soort gretigheid bij. Ambitie. Drive. 

het niet leuk te hebben.” Soms kunnen mensen 

is een luxepositie.” 

die de beslissingen moet nemen. “Er is durf voor 

-

betekent instaan voor de consequenties van het 

in het 23 kilometer verderop gelegen Roermond. 

“Een fusie heeft verregaande implicaties. Maar 

zo’n besluit om te fuseren staat nooit alleen. Het 

en overtuiging.”

-

teert ze. “Wil je een compleet ziekenhuisaanbod 

alle patiënten en potentiële patiënten – de ad-

herentie – dan moet een ziekenhuis feitelijk een 

schaal hebben van ongeveer 400.000 tot 450.000 
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Creatieve  
oplossingen

Met 2.842 medewerkers be-

haalt VieCuri Medisch Centrum 

uit Venlo een omzet van 293 

miljoen euro en een Dnanci-

eel resultaat van 4,6 miljoen 

(2018). Het wil graag het 

eerste Magnet-ziekenhuis van 

Nederland worden: de hoogste 

erkenning voor verpleegkundige 

zorg. “We moeten nadenken 

over creatieve oplossingen om 

de juiste zorg op de juiste plek 

te brengen. Hybride concepten, 

zorgmedewerkers meer carriè-

reperspectief bieden. Promotie, 

demotie, geen nachtdiensten. 

Denk aan teams die medisch-

technische handelingen achter 

de voordeur kunnen verrichten. 

Die werken soms in het zie-

kenhuis, soms in de thuiszorg. 

Een regionaal transferpunt en 

één team met onze transferver-

pleegkundigen en zorgbemidde-

laars, waardoor je makkelijker 

kunt schakelen.” 

‘Nabijheid wordt  
     steeds minder 
 relevant’

adherente inwoners. Vaak wordt er gedacht dat er 

in een ziekenhuis een spoedeisende hulppost en 

een intensive care moeten zijn. Zelfs dat volstaat 

niet meer. Je moet 7x24 uur een internist-en-

docrinoloog aan de poort hebben, 7x24 uur een 

nefroloog, een neuroloog, een cardioloog en een 

longarts. Ook dat zijn acute vakken.”

Simultaan schaken
“Bovendien zijn er gespecialiseerde verpleegkun-

digen nodig, polipersoneel en ok-personeel. Plus 

een aantrekkelijke werkomgeving die uitdaging 

biedt aan jonge, nieuw opgeleide mensen.” En 

er moet ruimte zijn voor noodzakelijke inves-

robuustheid nodig. Dan kom je uit bij een opti-

mum van rond de 400.000 adherente inwoners. 

Dat staat gelijk aan een omzet van ongeveer 400 

miljoen euro per jaar. 

Met Roermond komen we daar bovenuit.”  

Ze weet dat fusies omstreden zijn. “We bevinden 

ons in de staart van de fusiegolf die net achter de 

rug is. Om deze fusie erdoor te krijgen hebben 

we bestuurlijke stabiliteit nodig. En we moeten 

iedereen meekrijgen.” Uit een enquête van de cli-

toegankelijkheid – korte wachttijden – belangrijk 

vinden. “Nabijheid wordt steeds minder relevant. 

-

tekenisvol ziekenhuis in Noord- en Midden-Lim-

burg blijft, dat zij dan naar Nijmegen, Eindhoven, 

Heerlen of Maastricht moeten. Dat is verder dan 

Roermond.”

De adviesaanvraag ligt bij de adviesorganen. 

Daarna volgt de Nederlandse Zorgautoriteit en 

de Autoriteit Consument en Markt. Van Rossum: 

“Dat is het leuke van besturen in de zorg: het is 

relevant. Soms is het schaken op heel hoog ni-

veau, soms een beginnerspartij. Soms simultaan. 

En alles daar tussenin. Besturen is van de lange 

adem. Uiteraard is het bevredigend als je iets snel 

kunt oplossen. Maar de meeste dossiers die over 

de bestuurstafel komen, komen een aantal keer 

langs. Die hebben tijd nodig om van A naar B te 

brengen. Veel tijd en veel inspanning.”

Daadwerkelijke trekkracht
“Uiteraard is samenwerking de beste oplossing 

voor de uitdagingen waar we voor staan”, stelt ze. 

“Nu is regionale samenwerking hot. Maar dan wel 

graag samenwerking in allerlei constructies en 

op alle niveaus. Best lastig, want met wie ben je 

in contact, los van de bestuurders, om daadwer-

kelijk trekkracht, verbinding en verandering te 

krijgen? Denk aan samenwerking met gemeenten, 

huisartsen en verloskundigen, buiten de regio 

met collega-ziekenhuizen en in huis met het me-

disch specialistisch bedrijf. Als je intern niet goed 

samenwerkt, dan lukt het extern ook niet.”

De samenwerking met de grootste zorgverzeke-

raar in de regio kan beter. “Daar is meer winst 

uit te halen. Neem zinnige zorg: niet alles wat 

kan, moet. Zorgverzekeraars mogen gerust meer 

verantwoordelijkheid nemen om hun verzekerden 

daarop voor te bereiden.” Zij benadrukt dat het 

gesprek over wat er wel of niet kan, uitsluitend 

wordt gevoerd door de medisch specialist in het 

ziekenhuis of de huisarts. “De dokter staat er 

alleen voor, die voert dat gesprek in de spreekka-

mer. Maar als dit contact er is, dan is er meestal 

iets aan de hand. Dan heeft het een andere lading. 

Wanneer de verzekeraar zijn verzekerden duur-

zame zorg wil blijven bieden, dan moet die daar 

eerder iets aan doen. Ook dat is preventie. Ik snap 

dat dit op gespannen voet staat met het streven 

verzekerden aan je te binden. Maar het gaat om 

verwachtingsmanagement. Dat kan collectiever. 

Daar kan de koepel van Zorgverzekeraars Neder-

land zeker een rol in spelen.”
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