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onduidelijk – maar de naderende decentralisaties zijn, vanuit bezuinigingsperspectief, maar een 
druppel op de gloeiende plaat. Maar we gaan ze straks zeker wat kwaliteit betreft voelen”. 
 
Nadat een sterk panel van vertegenwoordigers van patiënten en verzekerden voor alle partijen in de 
driehoek vooral het belang van preventie benadrukte, was het tijd voor conclusies. Meijerink: “Hoewel 
we hier allemaal verschillend denken over politieke kwesties  - zoals het al dan niet afschaffen van het 
vereveningsprincipe – bestaat er grote consensus over de stelling dat de kwaliteit van de zorg op 
macro-, meso- en microniveau toeneemt als patiënten zich serieus organiseren. Verder ligt de sleutel 
– als we de zorgkosten écht willen inperken – bij preventie. Daar ligt een belangrijke taak voor de 
verzekeraars”.  
 
Bart Nauta, directeur van TNS NIPO, sloot af met een luchtige noot. “Op microniveau ben ik een 
zorgmijder, dus ik leefde met een soort angst naar deze avond toe. Maar ik ga altijd weer gerust weg 
als ik zorgpartijen met elkaar hoor praten, want ondanks de complexiteit van de materie heb ik het 
volste vertrouwen in de goede wil en betrokkenheid van iedereen binnen het zorgveld”. 
 
 


