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STEVEN VAN EIJCK
“Aanstellen extern bestuurder
is gouden greep”
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De KNMT denkt voorzichtig
na over het aanpassen van
de statuten, om eventueel
ook een niet-tandarts tot
het hoofdbestuur te kunnen
toelaten. Steven van Eijck nam
onlangs afscheid als voorzitter
van de Landelijke Huisartsen
Vereniging (LHV). Hij was er de
eerste niet-arts in het bestuur.
Een ‘gouden greep’, vindt hij.
TEKST: ANNE DOELMAN; FOTO’S: JAN DE GROOT, AMSTERDAM

Hoe bent u bij de LHV terechtgekomen?
“Ik ben benaderd. De LHV zat voor ik kwam in wat lastig vaarwater. Er was veel te doen over het inkomen en
de positie van huisartsen. Nadat die strijd gevoerd was,
zochten ze iemand om weer te bouwen aan de relaties.
Ik paste in het profiel: iemand die niet voor het conflictmodel, maar voor het harmoniemodel kiest en met
een netwerk, zodat de LHV weer snel toegang had tot
stakeholders als de NZa, VWS en ZN.”
Had u al iets met huisartsen, of met de zorg?
“Nee, helemaal niets. Ik was ook totaal verrast dat ik
werd gevraagd. De reden dat ik uiteindelijk ja zei, was
het enorme verschil tussen de gesprekken die ik had

r

met de sollicitatiecommissie en mijn eigen beeld van
de huisarts. Naar mijn idee was en is de huisarts een
vertrouwensarts met een hoog aanzien en een enorme
know-how, die de poortwachter is voor de tweede lijn.
De leden van de sollicitatiecommissie gaven een totaal
ander, Calimero-achtig beeld. Het imago klopte niet
met wat ik dacht. Ze voelden dat hen veel was overkomen. Zelfs de inhoudelijke werkzaamheden van de
huisarts lagen onder vuur; er werd gedacht dat de wijkverpleegkundige belangrijke taken kon overnemen. Dat
bestond in mijn visie niet, dat vond ik echt onverantNEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 21 november 2014
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woord. Dus toen leek het me verstandig om mijn

Wat vindt u de voor- en nadelen van een

schouders eronder te zetten, om de positie van de

niet-zorgverlener in het bestuur van een

huisarts weer in ere te helpen herstellen.”

beroepsorganisatie in de zorg?
“Ik denk dat de combinatie van zorgverleners met een

Wat voor doelen had u?

niet-zorgverlener in het bestuur een gouden greep is

“Ik had twee ideeën. Aan de ene kant het centraal zet-

geweest van de LHV. Dat baseer ik met name ook op

ten van de patiënt en de huisarts en aan de andere

alle brieven en mails die ik bij mijn afscheid en ook

kant het centraal zetten van een beweging die er toe

daarvoor van artsen heb gekregen. Er is bij mijn

moest leiden dat de zorg meer in de buurt van de

afscheid zelfs een glossy uitgebracht, de Steven. Over

patiënt kwam.”

the top natuurlijk, maar ik ben ijdel genoeg om dat
helemaal leuk te vinden. Ik had ook geluk dat ik in het

Hoe wilde u dat bereiken?

bestuur constant werd gesteund door vier coryfeeën uit

“Het belangrijkste was om draagvlak te creëren. Bij de

de huisartsenzorg. In mijn optiek is het ondenkbaar dat

huisartsen doe je dat via de ledenraad, een bijzonder

je geen zorgverleners in je bestuur hebt. Maar ik moet

gremium met achtenveertig huisartsen. Ik heb heel

eerlijk zeggen, ik vind het ook uitermate onhandig als

veel tijd en moeite besteed aan het creëren van draag-

er niet iemand van buiten meekijkt. Ik zou het de

vlak bij hen. In het begin was het, denk ik, verfrissend

KNMT dan ook zeer aanraden om een extern bestuur-

dat er iemand kwam met een visie, iemand die ook

der binnen te halen. Wij kijken anders. Maar je moet

over de langere termijn nadacht. Vóór mijn bestuurs-

wel iemand hebben die met een groot empathisch ver-

periode was dat minder goed mogelijk, omdat het toen

mogen naar de tandarts kijkt en wil ervaren, voelen,

belangrijk was om te behouden wat men had, zeker in

begrijpen hoe de tandheelkunde functioneert. Je moet

financiële zin. Als je draagvlak bij je bestuur en achter-

luisteren, signalen oppakken, begrijpen waar het echt

ban hebt, moet je ook elders gaan polsen. Dat was eerst

om gaat.”

een kwestie van binnenkomen. Ik had geluk, want
Hans Wiegel van ZN, Hans Hogervorst van VWS en

Een van de LHV-leden, Bart Meijman, uitte als

Frank de Grave van de NZa kende ik allemaal uit de

kritiek ‘Als niet-huisarts kun je het niet hebben

politiek. Het creëren van draagvlak bij met name VWS

over identiteitsvragen van de beroepsgroep’. Kunt

heeft overigens wel lang geduurd. Pas na een paar jaar

u zich daar in vinden?

had men er vol vertrouwen in dat de LHV een belang-

“Nee, als je tenminste bereid bent de functie van voor-

rijke partner was waarop men kon bouwen. Die relatie

zitter ook af en toe te delen met de medebestuurders

was enorm beschadigd, ik weet niet waardoor.”

die wel zorgverleners zijn. Als het om inhoudelijke
zaken ging, bijvoorbeeld bij programma’s als Kassa of

Kon u altijd even goed polsen hoe de achterban

Rondom Tien, ging een huisartsbestuurder. Ik heb

erin stond?

nooit de rol van huisarts in de media vervuld, dat vond

“Nee, dat is heel lastig. Je moet geen genoegen nemen

ik totaal misplaatst.”

met een gevoel of een uitslag van een enquête. Je moet
heel vaak de diepte in. In het begin heb ik ook weleens

Bent u trots op wat u bereikt hebt bij de LHV?

de plank misgeslagen. Ik heb bijvoorbeeld met toen-

“Ik ben niet zo van het trotse, geloof ik. Ik vond mijn

malig minister Ab Klink een plan gesmeed om een kor-

afscheid echt overweldigend; de glossy Steven, de

ting van ons lijf te houden. Dat was in mijn optiek een

schitterende toespraken, de hilarische film van mijn

erg ingenieus plan, maar dat plan had ik echt als eco-

dierbare bestuursmaatjes over de crisis die uitbreekt bij

noom beoordeeld. De ledenraad heeft het met de grond

mijn vertrek; allemaal prachtig. Ik constateer feitelijk

gelijk gemaakt. Die zeiden ‘we krijgen nog liever een

dat de twee bewegingen die ik heel graag wilde inzet-

korting over ons heen, dan dat we onze ziel aan de

ten – het centraler positioneren van de patiënt en de

minister verkopen’. Iets wat overigens niet zo was.

huisarts en meer zorg in de buurt – gelukt is. Ik vind

Maar toen was ik eigenlijk alleen maar heel warm ver-

dat je niet moet weggaan voordat je doel gerealiseerd

rast dat ze mij zo wezen op mijn verkeerde insteek. Ik

is.”

vond het erg mooi dat men veel meer geïnteresseerd
was in de inhoud van de zorg dan in de economische

Zijn er zaken die u niet zo goed uit de verf vond

aspecten.”

komen?
“Ik vind dat er één drama, echt een zwarte
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“Rol van brancheorganisaties wordt
alleen maar groter”
CV

Steven van Eijck (1959)
- Docent economie, Hogeschool voor Economische Studies te Rotterdam,
van 1985 tot 1997
- Wetenschappelijk medewerker/hoofddocent fiscale economie en
financiële planning, Erasmus Universiteit Rotterdam, van 1988 tot 1990
- Adjunct-directeur capaciteitsgroep fiscale economie en recht en
adjunct-directeur opleiding fiscale economie, Erasmus Universiteit
Rotterdam
- Universitair hoofddocent economie, Open Universiteit te Heerlen, 2002
- Staatssecretaris van Financiën namens de LPF, van juli 2002 tot mei
2003
- Commissaris voor het jeugd- en jongerenbeleid, kabinet Balkenende II,
van 2003 tot 2006
- Voorzitter LHV van mei 2006 tot augustus 2014
- Bestuurslid Noaber Foundation, netwerk voor zorginnovaties, vanaf
november 2014

bladzijde, in het hele LHV-dossier zit en dat is de

tisme om lid te zijn van een brancheorganisatie. En

buitengewoon onterechte inval van de Nederlandse

zeker jonge tandartsen: allemaal lid worden, anders

Mededingingsautoriteit (NMA), tegenwoordig Autoriteit

mis je de boot.”

Consument & Markt (ACM) in 2010. Die boete moet
volledig van tafel. Ik vind het een smet die uitermate

Wat zou u de KNMT mee willen geven?

ten onrechte op de LHV drukt. Het is nu aan de rechter

“De enorme diversiteit van de club is mooi en moet je

om erover te oordelen.”

koesteren. Zestien miljoen verschillende patiënten
hebben verschillende behoeftes. Maar de diversiteit

Hebben brancheorganisaties in de zorg nog wel

heeft ook als nadeel dat je niet meteen het gemeen-

toekomst?

schappelijke belang ziet. Zie die diversiteit dus als

“Steeds meer! De maatschappij die we creëren is er een

kracht en niet als zwakte, maar breng helder in beeld

waar de overheid aan het terugtreden is. Daarnaast

wat het gemeenschappelijk belang is. En kom de ach-

vindt er op politiek gebied een decentralisatie plaats,

terban daarnaast tegemoet met maatwerk.”

zeker ten aanzien van zorg. De discussie gaat niet meer
tussen de minister en de Tweede Kamer, maar tussen

Zou u erop solliciteren als er over enige tijd een

de wethouder en de gemeenteraadsleden. De politieke

functie in het hoofdbestuur van de KNMT zou

besluitvorming komt lokaal te liggen. Bovendien

vrijkomen?

bepaalt het Ministerie van Volksgezondheid steeds

“Het is al zo’n eer jullie hier mijn mening te mogen

meer alleen de randvoorwaarden en moet de invulling

geven. Overigens was het heerlijk samenwerken met

gebeuren door verzekeraars, zorgaanbieders en patiën-

jullie huidige voorzitter Rob Barnasconi, een machtig

tenorganisaties samen. Daarbij wordt de rol van bran-

mooi, emotievol mens. Ik wens jullie een heel goed

cheorganisaties lokaal en landelijk alleen maar groter.

bestuur, want de tandarts in Nederland verdient dat

Dat is een gouden toekomst. Ik vind het een automa-

absoluut!”
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