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Het verschil

LOEK RADIX, TOEZICHTHOUDER ATRIUM MEDISCH CENTRUM

Almaar toenemende complexiteit speelt de gezondheidszorg parten. De  
externe accountant is in die omstandigheden voor veel toezichthouders een 
onmisbaar adviseur, zegt Loek Radix, toezichthouder in de zorg. “Wat voor  
risico’s loopt de organisatie? Is de organisatie voldoende toegerust om die  
risico’s te managen? Dat wil ik horen van de accountant.”
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 “D
e interim-rapportage geeft het meeste in-
zicht. Natuurlijk, de rapportage over de au-
dit van de jaarrekening is noodzakelijk en 
nuttig, maar voor een toezichthouder, zeker 

iemand die relatief nieuw is in de sector, is de informa-
tie die de accountant verschaft in de interim-rapporta-
ge van het meeste belang.”
Loek Radix is inmiddels niet nieuw meer in de gezond-
heidszorg: vijf jaar geleden trad hij toe tot de raad van 
toezicht van Atrium Medisch Centrum in Heerlen. Hij 
werd voorzitter van de auditcommissie en had meteen 
intensief contact met de externe accountant. Die was 
sowieso aanwezig bij twee van de vier jaarlijkse raads-
vergaderingen, maar het aantal contacten werd naar 
aanleiding van de start van fusiebesprekingen met het 

Orbis-ziekenhuis in Geleen al gauw uitgebreid. “Laten 
we wel zijn”, zegt Radix, “de systemen waarmee de ge-
zondheidszorg moet werken zijn op zijn zachtst gezegd 
nogal complex en bovendien zijn ze voortdurend aan 
verandering onderhevig. Dat zijn omstandigheden 
waarin de analyse van de accountant voor de raad van 
toezicht ontzettend belangrijk is”.

In die analyse staan de risico’s centraal die inherent 
zijn aan die complexiteit en aan het tempo waarin sy-
stemen veranderen. “Je wilt ten eerste weten wat die ri-
sico’s zijn en ten tweede of de kwaliteit van de organi-
satie en de processen van voldoende niveau is om die 
risico’s te herkennen en te beheersen. En tot slot wil je 
ook weten hoe de organisatie zich in dat opzicht ver-
houdt tot vergelijkbare Nederlandse organisaties. Doen 
we het goed?”

Onoverzichtelijkheid
In de gezondheidszorg gaat het dan met name om de 
overgang van budgetfinanciering naar het DBC-vergoe-
dingensysteem (DBC staat voor diagnosebehandelings-
combinatie) en de vrijwel jaarlijkse wijzigingen in die 
systematiek. De complexiteit en de onoverzichtelijkheid 

‘ Het oordeel van 
de accountant 
is ons kompas’

‘ BIJ DE INTERIM-RAPPORTAGE  
HEB IK ALTIJD EEN DUBBEL  
COMPLIMENT KUNNEN GEVEN.’

Atrium fuseert

Tekenend voor de onzekerheid in de zorgsector: er wordt 

al enkele jaren gesproken over een fusie tussen het Heer-

lense ziekenhuis Atrium Medisch Centrum en Orbis in  

Geleen. Aanvankelijk waren er bezwaren op het terrein 

van de mededinging, maar in 2012 ging (toenmalig) toe-

zichthouder NMa toch akkoord. Recent is de fusiedatum 

weer met een halfjaar uitgesteld, tot begin 2015. Financie-

ring en financieringsafspraken zijn nog niet afgerond en 

uiteindelijk zullen ook enkele gemeenteraden en het pro-

vinciebestuur de fusie nog moeten goedkeuren.
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die daar het gevolg van is, leidde begin dit jaar onder 
meer tot een Alert van de NBA, waarin WERD gesteld 
dat accountants de jaarrekening 2013 van ziekenhui-
zen niet van een goedkeurende verklaring konden 
voorzien. Achtergrond daarvan was dat er geen over-
eenstemming was tussen toezichthouder NZa, zie-
kenhuizen en verzekeraars over de wijze waarop de-
claratievoorschriften moesten worden geïnterpreteerd 
(zie kader).

De Alert heeft Radix “verbaasd”, zegt hij. “Dat vond ik 
nogal een stap. Een accountant moet dan een goedkeu-
rende verklaring onthouden aan een organisatie waarvan 
hij heeft geconstateerd dat er op zichzelf niets mis mee 
is. Het enige argument voor het onthouden van die ver-
klaring is dan dat zich generieke externe omstandighe-
den voordoen die onzekerheden met zich meebrengen.”

Krachtenveld
Het voorbeeld toont echter eens te meer aan “in welk 
krachtenveld we ons als ziekenhuis bevinden”, vindt 

Het verschil

Derde van een serie interviews met bestuurders over  

situaties waarin accountants het verschil maakten.

‘ ALS TOEZICHTHOUDER WIL JE 
ZIEN DAT DE ORGANISATIE IN 
CONTROL IS.’

Zorgalarm

In een Alert aan haar leden stelde de NBA dit voorjaar 

dat accountants de jaarrekeningen over 2013 van zie-

kenhuizen en universitaire medische centra niet van een 

goedkeurende verklaring konden voorzien. De beroeps-

organisatie signaleerde dat de onzekerheden rond de 

omzetverantwoording te groot zijn geworden. Accoun-

tants geven al sinds vele jaren een verklaring met beper-

king af bij de afzonderlijke omzetverantwoording, ten 

behoeve van zorgverzekeraars respectievelijk de zorgau-

toriteit NZa, aldus de NBA. Met nieuwe systeemwijzigin-

gen nemen de onzekerheden in de facturatie echter zo-

danige vormen aan, dat een goedkeurende verklaring 

niet meer terecht kan zijn, aldus de NBA: een beperken-

de verklaring of oordeelsonthouding is op zijn plaats.

Overleg in de zorgsector heeft inmiddels geleid tot bete-

re afspraken tussen de partijen. Daarnaast hebben zie-

kenhuizen individueel self-assessments verricht, om te 

bepalen wat de impact van de onzekerheden zou kun-

nen zijn op de omzet. Loek Radix: “Voor Atrium is het ef-

fect beperkt gebleven tot minder dan één procent van de 

omzet.” Nadat de accountant zich een oordeel heeft ge-

vormd over deze self-assessment (is die voldoende 

grondig geweest, zijn de getrokken conclusies terecht?) 

moeten eind 2014 alsnog jaarrekeningen van ziekenhui-

zen een goedkeurende verklaring tegemoet kunnen zien. 
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ESAA  Erasmus School of Accounting & Assurance

RC voor RA, Eenjarige RC opleiding voor RA’s
De Post-Master opleiding tot Registercontroller/Executive Master of Finance and Control (RC/EMFC) van de Erasmus Universiteit Rot-
terdam start in januari 2015 weer met het specifi ek voor Registeraccountants ontwikkeld intensief eenjarig programma. Door middel 
van dit verkorte programma kunnen Registeraccountants in één jaar de RC/EMFC opleiding voltooien. De RC/EMFC opleiding van de 
Erasmus School of Accounting & Assurance is wetenschappelijk geaccrediteerd door de Nederlandse Vlaamse Accreditatie Organisatie. 
Afgestudeerden ontvangen de Master of Science graad Executive Master of Finance and Control (EMFC). Hierna bestaat de mogelijk-
heid lid te worden van de Vereniging van Registercontrollers (VRC) en kan, naast de titel Registeraccountant, de titel Register Controller 
(RC) gevoerd worden.

Pre-course
De verkorte RC/EMFC opleiding start op vrijdag 30 januari 2015 met een pre-course van een week. Deze pre-course is een update van 
fi nanciële economische onderwerpen en ook afzonderlijk te volgen door controllers, auditors, accountants en overige belangstellenden 
en levert 40 PE uren op.

Programma
Kijk voor meer informatie over de verkorte RC/EMFC opleiding en de afzonderlijk te volgen pre-course op www.esaa.nl/controlling 

Inschrijving
Het inschrijfformulier voor de pre-course en het volledige programma vindt u op onze website. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de program manager drs. H.J.G. Geerkens 06-511 009 27 (geerkens@ese.eur.nl) of met de program coordinator mevr. 
J.R. Klos 010-408 28 73 (klos@ese.eur.nl).

Kosten
Het collegegeld voor het complete eenjarige programma (inclusief pre-course) bedraagt € 11.665. 
Het collegegeld voor de pre-course van vijf dagen bedraagt € 2.000. 
De kosten van tekstboeken, readers, hand-outs en overige studiematerialen zijn inbegrepen.

ESAA is een onderdeel van de 
Erasmus Universiteit Rotterdam
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lukkig prijst. “Ik moet zeggen dat ik erg positief ben 
over de manier waarop onze accountant deze taak uit-
voert. Zijn oordeel is ons kompas. Hij maakt een bij-
zonder goede analyse van de potentiële problemen, hij 
kan daaraan ook inkleuring geven en hij levert er de  
relevante nationale benchmarks bij.” En dus: “Ik heb 
als voorzitter van de auditcommissie tot nu toe bij de 
interim-rapportage altijd een dubbel compliment kun-
nen geven: aan de ene kant aan de accountant vanwege 
zijn heldere analyse en het inzicht dat hij geeft in de 
kwaliteit van de organisatie, aan de andere kant aan de 
organisatie zelf, omdat uit die rapportages telkens 
blijkt dat men het erg goed doet.”

Toegang krijgen
Of de kwaliteit van de interim-rapportage het gevolg is 
van een specifieke aanpak van de accountant, zegt Ra-
dix niet precies te kunnen beoordelen, maar één ding is 
hem wel opgevallen: “Ik heb het gevoel dat onze ac-
countant toetst op alle niveaus van de organisatie. Hij 
is dus in staat om overal toegang te krijgen, waar hij 
dat nodig acht. Aan de ene kant licht hij administratie-
ve processen door en beoordeelt hij it-systemen, aan de 
andere kant zit hij geregeld met het management om 
de tafel. Dat is volgens mij ook nodig om te begrijpen 
wat er speelt in de organisatie, hoe de cultuur is. Want 
die gaat altijd van boven naar beneden.” Constateren 
dat een factuur naar behoren wordt afgehandeld is dus 
niet voldoende, vindt Radix. “Bij een grondig oordeel 
over de kwaliteit van dergelijke processen hoort kennis 
van het belang dat een raad van bestuur toekent aan de 
financiële en beheersaspecten van de organisatie.”

Selectiecriterium
Toegang krijgen is niet vanzelfsprekend, weet hij op 
grond van andere ervaringen. “Ik heb ook organisaties 
gezien waar de accountant eigenlijk nooit met de raad 
van bestuur sprak. Dat kan niet de bedoeling zijn, lijkt 
me.” Maar de accountant moet die toegang tot op zeke-
re hoogte zelf creëren: “Ik zie dat sociale vaardigheden 
in toenemende mate een belangrijke competentie 
wordt voor accountants, maar ik zie ook om mij heen 
dat dit bij accountantsorganisaties nog geen vanzelf-
sprekend selectiecriterium is. Ik weet dat dit in hoge 
mate een technisch vak is, waar in eerste instantie 
vooral mensen met een introvert karakter zich tot aan-
getrokken voelen. Maar het is onvermijdelijk dat de so-
ciale component alleen maar zwaarder zal gaan we-
gen”, aldus Radix. 

Dat geldt ook voor “het kritisch vermogen” van de ac-
countant. “Wij hebben als toezichthouder niets aan een 
accountant die zich met een kluitje in het riet laat stu-
ren. We zien graag een accountant die de persoonlijk-
heid heeft om door te kunnen vragen als dat nodig is. 
Nee, ook een dergelijke persoonlijkheid is geen vanzelf-
sprekend kenmerk in de beroepsgroep, maar in de prak-
tijk is het volgens mij een belangrijke variabele die 
mede de kwaliteit van het accountantswerk bepaalt.” 

Wie is Loek Radix?

Loek Radix (1956) studeerde economie aan de Tilburgse 

universiteit en werkte daarna bij het ministerie van Socia-

le Zaken en Werkgelegenheid, Interpolis en AZL. In 1988 

trad hij bij DSM in dienst, waar hij tot 2012 diverse func-

ties vervulde, onder meer die van corporate controller en 

van directeur bij DSM Research. Sinds 2013 is Radix zelf-

standig adviseur, toezichthouder en interim-manager. 

Halverwege dat jaar werd hij benoemd tot interim-direc-

teur van Media Groep Limburg (MGL), uitgever van de 

twee Limburgse kranten Dagblad De Limburger en Lim-

burgs Dagblad, om de verkoop van MGL uit de boedel 

van Mecom te begeleiden.

‘ WE HEBBEN NIETS AAN EEN  
ACCOUNTANT DIE ZICH MET EEN 
KLUITJE IN HET RIET LAAT STUREN.’

Radix. “In je rol als toezichthouder wil je dan zien dat 
de organisatie ondanks die moeilijke omstandigheden 
in control is. Maar hoe bepaal je dat? Natuurlijk spreek 
je daar met het bestuur over, maar je zoekt daarbij 
toch ook de expertise van een onafhankelijke partij. 
Zeker als het gaat om een vergelijking met andere zie-
kenhuizen: het bestuur heeft daar ook niet zo veel in-
formatie over.”

Op zo’n moment is er behoefte aan een accountant “die 
buitengewoon goed in de gezondheidszorg is ingevoerd 
en beschikt over een referentiekader waarin hij de ka-
rakteristieken van het ziekenhuis kan plaatsen”. Radix 
zegt dat hij zich als toezichthouder in dat opzicht ge-




