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Minister van Volksgezondheid

Edith Schippers
Sinds 2010 is ze minister van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport. In zes jaar tijd heeft ze grote hervormingen in de zorg 
doorgevoerd en de sector in al haar facetten leren kennen.  
Hoe kijkt zij naar de toekomst? 

‘We zien te veel de 
incidenten en gaan voorbij 
aan wat de zorg presteert’

3

2Welke rol ziet u hierin voor 
medisch specialisten?
‘De medisch specialist is nodig om 
de administratieve lasten aan te 
pakken. Jarenlang is dit topdown 
geprobeerd. Dat werkt niet. Artsen 
en verpleegkundigen weten wat hen 
hindert, hoe het beter kan. Natuurlijk 
is informatie belangrijk. Zeker in de 
zorg. Ook patiënten willen meer 
informatie: wat helpt, wat niet, wat zijn 
de risico’s en de gevolgen. Maar dat 
kan en moet slimmer. Bronregistratie 
is daarin cruciaal, net als het weghalen 
van onnodige en zinloze registraties, 
te complexe richtlijnen en protocollen 
en te veel uitvraag van verschillende 
instanties en verzekeraars.’ Welk concreet advies wilt u medisch 

specialisten meegeven voor de komende 
tijd/ nabije toekomst? 
‘De samenleving verandert in rap tempo. 
Dat geldt ook voor de gezondheidszorg, 
denk bijvoorbeeld aan alle technologische 
ontwikkelingen en de eisen die patiënten 
stellen aan zorgverlening. Zorg dichtbij huis, 
zelf kunnen kiezen. Het is mooi om te zien 
dat medisch specialisten onderdeel uitmaken 
van deze ontwikkelingen. We doen het in 
Nederland heel goed. Natuurlijk kan het altijd 
beter, maar laten we ook gepast trots zijn! 
Over de visie van de Federatie ben ik heel 
enthousiast. Het is een prachtige agenda om 
op samen te werken.’ NQ
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1Wat ziet u als belangrijkste uitdagingen voor de zorg 
tot 2025? 
‘Focus op kwaliteit van leven in plaats van sec langer leven, 
netwerkgeneeskunde in plaats van focus op één alleenstaand 
onderdeel, volwaardige aandacht voor preventie naast 
reguliere zorg en care. Samen beslissen wordt de norm en 
nieuwe technologieën gaan daarbij helpen. Het is mooi om te 
zien dat de Federatie zich hier ook op richt. Want juist hierdoor 
opereren medici en patiënten steeds meer als een team, 
verbeteren we de zorg en houden we het betaalbaar.
De groei in de kosten van zorg beteugelen, zoals we 
gezamenlijk hebben gedaan, was een hele klus. Dat blijft het 
ook in de toekomst. Terug naar het steile groeipad van tussen 
2000 en 2012 is geen optie. En we hebben niet gekozen 
voor de gemakkelijkste weg van een kleiner pakket en steeds 
hogere eigen betalingen. Juist niet. De zorg heeft meer 
geleverd voor minder geld. Dat verdient een compliment. Deze 
credits krijgt de zorg te weinig. We zien te veel de incidenten 
en gaan voorbij aan wat voor geweldig goed werk er wordt 
verricht. Nu moeten we de weg op van samenwerking. Echte 
problemen aanpakken, zoals de doorgeschoten administratieve 
lasten. Voor mij staat dit op nummer één.’


