
Het eerste IKT Café van dit jaar was een groot succes. Dat lag niet aan de natte 

sneeuw en blubber op de parkeerplaatsen bij de nieuwe uitvalsbasis, 

Campus Business Center in Hengelo. Wél aan spreker Bas Leerink van het nieuw 

geopende MST-ziekenhuis in Enschede. Bijna honderd man (en vrouw) luisterde 

ademloos naar zijn verhaal.
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Met plezier 
worden ontslagen

Als hij de baas was van de zorg? “Dan komt 

iedereen in loondienst en vervalt de variabele 

beloning.” Dat zei MST-voorzitter Bas Leerink 

van de raad van bestuur tijdens het IKT Café. 

“Zo ontbreekt de motivatie om bijvoorbeeld 

ouderen te blijven behandelen, als dat soms 

niet meer zo goed is.” Helaas, voorlopig is twee 

derde van ‘zijn’ chirurgen nog vrijgevestigd. “Ik 

ben dus eigenlijk niet de baas, maar krijg wel 

overal de schuld van”, klonk het met een glimlach 

en serieuze ondertoon. Toch gloort er hoop: de 

nieuwe generatie artsen komt alleen nog maar 

in loondienst. Zijn verklaring? “De laatste tien jaar 

kijken dokters meer naar de zorg als teamsport en 

minder als een individuele wedstrijd.”  

 

‘Hotel MST’

Over het wel en wee rondom het nieuw 

geopende ziekenhuis vertelde de voorzitter 

openhartig. Leerink haalde het vele daglicht, 

de privacy (vooral eenpersoonskamers), de 

roomservice en de iPads aan, waarop mensen 

binnenkort zelfs zien welke behandeling ze 

krijgen. “Deze healing environment is niet 

magisch”, relativeerde hij, “maar helpt vooral 

mee bij hoe je je voelt.” Navraag leerde volgens 

hem dat mensen ondanks de hotelsfeer na 

behandeling wél weer naar huis willen. Daarmee 

blijft het ziekenhuis een plek waar men veelal met 

plezier wordt ontslagen. Nou ja, patiënten dan…

Minder, minder, minder…

Het nieuwe gebouw is kleiner en dat heeft ook 

effect op de hoeveelheid personeel. “Als we 

niet ontslaan, komt het werk voor iederéén in 

gevaar”, verdedigde Leerink de aangekondigde 

ontslagronde. Minder mensen dus. Minder is 

ook de energierekening, de helft minder om 

precies te zijn. En de hoeveelheid weggegooid 

eten verminderde met maar liefst 40 procent! 

“Mensen zijn niet langer verplicht om kwart over 

12 warm te eten, als ze daar geen zin in hebben. 

Door deze aanpak eten ze weer en eten ze ook 

alles op.” 

Net een bedrijf

Verder is het MST in veel opzichten een bedrijf. 

Met 4000 zorgproducten – “Albert Heijn heeft 

er meer” – en een omzet die afhangt van de 

onderhandelingen met zorgverzekeraars en 

zorgaanbieders. Veranderingen doorvoeren werkt 

er echter trager, bekende hij: “Daar moest ik wel 

aan wennen. Soms speelden er interne belangen 

of wantrouwen van jaren. Dat mag bij ons niet 

voorkomen”, gaf hij toe. Gelukkig verandert dat 

langzamerhand. 

eerlijk beloofd

Staat er verder nog iets op zijn wensenlijstje? “Er 

gaat nu veel tijd verloren als we patiëntgegevens 

invoeren. Die gegevens staan namelijk in wel 

acht systemen. Die zijn wel gekoppeld, maar na 

een wijziging in het ene systeem, moeten we ze 

alle acht weer testen. Voor een nieuw systeem is 

nu geen geld, maar dat wordt de eerstvolgende 

investering!”, besloot hij daadkrachtig.

“Ik ben eigenlijk 
niet de baas”

Bas Leerink 
van MST - Enschede en
Dorothee Loorbach
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