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Profit en non-profit zorgen 

samen voor kwaliteitsvolle zorg 

Temse, 22 februari 2018 
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Age of the Plow 

18th Century 

 

Settle 

Grow things 

Feed 

Age of the Machine 

19th Century 

 

Automate 

Make things 

Move 

Agricultural 

 Age 

Industrial  

Age 

Information  

Age 

Agricultural worker 

Factory worker 

Knowledge worker 

Conceptual worker 

Conceptual  

Age 

Age of the Computer 

20th Century 

Aggregate 

Programme Computers 

Inform 

Age of the Idea 

21st Century 

 

Create 

Invent, Innovate 

Serve 
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Agenda   
 
 

• Wie is ?  

• Ambitie Elyse 

• Positionering Elyse in een veranderende omgeving 

• 8 Globale ontwrichtende trends in de gezondheidszorg  

• Kernproblemen voor ziekenhuizen 

• Oplossingen 

• Netwerkvorming maakt nieuwe structuren mogelijk 

• Zijn er lessen te trekken voor een eventuele samenwerking met uw industriële partners? 
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• Bestuurder Elyse Klinieken voor Nierzorg 

 

• Bestuurder Niercentrum aan de Amstel  

 

• Divisiemanager Avitum Nierzorg B. Braun BeNe 

 

• Lid Raad van Commissarissen Rabobank Zuidwest Friesland  

 

• Vice-voorzitter Raad van Toezicht Hof en Hiem ( 2010-2017) 

 

  

Wie ben ik 
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5 Elyse klinieken in Nederland  

3 volledig eigendom  

2 zijn een joint venture met ziekenhuizen  

  

We staan in contact met meer dan 600 patiënten met nierinsufficiëntie 

 

Voordelen: 

 

• Kostenbesparing door schaalvoordeel en uitwisseling diensten  

     (o.a. verpleegkundig, diëtetiek, maatschappelijk werk) 

 

• Door joint-ventures en onderzoeksmogelijkheden is er meer innovatie mogelijk 

 

• Elyse Holding is verantwoordelijk voor nefrologische zorg, kwaliteit, aansturing 

kliniek, patiëntenwerving, vakantiedialysetoestroom en HR   

LEVEREN VAN ZORG 

Wie is: Elyse 
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Ambitie Elyse  

Elyse Klinieken voor Nierzorg biedt optimale en integrale nierzorg voor patiënten met chronische nierschade en hoog 

risico patiënten. Waarbij de nadruk ligt op het bevorderen van de eigen regie en leefstijl binnen de wensen en 

mogelijkheden die de patiënt heeft om de kwaliteit van leven te borgen.  

 

Patiënten voelen zich gehoord, gezien en erkend in wat voor hen belangrijk is en ervaren de best mogelijke zorg die 

optimaal aansluit bij hun leven.  

 

Elyse wil onderscheidend zijn op het gebied van integrale nierzorg, van preventie tot en met nazorg.  
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Elyse Holding 
B.V. 

B. Braun 
Medical B.V. 

Elyse 
Woerden B.V. 

100%  

Elyse  

Emmeloord B.V. 

100%  

Elyse 
Kerkrade B.V. 

100%  

Elyse  
Gorinchem B.V. 

51% 

Elyse  

Potentieel B.V. 

51% 

Niercentrum 
a/d Amstel 

(50%) 

Fiscale entiteit voor 

winstbelasting 

Fiscale entiteit 

voor BTW 

Zorgmanager 

Dialyseverpleegkundige 

Dialyse assistent 
Diëtetiek Maatschappelijk werk 

Internist-Nefroloog  

Operationeel team 

Geen management functies 

Oriëntatie op zorg 

Minimum aan administratieve 

werkzaamheden 

Kosteneffectiviteit  

Onafhankelijk van 

positie Specialist  

Joint ventures op gebied van de nierzorgklinieken 
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VUmc/Quote Frans van Ittersum:   
 

“Het centrum biedt door de 
samenwerking de voordelen van 
kleinschalige nierzorg én de 
topklinische nefrologische zorg uit 
VU medisch centrum. In de 
samenwerking met Elyse zien we 
veel voordelen. Doordat Elyse zich 
richt op de bedrijfsvoering en 
logistiek, kunnen wij ons 
concentreren op de medische  
inhoud. Daarnaast verwachten we 
veel van de innovatieve kracht 
van B. Braun, de 
moederorganisatie van Elyse” 

 

AsZ en Beatrix/Quote Mario Korte: 
 

“De samenwerking maakt het 
mogelijk nierzorg in de regio goed 
te organiseren. We omarmen de 
laagdrempeligheid, het 
kleinschalige en de persoonlijke 
benadering van Elyse. De zorg in 
de Elyse kliniek is efficiënt 
georganiseerd. Dat is prettig voor 
de patiënt, want wanneer je drie 
keer per week moet dialyseren, is 
juist de extra zorg en aandacht voor 
schijnbaar kleine zaken belangrijk. 
Patiënten geven daarbij de 
voorkeur aan een huiselijke 
vertrouwde omgeving” 

 

 

Ervaringen joint ventures 
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Elyse Elyse 

Huidige positie en verschuiving 
  

Waar zien wij onszelf en waar zouden onze stakeholders in NL ons willen zien. 
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LANDEN. 

Wie is B. Braun 
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18  

THERAPIE-

VELDEN VAN 

B. BRAUN 

ONZE 

KLANTEN 

VOORDELEN Partnerschap Vooruitgang Veiligheid Proces-

optimalisatie 

arts chirurg apotheker patient verpleegkundige ziekenhuis- 

bestuurder 

Infuustherapie Pijntherapie Neurochirurgie 

Aferese Diabeteszorg Hemodialyse dialyse 

Acute 

chirurgie 

Cardiothoracale 

wervelschijfaandoeningen 

Degeneratieve tussen- 

chirurgie 

Standaard open 

preventie 

Infectie- Continentie en 

urologie 

chirurgie 

Laparoscopische 

therapie 

Voedings- 

gewrichtsprothesen 

Orthopedische 

zorg 

Stoma- 

verzorging 

Wond- 

therapie 

vaatdiagnostiek en 

Interventionele 

Onze klanten waarderen de voordelen van B. Braun 
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> 350 B. Braun locaties wereldwijd 

Dialyse (incl. vakantiedialyse) 
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Deze veranderingen en kernproblemen zorgen voor een vicieuze cirkel 
Omzetverlie

s 

Bezuiniging Daling 

prestaties 

Stijgende kost t.o.v. Bruto 

Nationaal Product 

(BNP) 

Stijgende levensverwachting 

Groeiende vergrijzing 

Stijgend aantal 

chronisch zieken 

Onhoudbare kost van zorg per 

persoon 

Introductie van regelgeving + 

hervormingen in financiering 

gezondheidszorg 

Beter opgeleide, mondige 

patiënten 

Wetenschappelijke doorbraken 

8 Globale ontwrichtende trends in de gezondheidszorg 
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• Lagere overheidssubsidies; 

• Moeilijke afstemming tussen artsen; 

• Kwaliteit daalt door tekort aan personeel; 

• Voortdurende kostenreductie; 

• Rol van de overheid in BE en van de zorgverzekeraars in NL is prominent. Waar ligt de 

beslissingsmacht? Hoe moet men dit rijmen met innovatie? 

• Te veel onderzoeken, behandelingen en onnodige opnames ▶ verschuiving nodig naar Accountable 

Care Organisaties, waar groepen artsen en andere zorgverleners al dan niet vrijwillig samenwerken 

   om gecoördineerde zorg van hoge kwaliteit te leveren 

 

Keten-afhankelijkheid dwingt steeds vaker tot samenwerking tussen organisaties. 

Kernproblemen voor ziekenhuizen 
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Oplossing: 
Verschuiving van Volume naar Value Based Healthcare 

We moeten van ziektezorg naar gezondheidszorg 

Concreet: 
De zorg van morgen geleverd door een netwerk van netwerken... 
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Verbinding 
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Volgens nieuw business concept: 

1. Van lineair naar circulair; 

2. Van verticaal naar horizontaal; 

3. Organiseren tussen partijen; 

4. Van bezit naar toegang en gebruik. 

Netwerken nieuwe business concepten 
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 Ziekenhuis Assen opteert naar Belgisch model 

 

 



19 

  

Zijn er lessen te leren voor een eventuele samenwerking met ook uw industriële partner? 

 

Patiënt als uitgangspunt. De mens bestaat immers ook niet uit hokjes. 

1. Elke netwerk partner zou moeten profiteren van een langetermijnperspectief. 

2. Voor een succesvolle oplossing moeten we nadenken over het creëren van een ecosysteem dat de hele keten omvat 

van eindgebruiker, zorgbedrijf, industrie en iedereen die erbij betrokken is en voordelen heeft.  

3. Een scherp bewustzijn van succes- en faalfactoren en openlijke gesprekken in een vroeg stadium hierover zijn dé 

manier om de risico’s te beperken. 

4. Als het ontwerp goed in elkaar steekt en als de besturing recht doet aan de balans tussen zelfstandigheid en 

gemeenschappelijk belang dan blijken de voordelen het doorgaans te winnen. 

 

In het gewoel van belangrijke factoren zijn er twee die essentieel zijn.  

Een duidelijk gezamenlijk doel en de kwaliteit van de relaties. 

 

Netwerkvorming maakt ook nieuwe structuren mogelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenwerking tussen bestaande lokale ziekenhuizen,  

de behandelklinieken van de Elyse Klinieken en hun industriële partner B. Braun.  
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5. Goed netwerkleiderschap met een overheid (België) die zowel stuurt als verbindt, is een voorwaarde. Voor NL met de 

zorgverzekeraars. 

6. De concurrentiekracht van organisaties wordt steeds afhankelijker van hechte partnerrelaties. Soms in de vorm van 

tijdelijke allianties, vaak ook als langdurige samenwerkingsverbanden. 

7. De samenwerking tussen bedrijven en publieke organisaties is kwetsbaar. Wie managet het netwerk?  

Maak goede duurzame afspraken ! 

 

 

De patiënt ontvangt de zorg op de juiste plek, op het juiste moment en van de juiste ketenpartner. 

 

Samenwerking tussen bestaande lokale ziekenhuizen,  

de behandelklinieken van de Elyse Klinieken en hun industriële partner B. Braun.  
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BOOST YOUR NETWORK – WITH A PARTNER IN 18 THERAPY FIELDS 
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Voor B. Braun  

betekent  

expertise delen voortdurend 

doeltreffende oplossingen 

ontwikkelen via een 

constructieve dialoog met 

klanten en partners. 
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Hartelijk dank voor uw aandacht! 


