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Commotie. Die ontstond nadat bekend werd dat Zorg-

Domein in zee was gegaan met een Amerikaanse inves-
teerder. Waarom is dat  gebeurd? Wat zĳ n de consequen-
ties? Gaan  vertrouwelĳ ke gegevens nu de oceaan over? 
En: hoort een systeemkritische organisatie als  ZorgDomein 
nog wel in private handen thuis? De huisartsen Jeroen van 
der Lugt en Tejo  Janssen kruisen de degens met Walter 
Balestra, oprichter en CEO van ZorgDomein.
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Een lommerrijke buitenplaats, 
sfeervol gelegen aan de Vecht. 
Hoge, deels boogvormige ramen 

voorzien van luiken. Ook de entree 
met het metershoge plafond impo
neert. We zijn in Breukelen, domicilie 
van ZorgDomein. In een modern 
bijgebouw staan de computers in gelid 
opgesteld. Tientallen hoofden turen 
voorovergebogen naar de beeldscher
men, vingers razen over de toets
borden. Hier wordt de missie van de 
onderneming omarmd: het zorgaan
bod transparanter maken, kwaliteit 
van verwijzen en informatieuitwis
seling verhogen en samenwerking 
tussen zorgprofessionals verbeteren, 
met als doel de gezondheidszorg be
taalbaar te houden. Inmiddels maakt 
ruim 90 procent van de Nederlandse 
huisartsen dagelijks gebruik van het 
digitale platform, evenals 95 procent 
van alle ziekenhuizen plus het over

grote deel van de ggz en de labora
toria. Een succesverhaal dat met het 
in beeld komen van een Amerikaanse 
investeerder en een vrijwel gelijktijdig 
doorgevoerde prijsaanpassing een 
deuk lijkt te hebben opgelopen. Op 
internet verschijnen kritische reacties 
van gebruikers: ‘Ik wil dat enge Zorg
Domein niet meer.’
Vertrouwen komt te voet en gaat te 
paard, beseft Balestra. Nadat in de 
media melding was gemaakt van de 
‘overname’ van ZorgDomein klimt de 
CEO in de pen om zaken recht te zet
ten. Van een overname is geen sprake, 
meldt hij. Wel heeft investeerder 
 Levine Leichtman Capital Partners 
sinds kort 35 procent van de aandelen 
in handen. Eenzelfde percentage als 
hijzelf als CEO. De resterende 30 pro
cent is in bezit van een medeoprichter, 
een commissaris en het management. 
Van een Amerikaans meerderheids

CEO WALTER BALESTRA OVER MISSIE, PRIVACY 
EN DE UITDAGINGEN VAN ONDERNEMERSCHAP

‘Met ZorgDomein de 
zorg verbeteren is mij n 
 levenswerk’

belang is geen sprake, maar 35 pro
cent is nog altijd een aanzienlijk aan
deel. Dan rijst de vraag: waarom is 
hiertoe besloten? 

Langetermij nvisie
Balestra: ‘In het verleden hebben we 
directieleden de gelegenheid geboden 
om zich in te kopen. Dat past bij de 
spirit van dit bedrijf – we geloven in 
ondernemerschap. Als je dan na een 
aantal jaren de balans opmaakt blijkt 
dat er inmiddels veel kleine aandeel
houders zijn die geen inbreng meer 
hebben. Dat was voor ons de reden 
om te zeggen: laten we consolideren 
en een overzichtelijke aandeelhouders
structuur opzetten. Een groot deel van 
de kleine, nietactieve aandeelhouders 
is uitgekocht, waarna we met Levine 
Leichtman in zee zijn gegaan.’
Van der Lugt: ‘Waarom is er gekozen 
voor een Amerikaanse investeerder? 
Waren er geen Nederlandse kandida
ten? ZorgDomein is een lucratieve 
 onderneming. Over belangstelling niet 
te klagen, denk ik zo.’
Balestra: ‘Er waren inderdaad meerde
re gegadigden. Sommigen wilden per 
se een meerderheidsbelang, die vielen 
af. We waren op zoek naar een partij 
met een langetermijnvisie. Een inves
teerder die niet uit is op het maken 
van snelle winst. Een partij die inhou
delijk scherp is, van wanten weet en 
over voldoende contacten beschikt. 
Dat laatste is ook het voordeel bij een 
internationale investeerder: je krijgt 
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toegang tot een groot netwerk. Op 
 termijn hebben we de  ambitie om te 
onderzoeken of we ook andere zorg
systemen in de wereld kunnen verbe
teren. Dat lijkt kansrijk.’ 
Van der Lugt: ‘Een aandelenpakket van 
35 procent is fors. Datzelfde percenta
ge heeft u ook. U kunt Levine Leicht
man niet negeren.’
Balestra: ‘Dat wil ik ook niet, waarom 
zou ik? Dit soort partijen brengt 
scherpte binnen je bedrijf. Ze waarbor
gen de continuïteit. Je moet je trou
wens ook realiseren dat ZorgDomein 
niet uniek is in het aantrekken van 
 extern geld. Dat gebeurt overal in de 
zorg.’ 
Van der Lugt: ‘Uiteindelijk draait het 
bij Levine Leichtman toch om de 
winst. En je moet vrezen dat die winst 
in eigen zak verdwijnt en niet op
nieuw in de zorg wordt geïnvesteerd.’
Balestra: ‘Waar het de investeerder 
vooral om te doen is, is waardecreatie 

en groei. Zorg dat je goede, nieuwe 
dingen doet en schuw daarbij het 
 risico niet. Kijk, ZorgDomein is wel 
mijn kind, al negentien jaar lang. Ik 
zal er alles aan doen om te zorgen dat 
de waarde die dit bedrijf creëert ook 
in de toekomst blijft voortbestaan. Dit 
is ook een beetje mijn levenswerk.’
Janssen: ‘Maar deze stap heeft wel 
consequenties. Gebruikers plaatsen 
vraagtekens, vragen zich af wat de ge
volgen zijn. Het is heel ongelukkig dat 
de komst van deze investeerder sa
menvalt met een prijswijziging. Die 
twee zaken worden gelinkt.’
Balestra: ‘Die dingen hebben echt niets 
met elkaar te maken. Ons prijsmodel 
is sinds 2006 gebaseerd op het aantal 
EPB’s, eerste polikliniekbezoeken. Die 
 parameter is uit de zorg verdwenen en 
dus moesten wij op zoek naar een an
dere tool. In het nieuwe  systeem 
wordt er betaald naar gebruik. De prijs 
per verwijzing is gebaseerd op de ge

middelde prijs die ziekenhuizen in 
2014, bij de laatste contracteringsron
de, betaalden. Bij enkele ziekenhuizen 
resulteert dat in een prijsdaling, bij an
dere in een prijsstijging.’

Kwaad bloed
Janssen: ‘Het samenvallen met de 
komst van een nieuwe investeerder is 
en blijft hoogst ongelukkig. In mijn re
gio Nijmegen hebben die zaken kwaad 
bloed gezet. De commotie heeft nu 
zulke vormen aangenomen dat er ge
zocht wordt naar een alternatief. Daar 
ben ik als gebruiker en promotor van 
ZorgDomein niet blij mee. Ik ben in 
gesprek met de ambulancedienst en 
met de GGD om te zorgen voor opti
male digitale communicatie. Dan rijst 
de vraag: welke kanalen gaan we be
nutten? ZorgDomein? Anno 2019 
wordt er bedenkelijk gekeken: “Gaat 
dat wel stand houden hier in Nijme
gen?” Onze communicatie met de eer
ste lijn – diëtisten, fysiotherapeuten, 
Thuiszorg – kwam goed van de grond, 
maar nu gaan mensen zich afvragen: 
“Is dit nog wel het platform van de 
toekomst?” Daar baal ik van.’
Balestra: ‘Het is jammer dat die twee 
zaken parallel lopen. Wij waren ge
dwongen ons prijsmodel aan te passen 
en hebben dat zo netjes mogelijk pro
beren te doen. We proberen de pijn te 

TEJO JANSSEN:  ‘ZORGDOMEIN 
IS EEN VAN DE 
GROOTSTE ICT-SUCCESSEN 
IN DE ZORG OOIT’
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verzachten door een ingroeimodel te 
hanteren. Het voordeel van het nieu
we systeem is wel dat de vroegere 
 tariefverschillen tussen ziekenhuizen 
tot het verleden behoren. Sommige 
ziekenhuizen betaalden € 0,60 per 
verwijzing, anderen meer dan € 2,00. 
Nu is het gelijke monniken, gelijke 
kappen.’
Van der Lugt: ‘Een andere gevoeligheid 
rond de Amerikaanse investeerder 
heeft te maken met de privacy. We 
herinneren ons allemaal de problemen 
die we in 2011 hebben gehad toen we 
het Landelijk SchakelPunt wilden in
voeren. Er kwam een flinke lobby op 
gang die invloed kreeg op de politieke 
besluitvorming, waarna het LSP in de 
Eerste Kamer werd weggestemd. Op 
zo’n moment merk je dat de politiek 
een grote vinger in de pap heeft. Het 
risico om nog een keer rondom priva
cy van gegevens in conflict te komen 
willen we niet lopen. Daarom mijn 
vraag: waar zitten die gegevens en 
hoe zijn ze beveiligd?’
Balestra: ‘Niemand hoeft zich zorgen 
te maken: de juridische structuur, de 
zeggenschap, de privacy – dat zit bij 
ons echt wel snor. Het is belangrijk om 
te melden dat onze investeerder zowel 
juridisch als fysiek geen toegang heeft 
tot wat voor gegevens dan ook. Dat is 
volledig dichtgetimmerd. Een groot 
deel van ons dagelijks werk bestaat uit 
koppelen, omdat de zorg nu eenmaal 
bestaat uit een scala van informatie
leveranciers. Op basis van de zorgin
formatiebouwstenen van Nictiz en 
HL7FHIR zijn we bezig die koppelin
gen te verbeteren. We gaan ernaartoe 
dat we alleen die data uitwisselen die 
echt nodig zijn in het zorgproces. Dat 
is ook wat betreft de privacy van de 
patiënt de weg die we landelijk moe
ten bewandelen.’

Janssen: ‘Als je over data beschikt, kun 
je daar iets mee. Er staat wel in jullie 
statuten dat dat niet mag, maar dan 
nog. Er gaan natuurlijk medische ge
gevens over een lijn naar jullie toe, 
worden die gegevens bewaard, en zo 
ja, hoe lang? Wie heeft toegang tot die 
gegevens en gebeurt er nog iets rich
ting verwerking?’ 
Balestra: ‘Hoe lang wij gegevens bewa
ren is afhankelijk van het doel en dat 
wordt weer bepaald door de gebrui
kers. We beschikken over een landelijk 
gebruikersforum waar zo’n vijftien tot 
twintig huisartsen inzitten, onder wie 
Tejo, en aan hen hebben we gevraagd 
hoe lang we de gegevens dienen te be
waren. Voor een verwijzing zijn we 
uitgekomen op achttien maanden. 
Dan de vraag of we iets kunnen met 
die gegevens. Het antwoord is vol
mondig “nee”. Er zijn meerdere ma
nieren om die gegevens zowel juri
disch als fysiek af te dichten. Onze in
vesteerder kan daar niet bijkomen. 
 Intern zijn er maar een paar techneu
ten en die zijn met naam en toenaam 
bekend, die beperkt toegang hebben. 
Als zij bij gegevens komen die ze nor
maal niet nodig hebben, dan wordt 
dat gelogd. Daar hebben we dan weer 
procedures voor. We zorgen dat dit on
derdeel in kannen en kruiken is en dat 
is logisch, gezien de gevoeligheid van 
de materie. We werken in een cloud 
en dat betekent dat we op elk moment 
op meerdere plekken backup syste
men hebben.’
Van der Lugt: ‘Werken jullie ook met 
een fysieke server?’
Balestra: ‘We hebben lang gewerkt met 
fysieke servers in Den Bosch en in 
Eindhoven met het idee: als er eentje 
uitvalt neemt de ander het over. Toen 
kregen we de vraag: “Wat nou als heel 
Brabant plat gaat?” Onze servers wer

ken nu gedistribueerd en staan ver
spreid in Ierland.’ 

Maatschappelijk toezicht
Van der Lugt: ‘Voor mij is heel belang
rijk dat er vanuit de maatschappij 
 voldoende toezicht is. Dat er wordt 
nagegaan of er veilig met de data 
wordt omgesprongen, maar dat ook 
wat betreft de continuïteit van de or
ganisatie de vinger aan de pols wordt 
gehouden, zodat ZorgDomein niet on
verhoopt failliet kan gaan. Jullie heb
ben een monopoliepositie verworven 
en dan is maatschappelijk toezicht 
 essentieel. Hebben jullie te maken met 
de Autoriteit Persoonsgegevens, met 
de Nederlandse ZorgAutoriteit, de 
 Autoriteit Consument en Markt?’ 
Balestra: ‘Het afgelopen jaar hebben 
we contact gehad met de Autoriteit 
Persoonsgegevens. De patiënt kan bij 
ZorgDomein zelf inloggen en de AP 
wilde dat we dat we daarvoor een 
tweefactoridentificatie op basis van 
sms zouden invoeren en dat is ge
beurd. Dat was ons eerste contact met 
AP. Het laat zien dat ze ons serieus ne
men, maar ook in de gaten houden. 
Met NZa hebben we contacten, maar 
dat ligt meer op het vlak van toe
gangstijden.’
Van der Lugt: ‘ZorgDomein neemt in 
ons zorgsysteem een cruciale positie 
in. Too big to fail, een systeemkritische 
organisatie. Hoort zo’n onderneming 
nog wel in private handen thuis?’
Balestra: ‘We hebben een stevige 
marktpositie, maar het is maar de 
vraag of je onze organisatie systeem
kritisch kunt noemen. Mochten wij 
uitvallen dan vallen er faciliteiten weg 
en dat is superjammer, maar ik denk 
niet dat het zorgsysteem omvalt. Op 
korte termijn wordt dat net als van
ouds met veel bellen en inefficiënt 

JEROEN VAN DER LUGT: ‘HET RISICO OM NOG  
EEN KEER RONDOM PRIVACY VAN GEGEVENS 
IN CONFLICT TE KOMEN MET DE POLITIEK,  
WILLEN WE NIET LOPEN’
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 papierwerk opgelost. De vraag of onze 
organisatie niet in publieke handen 
moet komen, of de overheid het moet 
overnemen, beantwoord ik met een 
volmondig “nee”. Nogmaals: ik geloof 
in ondernemerschap. Overname door 
de overheid, dat is in het verleden bij 
herhaling gebleken, betekent geen 
verbetering. Dit bedrijf is met eigen 
geld opgezet. Daarbij hebben we een 
fors risico gelopen. In 2004 ging het 
uiterst moeizaam en zagen we ons bij
na genoodzaakt te stoppen. Uiteinde
lijk hebben we besloten het hele sys
teem opnieuw te bouwen. Dat is intus
sen al drie keer nodig gebleken. De 
vraag is of die doorstart doorgang zou 
hebben gevonden, of de slagkracht 
even groot zou zijn geweest als de on
derneming in overheidshanden was 
geweest. Maar als er gezegd zou wor
den: “De overheid wil een belang in 
ZorgDomein nemen”, dan sta ik daar
voor open. Dat zullen ze alleen nooit 
doen.’
Van der Lugt: ‘Het gaat er mij om dat 
je niet als particulier bedrijf met een 
cruciale marktpositie maar kunt doen 
waar je zelf zin in hebt. Hoe is het 
 toezicht geregeld of bent u helemaal 
eigen baas?’
Balestra: ‘Nee. In 2007 hebben we een 
raad van commissarissen ingesteld als 
officiële toezichthouder, ook op de 
prijsvorming. Die raad bestaat uit drie 
heren die in andere sectoren hun 
 sporen hebben verdiend. Intern is het 
toezicht wat beveiliging betreft ook 
waterdicht geregeld door iemand aan 
te stellen die waakt over de persoons
gegevens en de privacy. Voordat we 
bijvoorbeeld een nieuwe tool inzetten 
wordt die ter beoordeling aan deze 
 informatiemanager voorgelegd.  
We zijn overigens ook ISO-gecertifi
ceerd en voldoen aan de eisen die 

 gesteld worden aan kwaliteits mana ge
ment.’

Metadata
Janssen: ‘Jullie streven naar transparan
tie en tonen bijvoorbeeld de wachttij
den van specialisten bij verschillende 
instellingen. Daar maken huisartsen 
dankbaar gebruik van. Bij een wachttijd 
van twee weken denken we: mooi, daar 
sturen we de patiënt heen. Vervolgens 
blijkt het vervolgtraject uiterst stroperig 
te verlopen en moet de  patiënt zes we
ken wachten op het  eerste onderzoek. 
Conclusie: aan alleen de wachttijden 
voor het eerste consult heb je niet zo
veel.’
Balestra: ‘Dat beseffen wij ook, maar 
die informatie over wat er na het eerste 
consult gebeurt, hebben wij niet. Het is 
wel een onderwerp dat al langer bij ons 
op de agenda staat. Bij de ggz speelt die 
vertraging het sterkst. De  intake is vaak 
redelijk snel geregeld, maar daarna is 
het wachten op de behandeling. Wij 
denken na over een  oplossing. Eigenlijk 
zouden zorginstellingen twee wachttij
den moeten invoeren, dan pas krijg je 
een realistisch beeld. Wat ook gebeurt 
is dat maatschappen de patiënt een 
paar keer  laten terugkomen, in plaats 
van de onderzoeken en het consult in 
één keer te plannen. Zo’n patiënt moet 
telkens vrij nemen, een oppas regelen, 
maakt zich elke keer opnieuw zorgen, 
moet reizen. Volkomen onnodig. Huis
artsen moeten hun invloed niet onder
schatten; zij kunnen partijen prikkelen 
om te verbeteren door voor de patiënt 
de juiste zorg in ZorgDomein te kiezen.’
Van der Lugt: ‘Jullie beschikken over da
ta van patiëntstromen en weten hoe
veel mensen er naar ziekenhuis A gaan 
en hoeveel naar ziekenhuis B. Is daar 
belangstelling voor? Doen jullie daar 
iets mee?

Balestra: ‘De vraag is: mag je er iets 
mee? Wij mogen niets met persoonsge
gevens en medische gegevens van pati
ënten. Daar houden we ons uiteraard 
aan. Die gegevens gebruiken we puur 
voor het doel waarvoor jullie als huis
arts ze gebruiken. Als het gaat om me
tadata, daar mogen we wel wat mee. 
Dat is contractueel vastgelegd met de 
aanbieders en daar is ook behoefte 
aan. Partijen willen weten welk zorg
product goed loopt en in hoeverre de 
toegangstijd invloed heeft op de toe
stroom van patiënten.’
Van der Lugt: ‘En de zorgverzekeraars, 
de LHV?
Balestra: ‘Nee, geen van beide vraagt 
om die gegevens.’
Janssen: ‘Er is wel een link met het 
 NIVEL.’
Balestra: ‘Klopt. NIVEL is het instituut 
dat alle eerstelijnscijfers voor de over
heid levert. Een aantal huisartsen is 
daarbij aangesloten en wij maken het 
voor hen makkelijker om hun data 
door te geven. Die gegevens zijn voor 
de wetenschap en om na te gaan hoe 
de zorg in Nederland reilt en zeilt.’
Janssen: ‘ZorgDomein is in feite een 
van grootste ICTsuccessen in de zorg 
ooit. Iedereen kan met het systeem 
werken, ook alle HISsen. Het zijn niet 
alleen de verwijzingen die heen en 
weer gaan, maar specialisten melden in 
ZorgDomein ook welke voorbereidin
gen een patiënt moet treffen alvorens 
bij het ziekenhuis aan te kloppen. De 
verwijzing verbetert ook kwalitatief. 
Geen kattenbelletje met: “Patiënt heeft 
pijn in rechteronderbeen. Graag onder
zoek.” Ik hoop dat de commotie rond 
de tariefswijziging en de nieuwe inves
teerder snel overwaait. Zorg Domein is 
een stuk gereedschap dat we als huis
artsen absoluut nodig  hebben en nog 
lang niet ten volle  benutten.’ 

WALTER BALESTRA: ‘ONZE INVESTEERDER  
HEEFT  ZOWEL JURIDISCH ALS FYSIEK  
GEEN TOEGANG TOT WAT VOOR  
GEGEVENS DAN OOK’


