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Het zal u niet ontgaan zijn. De media trakteert ons nage-
noeg dagelijks op nieuwsberichten, kwaliteitsrapporten, bij-
stellingen van kostenramingen, schandalen en roddels uit 
de zorgsector. Nog niet zo lang geleden was het fnuikend 
nieuws dat medisch specialisten zich ongepast lieten fêteren 
door de farmaceutische industrie en zo de objectiviteit in de 
zorg in gevaar brachten. Politiek Den Haag en de NZa had-
den daarop heel snel het antwoord klaar om deze poging tot 
het beïnvloeden van medische besluitvorming aan banden te 
leggen door invoering van maximumbedragen, regels, wet-
ten en straffen. Boeiend is het dat topmannen van dezelfde 
politieke beslisorganen zich blijkbaar niet aan die wetten en 
regels hoeven te houden en er een NRC-onderzoek voor no-
dig is voordat iemand zich überhaupt druk maakt over de 
ethiek van hun declaratiegedrag. Let wel, dit gaat alleen nog 
maar over het declaratiegedrag! Beslissingen worden uiter-
aard niet slechts gebaseerd op het aantal sterren van het door 
de farmaceut betaalde hotel. Toch? Het is een terechte vraag: 
waardoor dan wel? Als een Unilever-directeur het zich als 
objectief presenterend overheidsadviesorgaan als het Voe-
dingscentrum gaat leiden, wie weet welke belangen dan wor-
den behartigd? Kan in zo’n geval de objectiviteit wel bewaard 
worden, daar waar verondersteld wordt dat een medisch spe-
cialist dat op zijn vakgebied niet doet? 

Daartegenover ontstaat in de media langzaam het besef 
dat de falende marktwerking in de zorg een niet te stuiten 
kostenstijging, frustratie bij patiënten en een ongebreideld 
cynisme bij zorgverleners tot gevolg heeft. Heel langzaam 
wordt het beeld van de grijpgrage, immorele medisch specia-
list ook in de media bijgesteld. Dit lijkt zich de laatste maan-
den ineens spontaan te ontwikkelen. Het is natuurlijk dol-
komisch dat er in columns en opiniestukken nieuwsfeiten 
worden gepresenteerd die voor ingewijden in de ziekenhuis-
perikelen al jarenlang een bekende bron van ergernis zijn. 
Het leidt tot bevrijdende gevoelens die we tegenwoordig er-
varen nu we het juk van onbegrip van ons af kunnen werpen 
als we op feestjes en partijen proberen uit te leggen waarom 
DBC, wachtlijst, kwaliteit van zorg en zorgverzekeraar niet 
met elkaar te verenigen zijn met puur marktgerichte senti-
menten.

Medisch specialisten kunnen zich daarvoor echter niet op de 
borst kloppen. Pas nu het tij begint te keren valt op hoe lijd-
zaam we als beroepsgroep hebben toegestaan dat ons imago 
een forse deuk opliep en we werden afgeleid van het leveren 
van patiëntgerichte, hoogkwalitatieve zorg. Is dat omdat we 
bang zijn dat er een kern van waarheid zit in het door de me-
dia geschetste beeld? Of zijn we murw gebureaucratiseerd?
De vraag is wanneer vanuit bewustwording beweging ont-
staat. Nu 2015 zich aandient en toekomstperspectieven zich 
steeds concreter beginnen af te spiegelen binnen het door de 
politiek en zorgverzekeraar gedomineerde spel van onder-
handeling, wordt het wellicht tijd om nog eens krachtig van 
ons te doen spreken. Wat willen wij als plastisch chirurgen 
eigenlijk als zorgideaal en ideaalzorg? De tijd lijkt rijp. Bewe-
ging is wat het vraagt, meer dan slechts bewustwording. In 
de eerste plaats een beweging van plastisch chirurgen naar 
elkaar. Het mag nu duidelijk voor u zijn waar dit voorwoord 
naartoe bokt: het Lustrumjaar is begonnen! Start working 
together! ... zie volgende pagina.
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