Geachte Heer van de Dungen, beste Bas,
Wij staan hier in alle vroegte om zo dadelijk naar ons ochtendspreekuur te gaan. In de
verwachting de Ministers de Jonge en Bruins hier toch zouden staan. Helaas hebben zij
uiteindelijk hun wekker niet gezet, jij gelukkig wel.
Het wekt de indruk dat de Ministers ons willen ontlopen en daarmee ook de opstapelende
problemen in de zorg. En dat raakt precies de kern van de problematiek, de politiek die al
jaren onvoldoende verantwoordelijkheid neemt om vast te stellen wat het algemeen belang
vereist. Ik had de minister hier willen vragen waar staan jullie nu eigenlijk, en waar denken
jullie dat kwetsbare mensen en hun zorgverleners staan?
Drie weken geleden hebben wij de Tweede Kamer het boekje Patiënt tussen wal en schip
aangeboden. Met 100 schrijnende verhalen die heel kwetsbare patiënten uit onze praktijken
overkomen. We hebben in oktober gepeild hoe vaak dit voorkomt, elke huisarts maakt het
iedere week een paar keer mee. En als je je dan bedenkt dat er dagelijks 8000 huisartsen aan
de slag zijn, dan gaat het dus om vele duizenden gevallen per week. Dat gaat zo niet langer,
we zitten op een doodlopende weg.
Het gaat niet alleen om de schokkende verhalen, maar zeker ook over de onderliggende
oorzaken. En dat is anders dan velen denken geen gebrek aan geld. Maar wel gebrek aan
samenhang, samenwerking, politieke keuzes en regie. Die met het marktdenken hebben
geleid tot verkeerd gebruik van zorg, consumentisme en perverse beloningssystemen. Als je
de verhalen analyseert, tonen zij stuk voor stuk aan wat ons te wachten staat als de
weeffouten niet snel uit ons zorgsysteem worden gehaald.
Ik kreeg dan ook een hopeloos gevoel toen ik de reactie van Minister Bruins las op vragen
van Tweede Kamerleden over ons boekje. “Huisartsen moeten beter samenwerken in de
regio om het op te lossen”. Alsof wij de chaos in de GGZ, de jeugdzorg en de tekorten in de
Thuiszorg kunnen oplossen.

Genoeg hierover. Het Roer Moet Om heeft altijd een hand uitgestoken naar de andere
partijen in de zorg, ook naar het Ministerie van VWS. Samen hebben we het systeem
vastgedraaid , samen moeten we het weer losdraaien. En ook nu steken wij onze hand weer
uit.
Samen met gezichtsbepalende denkers en doeners hebben wij de afgelopen maanden
allerlei oplossingsrichtingen op papier gezet die het zorgsysteem sterk kunnen verbeteren.
Oplossingen die opvallend breed door de veldpartijen worden gedragen, hoeveel mooier wil
je het als politiek nog hebben?
Vandaar dit kerstpakket, over een kerstgeschenk hebben we het nu maar even niet. Wij
hopen dat de Ministers bij de kerstboom alvast gaan nadenken over onze richtingwijzers. En
wij gaan er vanuit dat de Ministers in 2020 wel wakker genoeg zijn om hun politieke en
publieke verantwoordelijkheid te nemen. En ook recht doen aan onze opvatting dat de wil
tot samenwerking in de zorg leidend moet zijn, en niet de opdracht tot concurrentie.
Ik geef nu het woord aan Ella Kalsbeek, voorzitter van de Landelijke Huisartsenvereniging die
zo haar eigen zorgen heeft over de wankelende huisartsenzorg, het fundament van ons
zorgsysteem.

