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Mijnheer de Rector Magnificus, dames en heren,
“My interest is in the future because I am going to spend the rest of 
my life there,” is een citaat van Charles Kettering. Dat ik vandaag mijn 
intreerede houd, terwijl veel leeftijdgenoten juist een punt achter hun 
arbeidzaam leven zetten – al dan niet gedwongen -, behoort tot de vele 
verworvenheden van de moderne samenleving. 
Sinds de Middeleeuwen is de gemiddelde levensverwachting in de rijke 
geïndustrialiseerde landen opgelopen van 35 jaar tot 75 jaar. Bezien 
we dat vandaag wereldwijd, dan is het verschil in levensverwachting 
tussen de onontwikkelde en ontwikkelde landen net zo groot: een 
levensverwachting van 35 jaar voor de onontwikkelde en van 75 jaar voor 
de ontwikkelde landen. Het is zonneklaar dat deze spreiding een hoge 
correlatie heeft met de hoogte van het gemiddelde inkomen per inwoner, 
niet alleen als maat voor de heersende welvaart, maar ook als maat voor 
de ontwikkeling en bescherming van het leven. Wat tevens opvalt is, 
dat hoog gespecialiseerde artsen in de gezondheidszorg vandaag de dag 
volgens de maatstaven van de middeleeuwer bijna een leven lang bezig 
zijn om zich het vak eigen te maken. Mozart (1756-1791) daarentegen 
heeft zijn indrukwekkende oeuvre, zowel naar omvang als kwaliteit, 
gerealiseerd voor zijn 35ste, het levensjaar waarin hij stierf.
Albert Einstein (1879-1955) stond geheel anders tegenover de toekomst 
dan Charles Kettering: “I never think of the future.. It comes soon 
enough.” Het is een uitspraak die sterk doet denken aan een bejaarde 
die met spijt constateert dat de tijd zo snel is gegaan en die zuiniger wil 
omspringen met wat nog resteert.
Op het wandbord in de kamer van de decaan van de faculteit 
Biomedische Technologie (BMT) staat sinds lang de uitspraak die 
best van de hooggeleerde Janssen zelf zou kunnen zijn: “The best 
way to predict the future is to create it.” Ofwel: met enig optimisme, 
intelligentie en creativiteit is de mens tot meer in staat dan zich gelaten 
neerleggen bij zijn lot. Onze maakbare toekomst.
Het citaat van Charles Kettering heb ik gekozen, omdat het in mijn 
ogen niet relevant is hoeveel jaren ons, mij, statistisch gegeven zijn. 
Interessant aan het leven is, dat we nog een onbekende hoeveelheid 

Inleiding
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tijd voor ons hebben, onze toekomst, waarin we geïnteresseerd zijn en 
waarop we invloed willen uitoefenen, omdat dit bepalend zal zijn voor 
ons toekomstig welbevinden.
Mijn intreerede vandaag is een selectieve schets van de Nederlandse 
gezondheidszorg, waarin een aantal aspecten aan de orde komt zoals: 
de financieringsproblematiek en de stelselwijziging, de introductie van 
nieuwe medische technologie, enige organisatieontwikkelingen, kennis 
en datamanagement, netwerken en allianties, telemedicine en e-health 
commerce. Tot slot zal ik ingaan op de positionering van de biomedische 
ingenieur.

De gezondheidszorg in Nederland is sinds de jaren 60 onderwerp 
van een intensief politiek en maatschappelijk debat. Al in de jaren 60 
werden we geconfronteerd met forse kostenstijgingen en grote tekorten 
in de zorg. Sinds de jaren 70 discussiëren we over stelselwijziging en
financiering van de zorg. In die tijd ontstond er grote argwaan ten aan-
zien van de noodzaak van de kostenstijgingen in de gezondheidszorg. 
Met name onder beleidsmakers en politici bestond de vaste overtuiging, 
dat het aanbod in de zorg niet geheel belangeloos en ongecontroleerd 
het consumptieniveau van zorg bepaalde.

In het algemeen werden de volgende oorzaken aangegeven voor 
de explosieve groei van kosten in de gezondheidszorg:
• de stijging van de gemiddelde levensverwachting en het dus 
 toenemend aantal senioren dat een extra beroep doet op de zorg
• de ongecontroleerde invloed die het aanbod van zorg heeft op 
 de consumptie van zorg
• de nieuwe behandelingsmogelijkheden die gepaard gaan met de 
 introductie van kostbare geneesmiddelen en eveneens kostbare 
 nieuwe medische technologie, zonder dat het veronderstelde 
 positieve effect op de gezondheid voldoende vaststaat
• de stijging van de inkomens in de gezondheidszorg als gevolg van 
 onder andere de invoering van het minimumloon en nieuwe CAO’s
• het open-einde budgetsysteem
• de drempelloze toegang tot de zorg.

Sinds het verschijnen van de structuurnota van staatssecretaris 
J. Hendriks (1974) werd een begin gemaakt met de opzet van een reeks 
wettelijke maatregelen om de kosten van de gezondheidszorg in de hand 
te houden. Met de wetten Voorzieningen Gezondheidszorg en Tarieven 
Gezondheidszorg dacht men volume en prijs van de zorg in de hand te 
hebben en aldus het totale budget van zorg. Volume x Prijs = Budget, 
redeneerde men. Toen dat niet voldoende effectief bleek, werd het 
gesloten-einde-budgetteringssysteem voor ziekenhuizen en instellingen 
ingevoerd en uiteindelijk werden ook de specialisten gebudgetteerd. 

De gezondheidszorg in Nederland
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Een groot aantal maatregelen werd daarnaast uitgeprobeerd om de kosten 
voor de gezondheidszorg terug te dringen. Ik noem er een aantal zonder 
volledig te willen zijn.
De eigen bijdrage werd geïntroduceerd voor het bezoek aan de huisarts 
en aan de specialist, respectievelijk de rijksdaalder en het geeltje oftewel 
25 gulden. Beide maatregelen haalden het niet vanwege de grote 
weerstand onder de bevolking en bij de aanbieders van de zorg. Tevens 
bleken de administratieve kosten hoog, waardoor de maatregelen niet of 
nauwelijks direct effect zouden kunnen hebben op de kosten in de zorg.
Pogingen werden ondernomen om de positie van de huisarts, het eerste 
echelon, te verstevigen om op die wijze het beroep op dure specialistische 
hulp en ziekenhuiszorg te verminderen. Er werd stevig ingegrepen in de 
capaciteit. Zo was er de reductie van het aantal ziekenhuisbedden, wat het 
sluiten van kleinere ziekenhuizen tot gevolg had en een fusiegolf onder 
de instellingen veroorzaakte.
Het resultaat van dit alles was, dat de kosten van de gezondheidszorg 
daalden tot iets meer dan 8% van het bruto nationaal product. 
Tegelijk ontstonden er echter ook ernstige tekorten in de capaciteit en 
dientengevolge wachtlijsten, die maatschappelijk onaanvaardbaar waren.
Aanvankelijk waren de wachtlijsten een gevolg en eigenlijk een onderdeel 
van de instrumentatie van de centrale overheid tot kostenbeheersing. Vrij 
spoedig echter werden de wachtlijsten een instrument voor patiënten-
groeperingen, aanbieders van zorg en zorginstellingen om het rigide 
centraal planningssysteem te bestrijden.
Het is al weer tien jaar geleden, dat staatssecretaris H. Simons in 
‘Themanota Stelselwijziging Zorgsector’ wilde komen tot “een moderne
zorgverzekering voor iedereen.” Het moest een verplichte verzekering 
van rechtswege worden die een breed pakket van elementaire maatschap-
pelijke zorg omvatte, waarin opgenomen het huidige pakket van de 
ziekenfondsverzekering, het pakket van de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (AWBZ) en de verwante maatschappelijke dienstverlening, 
de gezinsverzorging, de bejaardenoorden en de sociaal-pedagogische 
diensten. De totale kosten van dit pakket zouden nagenoeg gelijk zijn
(98%) aan de totale kosten van het huidige pakket, dat van begin 
negentiger jaren dus. Voor enige luxe kon men zich bijverzekeren, 
waarbij gedacht werd aan onder andere een klassenverzekering.
Van de plannen van staatssecretaris Simons is nooit wat terechtgekomen. 
In de periode daarna was de politiek even verzadigd van alle grote 
plannen tot stelselwijziging en de invoering van een nieuwe 

volksverzekering. Als compromis werd nog overwogen de bestaande 
volksverzekering, de AWBZ, langzaam uit te bouwen tot een meer 
omvattende volksverzekering.
Vandaag is de discussie weer volstrekt actueel, ook nu weer door de 
explosieve kostenstijgingen in de zorg als gevolg van het gedeeltelijk 
verlaten – onder maatschappelijke en politieke druk op het punt van de 
wachtlijstproblematiek – van het gesloten-eindebudgetteringssysteem. 
De politieke vogeltjes die vandaag het beleid bepalen hebben echter een 
andere kleur en zijn dientengevolge ook anders gebekt. Geen publieke 
volksverzekering maar een uniforme privaatrechterlijke verzekering voor 
allen, ondergebracht bij de bestaande ziektekostenverzekeraars; daarmee 
komt het onderscheid tussen ziekenfonds en particulier te vervallen. 
Het eigen risico is eveneens weer actueel en het is aan de nieuwe 
regeringscombinatie om de toegankelijkheid en de kwaliteit van zorg 
naast de onmisbare solidariteit in het nieuwe stelsel te handhaven.
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De introductie van nieuwe medische technologie in de zorg heeft in 
de vorige eeuw een belangrijke bijdrage geleverd aan de moderne 
geneeskunde. De innovatie had echter ook haar keerzijde, doordat de 
introductie van de technologie met onvoldoende waarborgen werd om-
geven. Daardoor waren de kwaliteit van de inzet en de toepassing niet 
altijd gegarandeerd. Zo werd het gebruik wel eens uitgebreid vanwege 
vooral economische redenen – de capaciteit was te groot –, en minder 
vanwege de juiste indicatiestelling in de zorg. Ook was men zich niet 
altijd bewust van de consequenties van de invoer en als er sprake was 
van substitutie, dan werd nieuw naast oud geïntroduceerd in plaats van 
dat oud geheel of gedeeltelijk vervangen werd door nieuw. 

Bij de introductie van nieuwe technologie is het onvoldoende om 
alleen de werkzaamheid en veiligheid in ogenschouw te nemen. Het 
implementatietraject zelf is eveneens van groot belang. Immers, voor 
de toepassing dient de nodige deskundigheid en ervaring opgebouwd 
te worden. “Niet zelden wordt nieuwe technologie te pas en te onpas 
omarmd en gaat men bij een teleurstellend bedrijfsresultaat over tot 
medisch verkeerde toepassingen om ‘de omzet’ te verhogen,” stelt 
H. Rigter (Geen tijd om ziek te zijn. SMO, 1993). 
Een recent voorbeeld daarvan is de PET-scan (Positron Emission 
Tomography). De beeldvorming in de gezondheidszorg werd in de 
twintigste eeuw overheerst door de röntgenopname, waarmee men een 
goed anatomisch beeld kon verwerven van de harde weefsels, het skelet. 
Met behulp van contrastvloeistof kon men bijvoorbeeld het vaatstelsel in 
beeld brengen. De laatste decennia werden de Computer Tomography 
(CT-scan) en de Magnetic Resonance Imaging (MRI) geïntroduceerd, 
die een aanzienlijke verbetering van de anatomische weergave van de 
weke delen opleverden. De laatste generaties van MRI – de functionele 
MRI, SPECT (Single Photon Emission Tomography) en PET-scan –
zijn in staat een beeld te geven van de metabole processen, die zich 
afspelen in het orgaan zelf. Ze geven dus niet, zoals bij de CT-scan, of 
niet alleen een statisch anatomisch beeld van de inwendige mens. Met 
behulp van deze nieuwe generatie beeldvormingstechnieken proberen 

we op een niet-invasieve wijze een beeld te krijgen op moleculair 
niveau van de biochemische processen in de menselijke organen of 
spieren: moleculaire beeldvorming. De MRI kent inmiddels een breed 
toepassingsgebied en heeft andere soms invasieve en voor de patiënt 
belastende diagnostiek verdrongen. 
De PET-scan heeft in de patiëntenzorg, na de aanvankelijk hoge 
verwachtingen in het begin van de jaren 90, nog steeds een zeer beperkt 
toepassingsgebied. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat een 
geheel nieuw diagnostisch referentiekader opgebouwd diende te worden 
met betrekking tot de interpretatie van de beelden. De fabrikanten 
hebben het probleem voor een deel opgelost door een PET/CT-scan 
te ontwikkelen, die het anatomische röntgenbeeld van de CT-scan en 
het functionele beeld van de PET-scan combineert. Een daadwerkelijke 
vooruitgang, maar nog altijd bestaat het interpretatieprobleem van 
het functionele deel van de beeldvorming. PET is ook nu nog altijd 
een diagnostisch hulpmiddel, waaraan nog veel, zeer veel onderzoek 
gedaan moet worden; het is nog steeds niet ten volle te benutten door de 
reguliere patiëntenzorg. Prestige van instellingen maakt dan dat ondanks 
de terechte bedenkingen een PET- of PET-CT-scan wordt aangeschaft. 
Tot op de dag van vandaag zijn de academische ziekenhuizen van Luik, 
Aken en Leuven niet in staat, gezien het feit dat ze hun overcapaciteit 
aanbieden, om de beschikbare PET-scan volledig te benutten ten 
behoeve van onderzoek en patiëntenzorg. Dat zou een duidelijke hint 
dienen te zijn voor al te ambitieuze ziekenhuisbestuurders van algemene 
ziekenhuizen.

De introductie van nieuwe technologie is niet meer alleen een discussie 
over veiligheid en werkzaamheid, maar ook over aspecten als kosten 
en baten in de brede betekenis, de afweging van nieuw en bestaand, 
van ethische, juridische en maatschappelijke aspecten. De overheid, 
de verzekeraars maar ook de zorginstellingen zelf hechten steeds 
meer waarde aan deze meer omvattende afweging bij de introductie 
van nieuwe technologie in het kader van MTA, medical technology 
assessment.

In het totale kader van de beheersing van de kosten werden kostbare 
voorzieningen en de introductie van nieuwe dure medische technologie 
extra budgettair gefinancierd middels een vergunningenstelsel, de 
zogenaamde artikel 18-voorzieningen, dat later vervangen werd door 

Nieuwe medische technologie
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de wet Bijzonder Medische Verrichtingen (de WBMV). Daarnaast 
bestaat er voor de academische ziekenhuizen nog een speciaal budget 
voor ontwikkelingsgeneeskunde, bedoeld voor onderzoek naar nieuwe 
ontwikkelingen in de zorg. Bij artikel 18-voorzieningen moeten we onder 
andere denken aan hartchirurgie, neurochirurgie, radiotherapie, IVF, 
prenatale diagnostiek, neonatale intensive care, PET-scan, et cetera.
De introductie van hoogwaardige, nieuwe en kostbare technologie 
werd daarmee gedistribueerd, enerzijds om bijvoorbeeld, zoals reeds 
aangegeven, de kwaliteit te kunnen handhaven en de schaarste te 
verdelen en anderzijds om, misschien nog wel belangrijker, de kosten 
die met de introductie gepaard gingen te kunnen temporiseren. Het was 
soms ook penny wise and pound foolish, omdat de kostenbesparende 
effecten op termijn onvoldoende werden ingeschat of in de politieke 
besluitvorming anders werden gewaardeerd. Weliswaar waren de 
investeringskosten en de kosten van introductie vaak aanzienlijk, maar 
de besparingen op termijn werden onvoldoende in de besluitvorming 
meegenomen. Daar zat nog een extra addertje onder het gras, omdat 
de besparingen bijvoorbeeld in opnames, verpleegdagen en tijd op 
de centrale operatiekamer (OK-tijd) niet echt werden gerealiseerd. 
De vrijkomende capaciteit werd namelijk onmiddellijk ingevuld door 
nieuwe patiënten van de wachtlijst. 
De kosten van de zorg daalden dus niet door de introductie van nieuwe 
hoogwaardige technologie, maar stegen er indirect door. Gevolg van het 
bestaande gesloten-eindebudgetteringssysteem was dat ziekenhuizen 
het jaar daarop de overschrijding terugbetaalden door een korting op de 
verpleegdagprijs. 

Daar raken we een volgend probleem in de financiering van de zorg. De 
tarieven in de zorg, met name het verpleegdagtarief, zijn niet gebaseerd 
op interne kostprijzen en marktprijzen, maar zijn rekeneenheden ten 
behoeve van respectievelijk de kasgeldstroom en de budgettering. Dat 
is tot op de dag van vandaag fnuikend voor de broodnodige financiële 
transparantie in de zorg.
Enige voorbeelden ter verduidelijking. De directie van een ziekenhuis 
liet begin jaren 90 een niersteenvergruizer plaatsen buiten de bestaan-
de regelgeving om, hetgeen enige moed vereiste omdat ze daarmee 
een economisch delict pleegde. De kostenbesparingen die de nier-
steenvergruizer opleverden in OK- tijd en verpleegdagen waren groot, 
evenals de winst aan comfort voor de patiënt. De niersteenvergruizer 

was de alternatieve oplossing voor een niersteen die niet medicamenteus 
te behandelen was en door de huid met een grove naald of operatief 
verwijderd moest worden.
De niersteenvergruizer is een voorbeeld van moderne technologie die 
de geneeskunde te hulp komt door nieuwe behandel- en diagnostische 
methodes te ontwikkelen die niet of nauwelijks traumatiserend zijn en 
dus minder of niet belastend zijn voor de patiënt. Daarin onderscheidt 
de moderne geneeskunde van de twintigste en eenentwintigste eeuw 
zich nadrukkelijk van de geneeskunde van de voorgaande eeuwen. 
Aanvankelijk werden steeds grotere en ingewikkeldere ingrepen 
mogelijk gemaakt, vooral ook dankzij de moderne anesthesiologie. 
Het gevolg waren langdurige en kostbare herstelperiodes. Door de 
toepassing van de minimale toegangschirurgie – door middel van 
kijkoperaties, miniaturisering van apparatuur en instrumentarium en 
robotisering – zijn tal van chirurgische ingrepen minder traumatiserend 
en herstellen de patiënten sneller. Tegelijkertijd werken deze technieken 
drempelverlagend en komen meer patiënten in aanmerking voor de 
ingreep. In de voorbije twee decennia is bijvoorbeeld de discussie over 
een bovenleeftijdsgrens voor openhartchirurgie volledig verstomd. 
Mede dankzij de veiligere anesthesiologie. 
Dotteren met behulp van een katheter en een ballonnetje om vaten 
te openen en geopend te houden met gecoate stents, een nieuwe 
generatie geneesmiddelen die kleinere vaten in de omgeving van het 
infarct stimuleren tot groei maken chirurgisch ingrijpen op termijn 
misschien helemaal overbodig. Als we bezien hoe de gecontingenteerde 
en daardoor vertraagde invoering van deze technieken heeft plaats-
gevonden, terwijl de effectiviteit en de kosten ten opzichte van de 
chirurgische ingreep reeds bewezen waren, dan toont dat aan dat 
er soms ook geen sprake was van een afgewogen en verantwoorde 
introductie. En dat er soms ook te veel politieke besluitvorming 
plaatsvond, ingegeven door de directe financiële consequenties op 
de korte termijn. 
Een voorbeeld van nieuwe geneesmiddelen die een dramatische invloed 
hebben gehad op de kosten voor de zorg zijn de maagzuurremmers. 
Deze hebben de chirurgische behandeling van maagzweren en slok-
darmoperaties om reflux bijna verbannen door de terugstroom van de 
zure etsende maaginhoud in de slokdarm op te heffen. Het is geen 
wonder dat de hooggeleerde emeritus Tydgat van de Universiteit van
Amsterdam recent publiekelijk heeft gewaarschuwd voor het verwijderen
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van de maagzuurremmers uit het verstrekkingenpakket voor zieken-
fondsverzekerden. Overigens hebben de maagzuurremmers het 
onderliggende probleem van het maaglijden niet kunnen oplossen.
De introductie van nieuwe medische technologie in de gezondheidszorg 
is inmiddels met allerlei waarborgen omgeven. Maar in Nederland is ze 
tevens een onderdeel van politieke besluitvorming en ook daarom niet 
altijd een rationeel proces.

Er is een aantal belangrijke tendensen in de gezondheidszorg die 
van invloed zijn op de organisatie van de zorg:
• Grote traumatische ingrepen worden vervangen door kleinere, 
 minder traumatische ingrepen, en zelfs door interventies die in 
 het geheel niet meer traumatisch zijn. Een voorbeeld is de voor-
 heen riskante en voor de patiënt zwaar belastende bypass-chirurgie, 
 die nu voor een belangrijk deel wordt gesubstitueerd door minimale 
 toegangschirurgie, ballondilatatie of dotteren, gecoate stents en 
 medicamenteuze behandeling. Het gevolg is, dat de patiënt sneller 
 recupereert met minder complicaties en dat deze daardoor minder  
 beslag legt op de behandel- en zorgcapaciteit. We zien dan ook een 
 continue verplaatsing van behandeling en zorg van langverblijf 
 naar kortverblijf naar dagbehandeling en poliklinische of thuis-  
 behandeling. Dit is een economisch aantrekkelijke beweging: 
 in plaats van een duur klinisch verblijf naar een kort verblijf, naar 
 diagnostiek en behandeling op de poli of in het dagcentrum en ten 
 slotte in de eigen omgeving van de patiënt. Ziekenhuizen zetten in 
 toenemende mate op deze ontwikkeling in door de organisatie aan 
 te passen; in een enkel geval zien we in het buitenland, zoals in 
 Londen, een ziekenhuis zich afficheren als het ziekenhuis zonder 
 bedden. Deze ontwikkeling biedt de ziekenhuizen, mede dankzij 
 de moderne technologie, nog zeer veel winstkansen.
• Er komt meer aandacht, dankzij de invoering van kwaliteits-
 systemen in ziekenhuizen, voor het managen van processen. 
 De zorg in ziekenhuizen is traditioneel georganiseerd langs de as 
 van het medisch specialisme. De organisatie van het ziekenhuis is  
 rondom het specialisme georganiseerd. We zien nu echter, dat de   
 zorg in toenemende mate georganiseerd wordt rondom een redelijk 
 homogene patiëntengroep, bijvoorbeeld rondom patiënten met een 
 aandoening aan hart en vaten, een oncologische of chronische ziekte, 
 et cetera. Binnen deze multidisciplinaire centra ontstaan dan 
 behandel- en zorglijnen, waarbinnen de processen een grote mate 
 van gelijkenis vertonen. Daardoor zijn ze in een format door een  
 managementteam te managen (Product Line Management).

Organisatieontwikkelingen in gezondheidszorg
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figuur 1

Knowledge

Management

• Wanneer het verblijf in het ziekenhuis alsmaar korter wordt, speelt 
 het proces aan de voordeur en aan de achterdeur van het ziekenhuis 
 een steeds belangrijkere rol. De logistiek van het zorgproces begint 
 ver voor de binnenkomst van de patiënt en gaat door tot ver na het 
 vertrek. Soms zullen de specialistische behandeling en zorg
 geregisseerd en georganiseerd door het ziekenhuis zich nood-
 zakelijkerwijs buiten het ziekenhuis voortzetten. Management van 
 de zorgketen is in toenemende mate een dwingende noodzaak om 
 ongewenst lang verblijf in het ziekenhuis te vermijden. 

We zien dan ook, dat ziekenhuizen allianties met andere zorgverleners 
en -instellingen aangaan, zoals verpleeg- en verzorgingstehuizen, 
de thuiszorg, de huisartsen, enzovoorts, om de continuïteit, kwaliteit, 
deskundigheid en de efficiëntie van de keten te kunnen garanderen. 
Daartoe is een goede communicatie onmisbaar, naast gestandaar-
diseerde elektronische patiëntendossiers en protocollen. Kennis- en 
datamanagement is een must en vormt de ruggengraat van een op 
kennis berustend, dienstverlenend bedrijf. 

Kennis in de gezondheidszorg veroudert snel. Dat heeft te maken 
met het feit, dat veel onderzoek wordt gedaan. Daar zijn ook grote 
economische belangen mee gemoeid. In de farmaciesector heeft de 
marktleider acht geneesmiddelen, die elk meer dan 1 miljard Euro per 
jaar genereren. De grootste jaarlijks omzet met een geneesmiddel haalt 
Amgen, de nummer 5 in de farmaciesector, met het geneesmiddel 
Aranest/Epogen dat de aanmaak van rode bloedlichaampjes stimuleert. 
Dit product is goed voor een omzet van 2,7 miljard Euro per jaar 
(Financieel Dagblad, 12-05-03).

Kennis en ervaring in de gezondheidszorg vinden hun operationele 
neerslag in protocollen, guide lines of standards. Het is als de kok die 
zijn receptuur opslaat in zijn of haar kookboek.
Mede als gevolg van de snelle veranderingen in de zorg is het onderhoud 
van de honderden, zo niet duizenden protocollen een omvangrijk werk.
In geen enkel ziekenhuis is men vandaag de dag in staat ziekenhuis-
breed het onderhoud en de ontwikkeling zodanig uit te voeren, dat 
de protocollen up to date en op elkaar afgestemd zijn. 
Toch eisen kwaliteitssystemen vandaag dat de processen beschreven 
zijn om sturing op processen mogelijk te maken. In toenemende mate 
willen patiënten ook vooraf weten volgens welk protocol de behandeling 
plaatsvindt. Het protocol vormt ook een belangrijk juridisch document 

Kennis- en datamanagement
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figuur 2

Virtual protocol

bij klachten met betrekking tot de behandeling of het resultaat van de
behandeling. Protocollen vormen bovendien een onmisbare informatie-
bron bij de onderbouwing van de diagnose-/behandelcombinatie (DBC); 
ze zijn het product in de onderhandelingen tussen de aanbieders van
zorg en de verzekeraars, wanneer op basis van producten wordt 
afgerekend. De verwachting is dan ook, dat de overheid op relatief korte 
termijn met een systeem van producttypering komt op basis van DBC’s 
en de onderliggende protocollen.
Achter het proces van protocolontwikkeling (figuur 2) zit een continu 
proces van informatieverzameling uit de literatuur. Ten behoeve van 
de continue modernisering wordt de literatuur per protocol gemonitored 
door een scanner die als een leesrobot is gemonteerd op de databank van 
protocollen, die ook door zeer specifieke software wordt onderhouden.

Vooral research (figuur 2) leidt tot het ontwikkelen van nieuwe 
behandelstrategieën en dus ook tot de ontwikkeling van nieuwe 
protocollen in de diagnostiek en behandeling van patiënten.
Op die wijze verkrijgt het diagnostisch en therapeutisch behandelings-
proces een solide basis, die op zijn beurt weer kan leiden tot terug-
koppeling (feed back) en tot een medisch en verpleegkundig inhoudelijk 
patiëntendossier van hoge kwaliteit en geschikt voor vele doeleinden.
Dit systeem van kennis- en datamanagement kent in de toekomst veel
gebruikers, omdat het een krachtig gereedschap is voor studiedoel-
einden, research, onderwijs en patiëntenzorg.
Juist bij de toelating van veel gebruikers tot een systeem met zulke 
privacygevoelige data is het noodzakelijk de toegang goed te regelen. 

Dat kan niet via toegangscodes en een biometrische toegang alleen. 
Ook de omvangrijke databestanden zelf moeten uitstekend en tot in 
het kleinste detail geordend zijn, zodat goed geregeld kan worden 
wie toegang heeft tot welk element. Alleen dan is het mogelijk veel 
gebruikers toegang te geven tot deze databestanden. Deze ordening 
kan voortvloeien uit de protocollering van het gehele behandel- en 
zorgproces. De kwaliteit van de data is mede bepalend voor het gebruik 
ten behoeve van onderwijs, onderzoek, patiëntenzorg en beleid en 
sturing van de zorg zelf.
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De schaalvergrotingsgolf die wereldwijd in veel maatschappelijke 
sectoren is ingezet, met name in het afgelopen decennium, is ook aan 
de gezondheidszorg niet geheel onopgemerkt voorbijgegaan. Vergroting 
van de schaal vond om de meest uiteenlopende redenen plaats, waarvan 
ik er hier enige zal noemen:
• schaalvergroting uit oogpunt van kostenbestrijding, de economy 
 of scale
• schaalvergroting uit oogpunt van kwaliteitshandhaving
• schaalvergroting om in aanmerking te komen voor topklinische 
 voorzieningen, geavanceerde technologie
• schaalvergroting om het logistieke proces van de gehele keten 
 te kunnen aansturen.

Het betroffen in de gezondheidszorg zelden overnames en dienten-
gevolge bijna altijd fusies, waarin zeer veel tijd en energie werd 
gestoken. Net als in het bedrijfsleven komt er in de loop van de tijd 
meer zicht op de resultaten van die fusies en die zijn lang niet altijd 
positief. Verschillen in cultuur tussen organisaties, geen duidelijke 
doelstellingen en geen keystones in het proces waarop tijdig afgerekend 
kon worden. Gevolg: het ontstaan van grote en complexe professionele 
organisaties die moeilijk bestuurbaar bleken te zijn. Er zijn voorbeelden 
van fusieprocessen van ziekenhuizen die meer dan een decennium 
hebben geduurd.
Langzaamaan zien we, dat de voordelen van schaalvergroting ook op 
een andere wijze realiseerbaar zijn: door middel van netwerken en het 
formaliseren van netwerken in allianties. Er zijn grote voordelen te 
bedenken met betrekking tot het fenomeen alliantie, zoals:
• het behoud van de eigen rechtspersoon, identiteit en 
 organisatiecultuur
• complementariteit is uitgangspunt
• cultuurverschillen zijn niet onmiddellijk een punt
• schaalvoordelen zijn ook in allianties realiseerbaar
• delen van de allianties zijn onder te brengen in virtuele organisaties
• geen troubles in de nieuwe samengestelde board van de fusie 

• doorgaans weinig weerstand tegen allianties, waardoor de realisatie  
 vaak sneller verloopt.

Er zijn vele voorbeelden van allianties buiten de gezondheidszorg. 
Een wil ik hier noemen en dat is onze nationale trots: de koninklijke 
luchtvaartmaatschappij, KLM, die in een heel netwerk van kleinere en 
grotere vliegmaatschappijen is ingebed. Deze constructie is uiteindelijk 
geformaliseerd in een redelijk stabiele alliantie, die een aantrekkelijk 
geheel vormt om aansluiting te vinden bij andere netten voor nog 
grotere allianties.
De negatieve gevolgen van fusies in de gezondheidszorg hebben geleid 
tot een overheid die zeer terughoudend tegenover fusies staat. Om 
verdere fusies te ontmoedigen heeft de overheid dan ook een aantal 
maatregelen omgebogen die in hun oorspronkelijk opzet fusies on-
bedoeld stimuleerden.
Een voorbeeld van een alliantie zijn de academische ziekenhuizen. 
De academische ziekenhuizen hebben weliswaar een beperkte alliantie 
geformaliseerd in hun vereniging, maar de afspraken die gemaakt 
worden en het gezamenlijk optreden naarbuiten toe als ook richting de 
overheid en overheidsorganen illustreren dit voorbeeld. De alliantie van 
universitaire medische centra, zoals de academische ziekenhuizen zich 
nu zouden kunnen noemen, heeft in de voorbije jaren redelijk succesvol 
geopereerd in de gezondheidszorg.
Ik sprak eerder over behandel- en zorglijnmanagement in relatie tot 
allianties van ziekenhuizen met andere instellingen in de nulde, eerste, 
tweede en derde lijn van de zorg om de gehele zorgketen vanuit een 
samengestelde visie en concept te kunnen besturen. Voorts om kennis, 
kwaliteit en informatie te kunnen delen in een virtuele organisatie. 
Dat lijkt mij een aantrekkelijkere toekomst voor ons zorgsysteem dan 
de vaak weinig subtiele sanering in de vorm van schaalvergroting. 
Het opzetten van virtuele organisaties met telemedicine, waarbij de 
plaats van de dokter en die van de patiënt niet meer noodzakelijker-
wijs dezelfde dienen te zijn, is een ontwikkeling die vaak ook het 
organiserend vermogen van grote ziekenhuizen zal overschrijden.
Al weer jaren bezig zijnde met deze ontwikkelingen ben ik nu des 
te meer verbaasd dat hun implementatie te vinden is bij de buurman.

Netwerken, allianties en virtuele organisaties
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figuur 3

Telematics 

Mercedes Benz

Om de hoek van het Academisch Ziekenhuis Maastricht zit het 
callcentrum van de autofabrikant Mercedes Benz. Daar bevindt zich 
achter de computer een honderdtal medewerkers die in 27 talen 
telefonische hulpservice bieden aan de klanten van de onderneming.

Moderne auto’s zijn in toenemende mate uitgerust met GPS, voor 
de positiebepaling en het begeleiden van de bestuurder naar zijn 
bestemming, en met GSM voor de communicatie, onder andere ook 
met het Mercedes call centre (CAC). Via de telefoon en de satelliet 
zijn de bestuurders in staat over grote afstand data uit te wisselen. De 
data bevatten informatie over de positie van de wagen en zijn berijder, 
identificatiegegevens van de auto, digitale gegevens vanuit het motor- 
managementsysteem en overige digitale data over de toestand van de 
wagen, tot en met de spanning van de reserveband.
Bij problemen kan de berijder via zijn GSM contact opnemen met het 
CAC voor hulp. In het centrum heeft men ook de beschikking over 
alle onderhoudsgegevens uit het databestand van de garagist die het 
onderhoud pleegt. Deze gegevens maken het mogelijk om vanuit het 
callcentrum de klant van dienst te zijn en zijn probleem op te lossen. 
Is dat niet op eenvoudige wijze te doen door het callcentrum, dan kan 

de garagist die het onderhoud pleegde voor deze wagen geraadpleegd 
worden; deze beschikt over dezelfde informatie. Lukt ook dat niet, dan 
wordt contact opgenomen met de dichtstbijzijnde garagist op de locatie 
van de wagen, hetgeen in geheel Europa kan zijn. Die kan ter plekke 
hulp verlenen of wanneer er geen snelle oplossingen voorhanden zijn 
een wagen ter beschikking stellen. Een buitengewoon klantvriendelijk 
systeem. 

De klant wordt zonder omwegen verbonden met het centrum, waar 
de klant direct in zijn eigen taal wordt aangesproken. ‘De Postbus 51-
vragen’ worden evenals andere informatieve vragen snel en adequaat 
beantwoord. Voor de echte problemen is het deels mogelijk op afstand 
een oplossing aan te bieden. Voor de overblijvende problemen wordt op 
locatie door de dichtstbijzijnde dealer een oplossing geboden. 
Naar analogie van dit voorbeeld van customer relationship management 
(CRM) en product life cycle management (PLM) kunnen we iets soort-
gelijks bedenken voor de gezondheidszorg. 
Callcentres in de gezondheidszorg zijn met name in de Verenigde Staten 
en het Verenigd Koninkrijk in opkomst. Op kleine schaal zien we in 
Nederland een gelijksoortige ontwikkeling. Echter in vergelijking tot de 
automobielfabrikant hebben we nog een forse achterstand, die ook niet 
een-twee-drie is weggewerkt. 
Wat hebben we wel en wat hebben we niet? Transformeren we de 
afbeelding naar de volgende afbeelding (figuur 5) dan lopen we de 
belangrijkste punten na. De unieke code ten behoeve van de identificatie 
van de Nederlandse burger in de mondiale gezondheidszorg is nog 
niet met een uniform systeem geregeld. Elk ziekenhuis en elke ziekte-
kostenverzekeraar beschikt over een eigen identificatienummer voor zijn 
klanten. Wat we ook missen zijn de receptoren en de digitale apparatuur 
die op of aan de patiënt gegevens kunnen verwerven en die via de 
telefoon digitaal verzonden kunnen worden. Een ECG kan vandaag 
thuis of in de praktijk van de huisarts gemaakt en verzonden worden. 
Er zijn echter meer diagnostische data die we graag snel zouden willen 
binnenhalen. In de ruimtevaart, in het Amerikaanse leger en in de sport 
zijn analoge ontwikkelingen op dit terrein gaande.
Verder ontbreekt een gestandaardiseerd digitaal patiëntendossier. 
De historische gegevens van de patiënt in een virtueel netwerk kunnen 
ophalen – de data kunnen zich nu op zeer veel plaatsen bevinden – 
behoort nog niet tot de mogelijkheden en dat is een belangrijke 

Telematics, telemedicine en e-health commerce
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figuur 5

Telemedicine

figuur 4

hindernis voordat een allesomvattend systeem operationeel gemaakt 
kan worden.
Naar mijn mening zal een dergelijk systeem voor specifieke patiënten-
groepen als eerste beschikbaar moeten komen. We kunnen dan denken 
aan thuismonitoring voor patiënten in de thuiszorg, waardoor meer 
patiënten thuis verzorgd kunnen worden en de thuiszorg efficiënter 
en effectiever kan opereren. We kunnen ook denken aan chronisch 
zieke patiënten die met extra bewaking en/of regulering op afstand 
minder vaak een beroep hoeven te doen op poliklinische zorg en hun 
mobiliteit kunnen vergroten. We kunnen ook denken aan de auto-
bezitter die met een druk op de knop het alarmsysteem gebruikt en 
zo niet alleen de hulpdiensten inschakelt maar ook een groot aantal 
gegevens automatisch ter beschikking stelt aan de hulpdiensten, onder 
meer de locatie van het ongeval. Dat laatste is weer vergelijkbaar met de 
MOB-knop in het jacht op zee, de man-over-boord-knop die bij gebruik 
de hulpdiensten alarmeert en onder andere de positie doorgeeft van het 
incident alsmede een aantal gegevens van het schip en de eigenaar.

In de Verenigende Staten is e-health commerce in opkomst. In de 
nabije toekomst zal het zich overal aandienen en zich net als andere 
internetdiensten niets van bestaande landsgrenzen aantrekken. 
Internetdiensten op het terrein van de gezondheidszorg worden reeds 
aangeboden als second opinions. Er bestaat reeds een systeem als 
‘Global Doctor’, waarbij u uw medische gegevens toevertrouwt aan een 
organisatie die uw record digitaliseert en onafhankelijk van de plaats 

waar u zich bevindt ter beschikking kan stellen aan uw behandelend arts, 
eventueel met een second opinion om het momentane probleem op te 
lossen.
Nederland is een mooi land maar ook een klein land, waardoor het 
ontwikkelen van softwaresystemen zoals een digitaal patiëntendossier 
een erg kostbare en risicovolle onderneming is voor de commerciële 
bedrijven. Hier zou de overheid een positie kunnen innemen, want erg 
veel van de gereleveerde ontwikkelingen in dit land zullen mijns inziens 
afhangen van de aanwezigheid van een gestandaardiseerd digitaal 
patiëntendossier, met de geprotocolleerde kennisbank als inhoudelijke 
ruggengraat van het gehele systeem en met de mogelijkheid om vele 
dankbare gebruikers veilig toe te laten.
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In Nederland wordt in het algemeen een groot tekort aan artsen en 
verpleegkundig personeel gevoeld. Opvallend is dat gemakkelijk wordt 
aangenomen, dat er ook daadwerkelijk een tekort bestaat aan artsen 
en verpleegkundigen. Dat komt onder andere doordat de vraag naar 
zorg autonoom is gegroeid, om redenen die ik eerder heb geduid. Maar 
dat is niet de enige reden. Er is ook – ondanks de groei van het aantal 
werkers in de zorg en van het aantal artsen in het bijzonder – een 
daling opgetreden in de beschikbaarheid, als gevolg van een andere 
inzet. Invoering van Europese regelgeving en daarop aangepaste nieuwe 
collectieve arbeidsovereenkomsten, de invoering van het dienstverband 
en de budgettering voor artsen hebben het bestaande potentieel aan 
menskracht in de zorg teruggebracht. Er is in het voorbije decennium 
heel veel gebeurd aan de kant van de vraag én van het aanbod, waardoor 
tussen beide een forse discrepantie is ontstaan. Tevens is er verzet 
ontstaan tegen het systeem als geheel, waardoor de bereidheid tot 
belangeloze compensatie vrijwel nihil werd.
Blijft de vraag of we een echt tekort aan dokters hebben en op welke 
wijzen we denken de problemen op te lossen.

Functiedifferentiatie aan de top en aan de basis van de gezondheidszorg 
en hergroepering van taken kan leiden tot geheel nieuwe functies en
het ontlasten van bestaande functies zoals die van artsen en verpleeg-
kundigen. Het kan ook leiden tot kostenbesparingen en het aanboren 
van een nieuwe, minder overspannen arbeidsmarkt voor zorgpersoneel.
Het uitzuiveren van het takenpakket van de arts aan de top van de 
organisatie kan leiden tot het groeperen van takenpakketten en zo tot 
nieuwe functies op HBO-niveau. Voor wat betreft het takenpakket van 
de verpleegkundige is dat minstens zo belangrijk, omdat het arbeids-
potentieel aan laag geschoolden en ongeschoolden veel ruimer is dan 
aan MBO- en HBO-geschoolden.
Mede als gevolg van het massaal intreden van tweeverdieners heeft het 
gezinsinkomen in het beleid aan belang gewonnen en heeft het een 
andere betekenis gegeven aan de relatie arbeid & vrije tijd. Daarnaast 
geldt zeker voor de artsen dat de budgettering en de soms ook 

aanzienlijke verhogingen van honoraria of de verhoging van erelonen 
– zoals ze heel chique bij onze zuiderburen zeggen – niet direct aan 
de productie gerelateerd werden en mede daardoor naar wens konden 
worden omgezet in vrije tijd. Het is misschien geen eenvoudige maar 
wel een snelle mogelijkheid om de zo ontstane hidden capacity onder 
dokters te benutten. Opleiden van dokters en specialisten is immers 
aanzienlijk kostbaarder en duurt veel langer.

De biomedisch ingenieur zal mijns inziens eerder zijn plaats in de 
gezondheidszorg dienen te verkrijgen door de dokter aan te vullen en 
niet door deze te verdringen. Er gelden dus kwalitatieve argumenten 
en de ontwikkelingen op het terrein van de biomedische technologie 
en de organisatie van de gezondheidszorg moeten deze ondersteunen. 
Vandaag heeft het symposium hieraan uitgebreid aandacht geschonken. 
Ik kan me geheel vinden in de aanpak van de TU/e. Er is niet nog meer 
behoefte aan dokters. Er zijn dokters genoeg, als we het maar anders 
aanpakken. 

Een technische universiteit heeft veel meer in huis wat een bijdrage 
kan leveren aan de gezondheidszorg dan alleen de faculteit BMT. De 
faculteiten Bedrijfskunde, Industrial Design en Bouwkunde bijvoorbeeld 
zouden zich ook op het terrein van de gezondheidszorg nadrukkelijker 
kunnen manifesteren.
“Zuinigheid met vlijt bouwt huizen als kastelen,” is een typisch 
Nederlands gezegde. De zuinigheid slaat op financiële spaarzaamheid. 
Zou zuinigheid naast de eerdere betekenis ook van toepassing zijn 
op innovatie en creativiteit, dan zou het gezegde ook kunnen luiden: 
“Zuinigheid met vlijt bouwt ziekenhuizen als kastelen.”

De vraag of er in de zorg plaats is voor een biomedische ingenieur 
beantwoord ik bij deze positief. In het multidisciplinaire specialistisch 
team mag deze discipline mijn inziens niet meer ontbreken; er hoort 
plaats in de zorg te zijn voor een biomedisch ingenieur.

Medisch ingenieur in gezondheidszorg
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De gezondheidszorg in Nederland wordt vaak onvoldoende de 
mogelijkheid geboden snel en adequaat op nieuwe ontwikkelingen 
in te spelen. Natuurlijk is het voor de overheid en de financiers lang 
niet altijd gemakkelijk te traceren, welke lijnen in de ontwikkelingen 
profijtelijk zijn en welke niet. Daarom is het ook nodig, dat er voor de 
aanbieders van zorg aanzienlijk meer vrijheid komt om de zorg naar 
eigen inzicht te ontwikkelen en in te richten. Elke zichzelf respecterende 
organisatie van enige omvang in de zorg zou daartoe een deel van haar 
omzet moeten kunnen besteden aan research en ontwikkeling. De prijs 
die daarvoor betaald moet worden vinden we, zoals voor elk product of 
dienstverlening, in het tarief terug. 
De zeer verregaande overheidsbemoeienis met betrekking tot de R&D in 
de zorg is ongewenst. Ten eerste omdat grote centrale potten met geld, 
waar slechts weinigen aanspraak op kunnen maken, een merkwaardige 
verdelingscultuur op leveren. We oordelen over elkaar, opdat we 
onderling kunnen verdelen. If you don't scratch me I do not scratch you! 
Ten tweede, omdat iedere zichzelf respecterende organisatie van enige 
omvang een eigen ruimte dient te hebben voor ontwikkeling, hetgeen 
in de prijs van het product thuis hoort. Ten derde zien we dat de onder 
de verdeling liggende objectieve criteria na verloop van tijd niet meer 
voldoende discrimineren, omdat vrijwel iedereen eraan kan voldoen. 
Dan wordt het toewijzen een tombola of een politieke beslissing.
Nieuwe ontwikkelingen kennen in het algemeen een lange introductie-
periode als gevolg van de centrale regelgeving en het centraal beheer 
van financiële middelen ten behoeve van onderzoek en ontwikkeling. 
Ongetwijfeld dient invoering van nieuwe mogelijkheden in de zorg 
zorgvuldig te gebeuren, maar al te vaak wordt het ontwikkelingstraject 
gekozen om de invoering van nieuwe diagnostiek, behandeling en zorg 
te temporiseren.
U heeft mij een enkele maal horen pleiten voor een terugtredende 
overheid. Ik doe dat in het besef dat een volledig vrije markt in de 
gezondheidszorg niet kan, omdat er onvoldoende keuzemogelijkheid 
bestaat voor de consument. De overheid zal mijns inziens altijd toezicht 
dienen te houden op de gezondheidsmarkt. Toezicht op de kwaliteit 

van de zorg en de spelregels in de markt. Dat laatste om te voorkomen, 
dat een van de partijen misbruik kan maken van haar positie.
Veel ontwikkelingen in de gezondheidszorg die ik u vandaag heb voor-
gehouden betreffen ontwikkelingen op de terreinen van de biomedische 
technologie en de organisatie van de zorg. Daartoe heb ik me vandaag 
beperkt, niet omdat ik de bedoeling heb gehad een lofzang uit te spreken 
over de wonderen van de technologie in de gezondheidszorg - hetgeen 
overigens alleszins gerechtvaardigd zou zijn geweest - maar om hun 
plaats in en relevantie voor de zorg te duiden. De nieuwe ontwikkelingen 
leveren niet alleen een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van zorg 
en behandeling, maar ook aan de bereikbaarheid en toegankelijkheid 
van zorg. Immers door de nieuwe technologie wordt niet alleen alles 
duurder maar ook goedkoper. Willen wij de groeiende vraag naar zorg in 
de toekomst beheersen, dan zullen we in de toekomst zwaarder moeten 
kunnen leunen op wat nieuwe ontwikkelingen in technologie 
en organisatie ons in dit opzicht te bieden hebben.

Mijnheer de Rector Magnificus, dames en heren,
Ik dank het College van Bestuur van deze universiteit voor het in mij 
gestelde vertrouwen om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en 
positionering van de biomedische ingenieur in de gezondheidszorg.
Het is niet eenvoudig om iedereen te bedanken die een bijdrage heeft 
geleverd aan de totstandkoming van deze leerstoel en mijn invulling 
daarvan. Een enkeling wil ik persoonlijk en anderen in groep danken.
De decaan van de faculteit BMT, de hooggeleerde Jan Janssen, dank 
ik voor het vertrouwen dat ik een bijdrage zou kunnen leveren aan 
de verdere ontplooiing van zijn geesteskind, de faculteit Biomedische 
Technologie aan deze universiteit, en aan het onderwijs en de 
positionering van de biomedische ingenieur in de gezondheidszorg. 
Ongetwijfeld heeft het feit dat ik niet overtuigd hoefde te worden van 
de noodzaak van de ontwikkeling van dit vakgebied daartoe bijgedragen. 
Ik hoop eveneens een bijdrage te kunnen leveren aan de bagage die elke 
BMT-student meeneemt, wanneer hij dit instituut verlaat en de wijde 
wereld van de gezondheidszorg betreedt. Daarnaast ben ik blij, dat er ook 
interesse bestaat voor onderwijs in klinische epidemiologie en medical 
technology assessment, waardoor deze ingenieurs ook beslagen ten ijs 
komen voor wat betreft het klinisch onderzoek. Ik hoop en verwacht 
bovenal, dat de studenten daar later profijt van zullen hebben.
Een woord van dank aan alle stafleden en hoogleraren van het 
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Academisch Ziekenhuis Maastricht, en aan de faculteiten Geneeskunde 
en Gezondheidswetenschappen van Universiteit Maastricht. Ik heb 
tijdens mijn aanwezigheid in het azM en de UM veel, zeer veel van u 
mogen leren. Mijn dank dat u altijd bereid was mij over de nieuwste 
ontwikkelingen te informeren. Ik ben me ervan bewust dat u niet altijd 
geheel belangeloos in mij heeft geïnvesteerd, maar wees ervan overtuigd 
dat uw enthousiasme voor uw vakgebied en mijn interesse in onze 
toekomst mij een leven lang heeft doen leren. Dank u wel.
Dank aan mijn familie, vrienden en kennissen en aan u allemaal voor 
uw aanwezigheid; deze heb ik zeer op prijs gesteld. 
Dank aan Leontien, mijn echtgenote, en mijn kinderen Carmen, Ralph 
Jan, Sebastiaan, Chantal en Claude voor de ruimte die ik kreeg om mijn 
interesses te exploiteren. Zoals jullie als geen ander weten is het nog niet 
gedaan. De echte toekomst moet nog gemaakt worden.
Ik heb gezegd.
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