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Slimmer beslissingen nemen over 
schaarse resources? Leer van de 

inzichten van deze hoogleraar 
gezondheidseconomie
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TEGEN DE STROOM IN
CLIENTCASE    |    Poel Bosbouw

Bladblazers, kettingzagen en bosmaaiers leasen? Concurrenten verklaarden Poel Bosbouw

voor gek, maar klanten blijken er dol op te zijn. Paul en Marc van der Poel over hun vernieuwende 

aanpak in een traditionele markt.   
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Als op een druilerige namiddag de zoveelste prop papier in de papierbak eindigt, hebben 

studenten Brent, Marco, Richard en Ward hun ‘eureka-moment’. Daar leggen ze de basis 

voor een notitieblok dat je oneindig kunt hergebruiken: het bambook. De aantekeningen die 

je maakt kun je met een app op je telefoon makkelijk digitaliseren, waarna je de pagina weer 

leeg maakt. Zo draag je bij aan minder papierverspilling. Inmiddels zijn er ook uitwisbare 

memoblaadjes en whiteboardvellen. Verkrijgbaar via: Bambook.org. 

“Maak je geen zorgen als mensen je 
werk kopiëren. Je moet je pas druk 

maken als ze dat níet doen.” 
Jeffrey Zeldman, mediaondernemer

Het is het grootste hoofdpijndossier voor iedereen die online verkoopt: hoe voorkom 

je dat klanten producten bestellen die ze eigenlijk niet nodig hebben en vervolgens 

retourneren, met alle kosten van dien? Marketingpsychologen Shinhyoung Lee en 

Youjae Yi komen met een verrassende aanbeveling: stuur een klein cadeautje mee. 

Uit hun onderzoek blijkt dat consumenten die zo’n cadeautje krijgen hun producten 

minder vaak retour sturen. Dat komt omdat ze anders ook hun cadeautje zouden 

moeten opgeven en dat willen ze niet. Als je in het bestelproces klanten zelf een 

keuze geeft uit verschillende cadeautjes, is dat effect zelfs nog sterker. 

Zo dring je retourzendingen terug
EYEOPENERS

 Bambook 

MUST WATCH, READ & LISTEN   .   EYEOPENERS

PLATFORMREVOLUTIE 
Van Amazon tot Uber en van Zalando tot Booking.com; 

platformorganisaties schudden onze economie op. Wat 

doen ze anders? Wat kunnen bestaande bedrijven daarvan 

leren? Platformexpert Martijn Arets sprak erover met ruim

500 deskundigen uit meer dan 16 landen. Zijn boek 

Platformrevolutie vertelt je hoe onze manier van werken en 

leven sluipenderwijs, maar zeker verandert. 

“Als je je nu niet schaamt voor de 
eerste versie van je product, heb je 

het te laat gelanceerd.” 

Reid Hoffman, mede-oprichter LinkedIn

THE FOUNDER
Ray Kroc is in 1954 een weinig succesvolle verkoper 

van milkshakemachines. Maar als hij binnenstapt in de 

restaurants van Dick en Mac McDonald verandert zijn 

leven. Kroc ziet de potentie van hun fastfoodformule. 

In deze speelfi lm zie je hoe hij met een slimme 

franchisestrategie de gele ‘M’ laat uitgroeien tot een 

wereldmerk. Te zien op: Netfl ix

MUST WATCH

STARTUP
Award-winnende podcast waarin startende ondernemers 

hun geheimen delen en succesvolle bedrijven terugblikken 

op hun vroege jaren. Ook een aanrader: de serie die deze 

Amerikaanse podcastmakers opnamen over hun ups, 

downs en de uiteindelijke overname van hun bedrijf Gimlet 

Media door Spotify.  Luisteren: gratis via o.a. Spotify en 

iTunes

MUST READ
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Dat spanningsveld zie je overal. Als 

je op vakantie gaat naar Bali, kun je 

dit jaar geen nieuwe auto kopen. Als 

je een nieuwe machine voor je bedrijf 

aanschaft, blijft er minder over voor 

trainingen en cursussen. En zo is het ook 

op landelijk niveau: het geld voor hogere 

lerarensalarissen móet ergens vandaan 

komen. Zelfs als je onvoorstelbaar rijk 

bent, blijft het principe van schaarste in 

stand. “Je moet namelijk niet alleen aan 

geld denken. Tijd is misschien nog wel 

schaarser. Ook voor Bill Gates heeft een 

dag maar 24 uur.”

Sterke stijging zorgkosten

Gezondheidseconomen zoals Brouwer 

onderzoeken hoe je met die schaarste 

als gegeven ‘the greatest happiness for 

the greatest number’ bereikt. Dat is 

zeker in de zorg een heet hangijzer. 

De zorgkosten stijgen namelijk jaar in 

jaar uit. In 2018 werd voor het eerst 

de grens van 100 miljard euro door-

broken. De verwachting is dat door de 

vergrijzing, bevolkingsgroei, nieuwe 

zorgtechnologie en medicijnen die 

kosten oplopen tot 174 miljard in 2040. 

Praten over geld in de zorg, dat klinkt 

misschien een beetje ‘vies’. Zeker met 

de huidige coronacrisis in het achter-

hoofd. Daarom even een gedachte-

experiment. Stel er komt een nieuw 

medicijn op de markt, waardoor we 1 

jaar langer leven in goede gezondheid. 

Kostenplaatje: 100.000 euro per jaar.  

Moeten we dat dan vergoeden? 

Waarschijnlijk zeg je ‘ja’.

Verdringingseffect

“Maar”, zegt Brouwer, “wat we ons vaak 

niet realiseren is dat die keuze ten  

koste van iets of iemand anders gaat. 

Het geld dat we aan dit medicijn uit-

geven, kunnen we niet meer ergens 

anders aan besteden. Dat noemen we 

opportuniteitskosten of het verdring-

ingseffect. Die verdringing kan in de  

zorg plaatsvinden - andere patiënten  

die nu geen behandeling of medicijnen 

krijgen - of daarbuiten. Minder geld naar 

cultuur, onderwijs of ontwikkelings-

samenwerking bijvoorbeeld.”

Het lastige aan praten over geld in de 

zorg is dat het ons op een emotioneel 

niveau raakt, legt Werner uit. “Het gaat 

over iets heel fundamenteels. Over 

leven en dood. Over de waarde van 

gezondheid. Over solidariteit. Ik doe 

hier al jaren onderzoek naar en ook 

voor mij voelt het nog altijd enigszins 

ongemakkelijk.”

De gevolgen van dat ongemak zijn best 

groot. Want probeer als minister maar 

eens ‘nee’ te zeggen tegen een nieuw 

medicijn als iedereen in de krant heeft 

kunnen lezen dat Roos uit Amsterdam 

sterft als er geen vergoeding komt. Om 

nog maar te zwijgen over het effect 

op je onderhandelingspositie met de 

farmaceutische industrie. 

Ook de recente coronacrisis laat haar- 

fijn zien dat als we geconfronteerd 

worden met een ernstige gezond- 

heidsbedreiging, er verdringings-

effecten optreden. Het grotendeels stil 

komen te liggen van de reguliere zorg 

heeft grote effecten op veel niet-COVID 

patiënten gehad, met alle gevolgen 

van dien. En de kosten die nu worden 

gemaakt om de coronauitbraak te 

bedwingen, kunnen vroeg of laat 

leiden tot bijvoorbeeld bezuinigingen 

of lastenverzwaringen. 

De waarde van zorg bepalen

Hoe kan je toch een zo rationeel 

mogelijke beslissing nemen over 

de besteding van die 100.000 euro? 

Daarbij moet je rekening houden met 

doelmatigheid en rechtvaardigheid, 

legt Brouwer uit. “We willen zeker 

zijn dat we het meeste goed doen met 

de beschikbare middelen. Je kijkt 

dus waar een extra euro de meeste 

gezondheidswinst oplevert. Dan heb 

je het over doelmatigheid. Maar we 

kijken ook bij welke groepen we 

gezondheidswinst het belangrijkst 

vinden. Bijvoorbeeld bij kinderen of 

mensen die ernstig ziek zijn. Dan heb 

je het over rechtvaardigheid.”

Uiteindelijk moet je dan toch een 

grens bepalen voor hoeveel een 

gezond levensjaar mag kosten. 

Daar kun je op twee manieren naar 

kijken. Bij de eerste methode kijken 

gezondheidseconomen op basis van 

historische data wat het kost om 

met de bestaande zorg een gezond 

levensjaar (ook wel Quality-Adjusted 

Life-Year, QALY, genoemd) te winnen. 

“In Nederland ligt dat volgens een 

Rotterdamse berekening rond de 

40.000 euro. Daarmee weet je dus iets 

over de doelmatigheid van bestaande 

zorg. We kunnen 100.000 euro aan dat 

nieuwe medicijn uitgeven waardoor 

we een jaar langer leven, maar als we 

datzelfde geld investeren in bestaande 

zorg, is het rendement 2,5 keer zo 

groot.”

“Hoe bereik je 

‘the greatest 

happiness for the 

greatest number’?

Dat triggert mij.”

EINDIGE DRAAGKRACHT

Schaarste zit niet alleen in tijd, 

geld en middelen. Ook aan wat 

je mentaal en fysiek aankunt 

zitten grenzen. Bij werknemers 

die mantelzorg verlenen, 

met schulden kampen of 

relatieproblemen hebben, 

liggen bijvoorbeeld stress en 

overbelasting op de loer. “Het 

heeft geen zin om te zeggen: 

dat zijn privéproblemen, deal 

daar in je eigen tijd mee zonder 

dat ik daar als werkgever last 

van heb. Die zorgen en drukte 

kunnen de prestaties op het 

werk verminderen, verdringen. 

Naast het verminderde welzijn, 

heb je dan kans op uitval, met 

alle gevolgen en kosten van 

dien.”

EYEOPENER
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REMMEN, STUREN EN 
GAS GEVEN
EXPERTVIEW    |    Thijs Bochane (Bochane Groep)

Hij nam als ‘broekie’ vlak voor de crisis één van de grootste autobedrijven van Nederland over en 

staat nu voor een nieuwe, grote transitie in de autobranche. Welke keuzes maakt Thijs Bochane  

van de Bochane Groep?
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