
(ONT)REGEL DE ZORG

EN BEGIN BIJ JEZELF



Disclosure

u Geen belangen

u Praktijkhouder GHC De Bilt. Initiatiefnemer Het Roer Moet Om , 
mede-initiatiefnemer Optimale Zorg-Dappere Dokters Utrecht

u Bestuurlijk actief: 
u RvT Saltro

u RvT SAG A’dam

u Medisch directeur hospice Demeter, De Bilt



Manifest van de Bezorgde Huisarts

u Als huisarts stel ik daarom de politiek en de verzekeraars de 
volgende drie eisen:

1 Haal de huisarts uit de greep van de Mededingingswet en herstel 
“samenhang door samenwerking” als leidend principe in de eerstelijns 
zorg.
2 Samenwerken en onderhandelen alleen op gelijkwaardige basis.
Landelijk én regionaal. Dus geen schijnonderhandelingen meer met de 
zorgverzekeraar.
3 Toon vertrouwen in de deskundigheid van de beroepsgroep.
Stop dan ook de grenzeloze verzameldrift van nutteloze data.



7900 ONDERTEKENAARS



Haagse Lobby

u Het Roer Moet Om - Oproep aan 
de Politieke Partijen

http://www.hetroermoetom.nu/


Politieke keuzes in de zorg

Dus vraag ik u drie dingen.

u Ik vraag u samen met ons verder te bouwen aan een goed solidair 
zorgstelsel, dat u gaat over de structuur, over  ICT, over  een beetje 
markt of niet, en dat wij gaan over de inhoud. 

u Ik vraag u ruimte te bieden aan die inhoud. Om het in vertrouwen 
zelf uit te dokteren. En natuurlijk wordt  daar rekenschap over 
afgelegd. 

u Als laatste vraag ik u stil te staan bij uw verantwoordelijkheid. 
Weersta de verleiding om elk incident uit te vergroten voor de 
politieke bühne en realiseer u uw voorbeeldrol.

Een samenleving is zo fatsoenlijk als het zorgt voor zijn kwetsbaarsten, laten we dat 
dan ook samen gaan doen!  



Stelling 1
De administratie en controle-druk is onaanvaardbaar 

hoog.



“Ik stem op Tom! #zorgdebat” 
- @Amcgschouten

Motie 1
Mijn politieke partij gaat door aanpassing van wet- en regelgeving 
zorgen voor 50% reductie van administratieve lasten. 



(Ont)Regel de zorg

u Teveel aan regelgeving in de zorg in Nederland,
u Alle zorgprofessionals hebben hier last van. 
u Schrappen van regels is alleen zinvol in samenhang 
u Onderzoek naar zorgbrede vermindering zodat de 

professionals zelf voorstellen wat er weg kan bij hen
u Waarbij recht wordt gedaan aan kwaliteit en 

verantwoording. 
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[Ont]Regel de Zorg

u administratie med specialisten

https://youtu.be/rqLH2sPy6cY
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Begin bij jezelf….

Handvatten van ‘t Roer

u Begin Met een inspirerende ambitie en een positief 
kritische houding

u Verscherp Samen je  standpunten en blijf daarbij (keep it
simple)

u Verbind; Zodat iedereen deel van de oplossing kan 
worden

u Verantwoord; Maak zichtbaar wat je doet en 
u Leid: Toon leiderschap, medisch en maatschappelijk
u Lach; Om jezelf en met elkaar



En schrap en verbeter…



Discussie

u Zien jullie een rol voor jezelf in het terugdringen van de 
bureaucratie?

u Opstand van professionals, wat vraagt dat van bestuurders?

u Ontregelen en schrappen en wel verantwoorden vraagt 
vertrouwen, hoe kan dat comfortabel vanuit bestuurlijk perspectief?


