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Actiegroep Het Roer Moet Om 
komt met nieuw pamflet 
Een oproep tot meer samenwerking in de zorg en minder 

concurrentie, minder productiedwang en minder bureaucratie. 

Woensdag 12 juni publiceert Het Roer Moet Om het pamflet Zorg 

voor Samenhang. ‘Want alles veert terug.’ 

 

 

‘Met ons eerste pamflet uit 2015 hebben we beslist resultaten bereikt. 

Binnen no time hadden we 8000 handtekeningen van collega’s. Minister 

Edith Schippers schaarde zich achter onze oproep. Onnodige bureaucratie 

voor huisartsen is toen voor een deel afgeschaft. We konden als artsen 

makkelijker werken. Onze assistentes merkten dat ze meer tijd kregen. 
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Maar alles veert terug’, zegt Toosje Valkenburg. Ze is huisarts in De Bilt en 

één van de dertien leden van actiegroep Het Roer Moet Om. 

Huisarts Toosje Valkenburg 

Onuitroeibare bureaucratie 

Huisartsen verstrekken bijvoorbeeld voor wettelijk bepaalde voorbehouden 

handelingen dagelijks uitvoeringsverzoeken aan wijkverpleegkundigen en 

verpleegkundigen in verzorgingshuizen. Valkenburg: ‘Niets mis mee.’ Maar 

ook voor handelingen die door instellingen als risicovol worden beschouwd. 

‘Onnodig.’ Na schrapsessies in 2017/18 is hier het mes in gezet. Anno 2019 

is deze praktijk gewoon weer terug. Ook al staat het ook bij 

verpleegkundigen hoog op de ergernissenlijst. ‘Voor de zekerheid. Dat is 

vaak het argument. Wilt u voor de zekerheid even tekenen?’, zegt ze. ‘Die 

behoefte aan zekerheid gekoppeld aan het onvermogen deregulering goed 

te implementeren, maakt dat bureaucratie vrijwel onuitroeibaar is.’ Ze wijst 

https://academie-nieuwezorg.nl/raad-van-inspiratie/
https://www.academie-nieuwezorg.nl/
https://www.academie-nieuwezorg.nl/
mailto:info@academie-nieuwezorg.nl
https://www.academie-nieuwezorg.nl/
https://academie-nieuwezorg.nl/programma-2020/
https://academie-nieuwezorg.nl/programma-2020/
https://academie-nieuwezorg.nl/programma-2020/


 
Bekijk hier de Raad van Inspiratie van de AcademieNieuwezorg 

 

 
 

 

De AcademieNieuwezorg is een initiatief van TopSupport en staat onder regie van de conceptuele bedenker en voorheen 
inhoudelijk verantwoordelijke voor de Masterclass NieuweZorg 3.0, bezoek onze website voor meer informatie. 

  
AcademieNieuwezorg - Roelof Hartplein 13H - 1071 TS Amsterdam - info@academie-nieuwezorg.nl - (020) 845 40 18 

Bekijk hier het programma 2020 en meld u hier aan 

 

op de vijfminutenregistratie in de thuiszorg. ‘Die is ook al een paar keer 

afgeschaft, maar we komen er maar niet van af.’ 

Achterliggend mechanisme regeldruk 

Het nieuwe manifest dat morgen verschijnt, adresseert dit keer daarom niet 

de regeldruk en de bureaucratie zelf, maar benoemt het achterliggende 

mechanisme. Valkenburg spreekt in dit verband van een veelkoppig 

monster dat gedijt op een gebrek aan samenwerking, op wantrouwen, op 

concurrentie en op productiedwang. De romp van dit monster is in haar 

ogen ontstaan uit het slechtste van twee werelden, bureaucratie en 

marktwerking. ‘De overheid schiet door in controle op de besteding van de 

middelen. Zo ontstaat een toenemende regeldruk. En door de zorg aan 

marktwerking bloot te stellen, is er geen begrenzing. Er is nooit zorg 

genoeg. Het aanbod groeit, de consument wil het hebben en de dokter 

moet verantwoorden.’ 

Dat het ministerie van VWS programma’s heeft opgezet onder de 

naam Ontregel de Zorg met projectleiders, regietafels en 

voortgangsrapportages, is volgens Valkenburg op zichzelf een goed 

initiatief. ‘Ze hebben de ontregelagenda’s van professionals overgenomen’, 

zegt ze. ‘Maar de snelheid is eruit.’ 

Samenwerking als leidend principe 

In de ogen van Het Roer Moet Om is juist actie nodig. Niet alleen op het 

symptoom regeldruk maar op de ziekte zelf, het ontbreken van samenhang 

https://academie-nieuwezorg.nl/raad-van-inspiratie/
https://www.academie-nieuwezorg.nl/
https://www.academie-nieuwezorg.nl/
mailto:info@academie-nieuwezorg.nl
https://www.academie-nieuwezorg.nl/
https://academie-nieuwezorg.nl/programma-2020/
https://academie-nieuwezorg.nl/programma-2020/
https://academie-nieuwezorg.nl/programma-2020/


 
Bekijk hier de Raad van Inspiratie van de AcademieNieuwezorg 

 

 
 

 

De AcademieNieuwezorg is een initiatief van TopSupport en staat onder regie van de conceptuele bedenker en voorheen 
inhoudelijk verantwoordelijke voor de Masterclass NieuweZorg 3.0, bezoek onze website voor meer informatie. 

  
AcademieNieuwezorg - Roelof Hartplein 13H - 1071 TS Amsterdam - info@academie-nieuwezorg.nl - (020) 845 40 18 

Bekijk hier het programma 2020 en meld u hier aan 

 

in de zorg. In plaats van schrapsessies te faciliteren, moet politiek Den 

Haag volgens deze dertien huisartsen de verantwoordelijkheid en de regie 

nemen om samenwerking in de zorg als leidend principe te hanteren. Deze 

actie richt zich dit keer niet alleen op de eigen groep. Behalve huisartsen 

krijgen nu ook collega-zorgverleners en zelfs sympathisanten de 

gelegenheid het pamflet te ondertekenen. Doel is een publiek debat in het 

najaar en een hoorzitting in de Tweede Kamer. Daar moet nu volgens de 

actievoerders eindelijk eens structureel gekeken worden naar de 

doorgeschoten productiedwang, het gestolde wantrouwen en het 

misplaatste marktdenken in de zorg. ‘Zorgprofessionals moeten weer de 

ruimte krijgen hun vak uit te oefenen en dat doen ze het beste in 

samenwerking met anderen’, zegt Valkenburg. Ze hoopt dat haar 

actiegroep net als in 2015 de tijdgeest goed aanvoelt en veel steun gaat 

krijgen. 
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