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   Royan van Velse 

 Bestuurslid NEVI Zorg 

 Manager inkoop Ziekenhuis Rijnstate 

 

 Topklinisch opleidingsziekenhuis (STZ) 

 29 specialismen 

 955 bedden 

 Jaarlijkse inkoopspend van 120 M€  

 



Ziekenhuizen in Nederland 

 85 ziekenhuizen totaal 

 waarvan 49 algemene ziekenhuizen 

 waarvan 28 topklinische ziekenhuizen 

 waarvan 8 academische ziekenhuizen 

 goed voor 25 miljard € ziekenhuiszorg 

 

 Op inkoopgebied onderscheid tussen huizen qua 

spend en op het vlak van de aanbestedingsplicht 



Inkoop en logistiek 

 Inkoopafdelingen 

 Verschillende stadia van professionalisering 

 Onder Raad van Bestuur, Facilitair bedrijf of Hoofd 

Financiën 

 Directe invloed op de 

    spend (al gauw 30%)  

    wisselt van huis tot huis 

 Belang van inkoop is  

    nog niet overal (h)erkend 

(Dupont schema) 



Evolutie van de inkoop 



Evolutie van de inkoop 

 Klassieke model (contract afsluiten, bestellen bij 

leverancier, leveren aan ziekenhuis) staat onder 

druk 

 Aan de orde: discussie over insourcen, outsourcen 

en outplacen 

 Bundelen van inkoopvolumes 

 Parallel import 

 Make or buy en global sourcing 

 Prestatie-inkoop 

 



Insourcen, outsourcen, outplacen 

 Nog veel eigen magazijnen 

 Sommige ziekenhuizen bundelen de magazijnen 

(vb: HL Logistics) 

 Sommige ziekenhuizen bundelen inkoop én 

magazijnen (vb: Zorgservice XL) 

 Outsourcen zonder bundelen van een functie kan 

ook  

 Outplacen van de logistiek is een optie (onderzoek 

gezamenlijk DC Rijnstate, Gelderse Vallei, 

Slingeland) 



Bundelen van inkoopvolume 

 Group Purchasing 

    Organizations bestaat 

    al lang in Duitsland 

 Nog langer in de VS 

 Pas sinds kort in het 

    Nederlandse zorg- 

    landschap 



GPO’s 

 Meer dan een trend 

 NFU samenwerking 

 IAZ succesvol voorbeeld 

 Zorgservice XL volledige integratie 

 Santeon meer dan alleen inkoopsamenwerking 

 Intrakoop met Prospitalia Duitsland: 23 

ziekenhuizen bundelen volumes 



Parallel import 

 Voornamelijk gericht op lagere Duitse prijzen (vb: 

Clinicpartner) 

 Vaak wel met hindernissen als transport, service, 

vertrouwen 



Make or buy 

 Global sourcing 

 Lage loonlanden 

 Tot 80% minder kosten 

 vb: T-medical 



Wie is de expert? 

 Naar prestatie-inkoop  

    (Best Value Procurement) 

 Leverancier als partner  

    én expert 

 



P & L 

 Ontwikkelingen inkoop en logistiek: 

 

 Van individueel naar gezamenlijk 

 Van allround naar core 

 Van lokaal naar mondiaal 

 Van welwillend naar professioneel 

 Van onbewust naar bewust  

 


