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Er is helemaal geen marktwerking in onze zorg' 
Edith Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn & Sport, vindt dat de zorgstaat 

Nederland harde, maar noodzakelijke bezuinigingen heeft doorgevoerd. Psychiater 

Bram Bakker, een man uit het veld, voelt haar aan de tand over hoe het nu verder 

moet. ‘Wij willen de competitie van de markt en de solidariteit van de overheid. 

 

door Bram Bakker 

Het duurde maanden voor het licht op groen ging, en onze aanvraag voor een interview 

met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werd gehonoreerd. Van tevoren 

moesten de gespreksonderwerpen worden voorgelegd, maar discussie over welke 

geoorloofd zouden zijn bleef gelukkig uit. Het gesprek werd midden in augustus gepland, 

op een moment dat politiek Den Haag nog massaal met vakantie is. Terwijl ik op weg ben 

naar het ministerie belt haar woordvoerder met de vraag of ik wellicht het gesprek op 

een terras wil voeren. Dat aanbod leg ik naast me neer, want ik moet het gesprek goed 

kunnen opnemen, en dat lijkt me te lastig in de buitenlucht. Ik beschouw mezelf als een 

serieuze criticaster van deze minister, en ben voornemens haar het vuur eens flink aan 

de schenen te leggen. Ik ben eigenlijk vooral benieuwd of ze enig idee heeft van de 

dagelijkse gang van zaken op de werkvloer van de GGz. Of ze wel weet hoe de 

verzekeraars ons professionele leven vergallen, en hoe de bureaucratie ons daar richting 

burn-out drijft. 

 

Ik hoef niet lang te wachten in het gebouw van het ministerie. Edith Schippers treedt me 

open tegemoet, en stelt zich voor met haar voornaam. Ik besluit om het maar formeel te 

houden, dat is gemakkelijker als je kritische vragen wilt stellen. Al snel belanden we in 

een boeiend gesprek, dat langs alle onderwerpen voert die ik had ingebracht. Schippers 

heeft zich heel goed voorbereid, of ze zit sowieso uitstekend in de materie, want er is 

eigenlijk niets waarvan ze geen weet lijkt te hebben. Ieder antwoord rolt soepel uit haar 



2 
 

mond, met geen enkele vraag heeft ze moeite. En ze houdt dit bijna twee uur vol, kun je 

dat ingestudeerd hebben? Of heb ik me als een schooljongen laten inpakken door een 

slinkse politicus? Dat kan toch bijna niet? Ik ben gewend om mensen hun drugsgebruik 

op te laten biechten, om ze heimelijke zelfmoordplannen te ontfutselen, ik prik toch met 

gemak door mensen heen na twintig jaar psychiatrie? 

 

Als u vakantie heeft, en u denkt af en toe vast ook eens even aan uw werk, wat komt er 

dan het vaakst naar boven? Wat houdt u dan het meest bezig? “Als er een thema is dat 

me bezighoudt, gedurende het gehele ministerschap, dan is het de duurzaamheid en de 

betaalbaarheid van de zorg. Er gebeuren ontzettend veel nieuwe en spannende dingen in 

de zorg die de kwaliteit ten goede komen, maar we moeten het ook allemaal kunnen 

betalen, voor iedereen. Ik ben er ontzettend trots op dat ik in een land leef waar iemand 

met een kleine portemonnee, die de pech heeft een zeldzame, dure ziekte te krijgen, in 

een ziekenhuis komt te liggen naast iemand die misschien enorm veel kan besteden, 

maar dezelfde kwaal heeft. In dit land hoeft niemand vanwege een ziekte zijn huis te 

verkopen. Het verschil tussen gezond en ziek is maximaal de 375 euro van het eigen 

risico. We hebben een systeem waar ik heel erg trots op ben en dat ik voor de toekomst 

graag wil behouden. En als ik nu ergens een puzzel heb, dan is het daar: het beteugelen 

van de groei van de zorguitgaven. Want die zullen blijven groeien. Mijn doel is dat al het 

goede dat onze zorg te bieden heeft, ook in de toekomst voor iedereen beschikbaar 

blijft.” 

 

Dat staat ver af van het beeld dat veel werkers in de gezondheidszorg van u hebben, 

namelijk: dat u alles afbreekt. “Ik begrijp dat er af en toe frustraties ontstaan bij die 

mensen, als ze tegen de grenzen aanlopen van wat collectief wordt vergoed. En 

natuurlijk zijn dan degenen die op de kosten letten de boemensen. In ons land zijn dat de 

verzekeraars. Maar in Engeland, waar ik ben geweest om me te verdiepen in het 

veelgeprezen systeem van de National Health Service (NHS) zijn het de ambtenaren, 

omdat die daar de kosten bewaken. In ons land moeten de zorgverzekeraars namens de 

verzekerden zorg inkopen. Dat gebeurde begin deze eeuw met een groei van tien 

procent per jaar, terwijl de economie hooguit eenderde daarvan groeide. Toen de 

economie stilviel, groeide dat gat. En dat betekent dat een gemiddeld huishouden met 
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een gemiddeld inkomen inmiddels een kwart daarvan besteedt aan zorg.  

 

Maar die mensen willen af en toe ook met 

vakantie, ze moeten een keer een nieuwe 

bank kopen of de opleiding van de 

kinderen betalen. Dat kon zo niet 

doorgaan. En je kunt dan, zoals we gewend 

waren, het pakket uitdunnen of het eigen 

risico verhogen.  

 

 

Toen heb ik gezegd: dat doen we niet, we gaan de besparingen niet bij de patiënt halen, 

maar uit het systeem. Dus heb ik de verzekeraars opgedragen om ervoor te zorgen dat er 

meer zorg voor minder geld wordt geleverd. Sinds ik hier zit zijn de besparingen 

opgelopen tot 12 miljard euro, echt een enorm bedrag (waar zit de besparing dan in?). In 

mijn periode als minister is er nauwelijks iets uit het pakket gegaan. Het eigen risico is 

altijd alleen maar geïndiceerd, met een eenmalige uitzondering ten gevolge van het 

Lenteakkoord in 2012. De besparingen zijn dus feitelijk gerealiseerd door de mensen op 

de werkvloer, die harder moesten werken voor hetzelfde geld, of met minder geld 

hetzelfde moesten zien te bereiken als voorheen. Zij zijn de kampioenen van de 

kostenbesparingen.”  

 

Ze zijn er wel toe gedwongen. “Natuurlijk, niemand doet dat vrijwillig. Maar we zagen 

wel jaar na jaar een overschrijding. Het moest echt. Ik denk dat het belangrijk is dat we 

nu een volgende slag gaan maken: dat de zorgverzekeraars samen met die werkvloer 

gaan kijken hoe het slimmer kan in plaats van dingen op te leggen. Dus minder: jij moet 

dit wel, en dat niet. We moeten samen kijken hoe we de kwaliteit bewaken. Want we 

doen het heel goed, in Nederland. We leveren in de curatieve zorg hoge kwaliteit tegen 

gemiddelde kosten in vergelijking met het buitenland. Ik hoor dat ook terug bij 

werkbezoeken in het buitenland, dat onze zorgaanbieders zo innovatief zijn, dat men zich 

spiegelt aan ons.” 
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Oké, dan doen we het heel goed in de curatieve sector, waar genezen het doel is. Maar 

daar zit op het ogenblik de grootste pijn natuurlijk ook niet. Die zit in de care, de zorg 

voor mensen met langdurige beperkingen, zoals de verwarde man op straat. Dat is uw 

portefeuille niet. “Jawel, ook die zorg valt onder de zorgverzekeringswet. We hadden in 

Nederland relatief heel veel klinische verpleegplekken in de GGz, na België het hoogste 

aantal bedden per inwoner in de EU. De intramurale zorg noemen we dat. Daar was geen 

goede verklaring voor, dus hebben we afgesproken om het aantal bedden met 30 

procent te verminderen tussen 2009 en 2020. Internationaal een heel bescheiden 

afbouw, en ook nog eens langzaam. Het sluit aan bij het inzicht dat het ook menselijker is 

om zoveel mogelijk zorg te verlenen in iemands eigen omgeving.  

Maar dat vereist wel dat we wat toleranter zijn naar mensen met psychische problemen 

die zich in onze leefomgeving ophouden. We vinden iemand al snel afwijkend, maar je 

moet ook begrijpen dat we niet allemaal in hetzelfde malletje passen. We vragen dus om 

tolerantie in de samenleving, en dan mag men van ons verwachten dat we die opvang 

goed regelen. En wat je nu ziet is dat sommige steden, bijvoorbeeld Den Haag, dit ook al 

heel goed doen, en andere, laat ik het politiek correct zeggen: een stuk minder. Opvang 

en begeleiding van verwarde mensen moet beter. Vooral door de samenwerking te 

bevorderen. Daar gaan we de komende jaren keihard aan werken.” 

 

Maar is het dan wel handig om allerlei taken te delegeren aan de gemeenten? Is het 

niet beter om dit centraal aan te sturen? In de jeugdzorg zie je dat er nu verschillen 

tussen gemeenten ontstaan. De ene gemeente heeft meer geld over voor behandeling 

van bijvoorbeeld een autistisch kind dan de andere. “De jeugdzorg is een ander verhaal. 

Dat is de enige zorg die naar de gemeenten is gegaan. Alle andere zorg is binnen de 

zorgverzekeringswet gebleven, gemeenten doen verder enkel ondersteuning en 

begeleiding.”  

 

In de zorg is er veel angst dat er nog meer naar de gemeenten zal gaan. Decentralisatie 

leidt tot te grote verschillen en te weinig regie, is men bang. 
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“Ik had ook mijn twijfels bij die overgang van de jeugdzorg. Maar de GGz heeft het met 

alle andere partijen die betrokken waren bij de Jeugd-GGz niet goed gedaan. Daar is zelfs 

een parlementair onderzoek naar geweest, omdat je soms wel tien verschillende 

hulpverleners in een gezin zag, die ook nog eens allemaal langs elkaar heen werkten. In 

het verlengde van die enquête is besloten dat de jeugdzorg naar de gemeente moest. Ik 

was daar niet zo voor, maar het was duidelijk dat de professionals het er wel een beetje 

bij hadden laten zitten, dat ze niet de regie hadden gepakt. Er moest per kind één 

regisseur komen. De transitie van de jeugdzorg is het gevolg van ondermaats presteren, 

en nu moeten we er het maximale van maken. Die kwaliteitsverbetering moet dan wel 

komen. Ik vind het een uiterst boeiend terrein, net als de hele GGz trouwens.”  

 

U heeft de reputatie dat u niet van de GGz houdt. Dat u die sector in verhouding harder 

aanpakt. Dus zet dat eens recht, als dat kan. “Het is heel gek. Mijn schoonouders 

hebben allebei in de GGz gewerkt, mijn man heeft psychologie gestudeerd: het is 

flauwekul. Toen ik Kamerlid was zijn er geregeld psychiaters, collega’s van u dus, bij mij 

op bezoek geweest om te bepleiten dat ze bij de andere medische specialismen wilden 

gaan horen, vanwege de grote overeenkomsten met andere disciplines. Met vergoeding 

vanuit de zorgverzekeringswet, en niet vanuit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere 

Ziektekosten - BB.). 

 

Het is zo raar dat wij anders worden behandeld dan de somatische zorg, zeiden ze, en dat 

vond ik ook. De GGz zat bij de ouderen- en gehandicaptenzorg, met financiering vanuit 

de AWBZ. De scheiding somatisch-psychisch is opgeheven, psychiatrische ziekten worden 

nu net zo beschouwd als longziekten of kanker. “Maar het blijft een gekke scheiding, dat 

we iets zien als of lichamelijk óf geestelijk. Als je kijkt naar de zorg voor mensen met 

kanker bijvoorbeeld: je hebt de zorg voor de lichamelijke kant, met chemo, bestraling, 

etc. Maar er is ook een heel psychologisch verhaal, als je bijvoorbeeld genezen wordt 

verklaard en je werk mag gaan hervatten. Die zorg moet veel integraler.” 
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Dat klinkt me als muziek in de oren. “Het gaat dan niet alleen om de financiering, maar 

ook om de samenwerking die veel beter kan. Op het moment dat er iets niet goed gaat, 

wil ik zorgen dat verbeterd. Dat motiveert me. Je hebt overal mopperaars, maar er zijn 

ook heel veel inspirerende mensen met goede ideeën, en in de GGz zie ik die mensen 

ook. Ik kom doorgaans enthousiast terug uit de GGz als ik met de mensen daar gesproken 

heb, er is veel energie om dingen anders en beter te doen.” 

 

U ziet de GGz dus niet als lastiger dan pakweg de chirurgen? “Ach, welnee. Er is een 

onderscheid, en dat is tussen artsen en verpleegkundigen. Verpleegkundigen zijn erg 

praktisch ingesteld, de handen uit de mouwen. Die komen bij mij met een probleem en 

vragen dan hoe we dat gaan oplossen. Artsen zijn veel meer probleemzoekend. Dat is 

ook echt iets van de zorg, niet speciaal van de GGz, dat iets wat niet bij henzelf vandaan 

komt niet snel wordt omarmd. Not invented here. Maar als een bepaald ziekenhuis iets 

heeft bedacht dat heel goed is, waarom doen we het dan niet overal? Het is zo jammer 

dat in de gezondheidszorg veel veranderingen vaak zoveel tijd vragen, of zelfs helemaal 

niet tot stand komen.” 

 

Ik word er gek van dat mooie en succesvolle behandelingen die er op mijn werkplek 

plaatsvinden niet worden vergoed, omdat ze niet evidence based zijn: volgens strenge 

wetenschappelijke criteria bewezen effectief. Wij hebben in de ggz-instelling waar ik 

werk in ieder behandeltraject bijvoorbeeld ook een fysiotherapeut in het team, omdat 

we aandacht voor lichaamsbeweging ook bij psychische klachten heel belangrijk 

vinden. “Maar dan moet je bij de sector zelf zijn, die bepaalt wat goede zorg is. En als de 

beroepsgroep laat weten wat de gouden standaard is, dan wordt dat de richtlijn en 

wordt dat gefinancierd. Niet ambtenaren of verzekeraars bepalen wat goede zorg is, dat 

bepalen artsen zelf.  

 

Ik heb meegemaakt dat bij iemand uit mijn omgeving aandacht voor beweging goed hielp 

in de behandeling van kanker. Op het moment dat de beroepsgroep zegt dat een 

bepaald onderdeel bij de standaardbehandeling hoort, dan neem ik dat aan. De 

beroepsgroep is leidend waar het de behandelinhoud betreft. Op het moment dat je nog 

niet weet of een bepaald onderdeel moet worden toegevoegd aan een behandeling, 
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hebben we bij de Nederlandse Zorgautoriteit de innovatieregel, waarmee je ook dingen 

tijdelijk gefinancierd kunt krijgen. Er is dus geld gereserveerd voor onderzoek naar 

nieuwe initiatieven in de zorg. Maar het verbaast mij ook dat dingen soms zo langzaam 

gaan. Maar ik ben blij dat we het in Nederland van onderop laten komen, in plaats van 

dat het van bovenaf wordt bepaald en opgelegd.” 

 

Dus wij proberen op de verkeerde plek geld te vinden voor onze behandelingen, als 

kleine, maar innovatieve GGz-instelling? Bij de verzekeraars worden we elektronisch 

gecontracteerd omdat we zo klein zijn, en ten opzichte van de grote GGz-instellingen 

zijn we geen partij. Innovatie op de werkvloer wordt bemoeilijkt doordat kleinschalige 

initiatieven er niet doorheen komen. “Er moet in de zorg veel meer aandacht komen 

voor kwaliteit. Verzekeraars moeten laten weten op basis waarvan ze inkopen, welk 

gewicht ze toekennen aan de kwaliteit. En ze moeten ook laten zien hoeveel kleine, 

nieuwe en innovatieve instellingen ze contracteren. Als ze heel lui inkopen, bij de grote, 

traditionele zorginstellingen, dan zal dat nu niemand opvallen. Dat moet anders, we 

willen ook de invloed van de verzekerden op de verzekeraars vergroten, ze meer inspraak 

geven. Verzekeraars hebben mooie reclames, maar ze moeten veel transparanter 

worden over wat ze inkopen.  

 

Een zorgverzekeraar die geen innovatieve zorg inkoopt heeft dan wat uit te leggen. In de 

GGz zijn veel te grote instellingen ontstaan, vind ik. Maar die fusiegolf was al gaande toen 

het allemaal nog werd gefinancierd vanuit de AWBZ. “Wat ik het allerbelangrijkste vind in 

mijn beleid is dat patiënten weg kunnen als ze het niet naar hun zin hebben. Mensen 

zeggen: Schippers is van de marktwerking. Maar er is helemaal geen marktwerking in 

onze zorg, en dat wil ik ook zo houden. De zorg is hier niet van de overheid, zoals die 

veelgeprezen NHS in Groot-Brittannië. De resultaten daar zijn eigenlijk best dramatisch. 

Maar de zorg is ook niet van de markt hier, wij zitten er tussenin. Wij willen de 

competitie die de markt met zich meebrengt, maar ook de solidariteit die de overheid 

kan garanderen. Ik vind dat we onze instellingen en ziekenhuizen te groot hebben laten 

worden, er worden te veel fusies goedgekeurd. En iedereen weet dat ik vind dat de 

Autoriteit Consument en Markt daar vaker voor zou moeten gaan liggen. Dat moet 

desnoods door wetten aan te scherpen. Tegelijkertijd moeten we niet zo spastisch doen 
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als een clubje beroepsbeoefenaren wil samenwerken. Laat ze lekker hun gang gaan. Als 

het de patiënt maar ten goede komt.” 

 

Een beetje marktwerking is toch ook best goed? “Marktwerking is een verkeerd woord, 

het gaat om de competitie. Het onderdeel van de marktwerking dat ik wil hebben, is dat 

er iets te kiezen is. Het onderdeel dat ik niet wil hebben, is dat alleen de rijkste mensen 

de beste zorg kunnen kopen. “Ik wil een mix van marktwerking en solidariteit, zodat 

iemand met heel goede ideeën, die in een grote instelling werkt, ook op een dag kan 

besluiten om voor zichzelf te beginnen. Dat hij of zij iets nieuws kan starten en als kleine 

aanbieder een concurrent kan worden van een grote zorgaanbieder. Dat evenwicht 

vinden wordt een taak voor de komende tijd.” 

 

Dan moet u nog wel even minister van Volksgezondheid blijven… “Ik heb grote 

ambities. Het gaat naar mijn idee vaak veel te langzaam. Hoewel het beleid dat ik voer al 

werd ingezet door minister Borst, er zit dus wel continuïteit in. Al meer dan twintig jaar 

werken we aan hetzelfde systeem.” 

 

Ik sta iedere dag met mijn voeten in de klei, en daar neemt de macht van de 

zorgverzekeraars toe, van de bureaucratie. “Zorgverzekeraars hebben de taak gekregen 

de stijging in de gezondheidszorgkosten terug te brengen tot 1 procent netto per jaar. 

Dat moeten ze ook echt gaan waarmaken, anders kan ik als overheid beter zelf zorg gaan 

inkopen.”  

 

Ze hebben wel hoge reserves. “Ja, maar die moeten ze hebben. Daar wordt heel veel 

over geklaagd. De politiek heeft de reserve-eisen opgehoogd naar aanleiding van de 

bankencrisis. Er moet voldoende geld in kas zijn om continuïteit in de zorg te garanderen, 

zodat mensen niet ineens zonder zorg komen te zitten en zorgverleners niet ineens geen 

geld meer kunnen krijgen als de verzekeraar in financiële problemen komt. Dat ze geld 

uitgeven aan reclame is onvermijdelijk, dat valt onder de overhead. Reclame hoort bij 

concurrentie, en is het gevolg van de mogelijkheid dat je als ziektekostenverzekeraar je 

klanten kunt kwijtraken, en dat je als consument kunt kiezen. In de tijd dat je op 

postcode werd toegewezen aan een ziekenfonds had je geen reclame, maar waren er 
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andere kosten. De overhead was relatief hoger in de vorm van bureaucratie. Toen 

konden enkel de particulier verzekerden iets kiezen.” 

 

U bent de enige in een positie om die 

zorgverzekeraar iets op te leggen. Om te 

zeggen: laat nou eens zien wat je 

klaarspeelt met het geld dat je 

binnenhaalt. “Zolang de mogelijkheid 

bestaat om over te stappen zullen ze 

moeten zorgen dat ze niet te duur zijn of 

onvoldoende kwaliteit leveren. Als een 

overheid een blinde vlek heeft, ben je daar 

als patiënt mooi aan overgeleverd. Een 

zorgverzekeraar kan zijn klanten 

kwijtraken. Van de overheid kun je niet 

overstappen.” 

 

Daar vertrouwt u dan misschien wel heel erg op de markt. “Nee, want ik vind dat we 

meer inzicht moeten hebben in wat de zorgverzekeraars doen. Ik heb dan ook de eisen 

aan de zorgverzekeraars enorm opgeschroefd, die gaan volgend jaar in. Ze moeten laten 

zien wat de criteria zijn op basis waarvan ze inkopen. En een aanbieder moet naar de 

rechter kunnen stappen als ze zich daar niet aan houden. Het is nu onvoldoende 

transparant.  

 

De Nederlandsche Bank weet waaraan zorgverzekeraars hun geld uitgeven, maar ik vind 

dat patiënten het ook moeten kunnen weten. Laat ze op hun website inzichtelijk maken, 

ook visueel, waaraan het premiegeld wordt uitgegeven. Vroeger hoefde dat nooit. Ook 

de zorgaanbieders moeten transparanter worden: wat gaan ze doen met een bepaalde 

diagnose? Niet direct een behandeling inschieten, geef de patiënt eerst eens opties, 

betrek hem erin. Ik zie prachtige voorbeelden hiervan, en wat me dan verbaast is dat niet 

heel Nederland dat doet. We hebben de patiënt wel heel erg achtergesteld, qua 

informatie.”  
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Is dat dan niet de taak van de zorgverzekeraar, aanbieders dwingen tot meer 

transparantie? “Dan kom je op een gevoelig terrein. Aanbieders zijn bang voor 

bemoeienis vanuit de verzekeraars met de inhoud van de zorg.” 

  

In mijn werk bemoeien ze zich al lang met de inhoud. Ook al is iemand aantoonbaar 

enorm verbeterd, en ook al hebben we een geweldige klanttevredenheid: in het 

huidige stelsel heeft een verzekeraar de macht om te zeggen: ik vind dat je aan een 

bepaalde regel niet hebt voldaan, dus ik vergoed je niets. “Als het in het basispakket zit, 

moet de verzekeraar de zorg vergoeden. We hebben heel lang gehad dat 

zorgverzekeraars alleen werden vergeleken op de premie. Dat was het enige wat je kon 

vergelijken. Als je wilt dat een zorgverzekeraar ook op inhoud beoordeeld kan worden, 

dan moet je ze vragen ook te laten zien wat ze presteren ten opzichte van hun collega’s. 

Alleen prijsconcurrentie is wel heel armzalig.  

 

Eigenlijk wil je de slag maken: beter, voor minder geld. Dan houd je de zorg betaalbaar, 

en dat moet, want we hebben straks één gepensioneerde op twee werkenden, dat wordt 

een enorme uitdaging. Innovaties in de behandelingen zijn nooit een punt, maar 

procesinnovaties komen moeilijk van de grond. En die zullen we de komende jaren hard 

nodig hebben. Dat moeten we samen doen, artsen zullen veel meer betrokken moeten 

worden bij het probleem van de betaalbaarheid. Er komen nu bijvoorbeeld heel goede 

nieuwe medicijnen aan, op allerlei gebieden, die een enorme druk zullen geven op edith 

schippers de uitgaven. Artsen moeten de poort helpen bewaken, zorgen dat iets alleen 

wordt voorgeschreven als het ook echt nodig is. Bij de oncologen zie je dat al, die 

beroepsgroep loopt daar echt in voorop. De dokter moet een partner worden in het 

streven naar betere zorg voor minder geld. Dat zou een andere situatie opleveren.” 
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Bij die oncologen draait echt alles om de behandeling van levensbedreigende ziekten. 

We hebben als samenleving ongelooflijk veel geld uitgegeven aan cholesterolremmers, 

maagzuurremmers en antidepressiva, en op het moment dat de patenten verstrijken 

komen we tot de ontdekking dat dit soort middelen enkel werken zolang je ze inneemt. 

Zodra je stopt komen de klachten meestal terug, het zijn lapmiddelen zou je 

oneerbiedig kunnen stellen. “Symptoombestrijding. Als je de samenleving, want zorg is 

samenleving, vraagt om heel veel geld uit te geven aan een bepaald medicijn, dan vind ik 

dat je als fabrikant inzichtelijk moet maken waar jouw kosten uit bestaan. En het stoort 

me dat je op dit soort vragen soms gewoon nul op rekest krijgt. Omdat het om een 

private onderneming gaat, ofzo.  

 

Maar ik vind dat je als overheid helderheid mag vragen over de kostenopbouw van 

geneesmiddelen, als de fabrikant zulke hoge prijzen vraagt. Daarom ben ik zelf ook gaan 

onderhandelen over sommige van die heel dure medicijnen, en dat ga ik ook voor heel 

dure geneesmiddelen die in ziekenhuizen worden gebruikt doen, de zogenaamde 

intramurale middelen. Want ik kan meer druk uitoefenen dan een zorgverzekeraar of een 

ziekenhuis. En nog beter is als we op Europees niveau daarop gaan samenwerken.” 

 

We zouden het niet hebben over uw verdere carrière-ambities, maar u klinkt niet als 

iemand die na de verkiezingen baas wordt van een zorgverzekeraar, zoals een van uw 

voorganger Ab Klink. “Hahaha! Dat is op dit moment zeker niet mijn ambitie!”  

 

Als ik het gebouw verlaat is het me duidelijk dat onze gezondheidszorg anders in elkaar 

steekt dan ik dacht, en dat het niet al te positieve beeld dat ik van Schippers had niet 

klopt. Ze heeft wél aandacht voor de mensen op de werkvloer, en verdedigt niet enkel de 

belangen van zorgverzekeraars en farmaceuten./ 


