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Soort boek/Ziekte/Stijl: 

Covertekst: ‘De gezondheidszorg is een sector die in snel tempo verandert door nieuwe 

technieken, nieuw beleid, jarenlange bezuinigingen en marktwerking. Maar verandert ze 

wel in de juiste richting en zijn die ontwikkelingen in het belang van de patiënt voor wie 

de gezondheidszorg in beginsel bestaat? Krijgen we allemaal de beste behandelingen? 

Hoe wegen commerciële belangen op tegen die van de patiënt? Is de overheid vooral 

bezig met de patiënt of toch met de industrie? 

Geleid door de vraag of de patiënt nog wel centraal staat in de zorg deed Peter Kapitein 

jarenlang onderzoek. In Hoe heeft het zover kunnen komen? belicht hij de stand van 

zaken in de gezondheidszorg aan de hand van de ziekte kanker. Het blijkt dat er veel 

betere zorg mogelijk is dan er uitgevoerd wordt. Behandelen wordt beloond en is gericht 

op een ziekte in plaats van op een mens. Het systeem blijkt gebaat bij zoveel mogelijk 

patiënten, die dat zo lang mogelijk blijven.  

Hoe heeft het zover kunnen komen? is een belangwekkend boek in een tijd waarin de 

gezondheidszorg zoals we die kennen een nieuw tijdperk in gaat. Voor wie wil begrijpen 

waar we vandaan komen, waar we staan, waar we naartoe gaan, maar ook waar het 

naartoe zou moeten is dit boek een onmisbare leidraad met een interessante ontknoping 

en oplossing.’ 

 

Over de schrijver: 

Bij Peter Kapitein (1960) werd, toen hij 44 jaar was, lymklierkanker geconstateerd. Peter 

Kapitein is één van de twee oprichters van Alpe d’HuZes,met wie hij de banden heeft 

verbroken. Hijwerkte o.a. als Programma Manager bij De Nederlandsche Bank. 

Momenteel werkt hij voor Inspire2Live en publiceert columns en artikelen. Eerder 

schreef hij ‘ik heb kanker’. Zie ook: 

https://www.patientervaringsverhalen.nl/?id=2029&pagina=Boek&keyword=Ik%20he

b%20kanker...   Hij is getrouwd en heeft twee kinderen.   Zie ook: 

http://www.peterkapitein.nl/peter/  en https://www.linkedin.com/in/peterkapitein  

Recensies/Extra: 

http://www.peterkapitein.nl/  

http://www.sin-nl.org/boek-peter-kapitein-biedt-oplossingen-verbeteren-

gezondheidszorg/ Mr Sophie Hankes, vz SIN-NL: ‘(…)Volgens Kapitein is de patiënt 

ondergeschikt aan belangen van overheid, ziekenhuizen, zorgverzekeraars, wetenschap, 

bedrijven en farma. Middels dit boek beschrijft hij een zoektocht naar de oorzaken en 

oplossingen. Hij onderzoekt de ontwikkelingen in de kankerzorg en pleit voor 
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concentratie en specialisatie. Nieuwe en betere behandelingen dienen ontwikkeld te 

worden: chirurgie, radiotherapie, medicijnen en interventie-oncologie. Ook bepleit hij 

personalized medicine, zorg afgestemd op de individuele patiënt bv via dna-sequencing 

om de gen-mutatie te bepalen, en niet op de ziekte, zoals nu het geval is. Tevens 

onderzoekt hij de militaire sector, de financiële sector en de medische sector. Kapitein 

constateert dat hier dezelfde mechanismes werkzaam zijn. Het systeem is belangrijker 

geworden dan het doel waarvoor het systeem is opgericht. (…) In de medische sector is 

de industrie bepalend voor de ontwikkeling van medicijnen en apparatuur. Doel is 

winstmaken. De overheid is gericht op kostenbeperking van de behandeling van ziekten 

en te weinig op preventie. Ook de rol van de zorgverzekeraars wordt belicht, onder 

andere via de lange weg van medicijnontwikkeling tot vergoeding van medicijnen. 

Nergens is de patiënt leidend, constateert Kapitein. Een actieve rol van de patiënt is 

vereist. Het medisch complex vereist mondige patiënten. Patiënten die weten wat er met 

ze aan de hand is, navraag doen en aangeven wat ze wensen en zo nodig eisen. En vooral 

ook goed weten hoe de zorg in elkaar steekt. Hij benadrukt de noodzaak van 

onafhankelijke en sterke activistische patientenorganisaties en patientadvocates. 

Zijn antwoord op de vraag: hoe heeft het zover kunnen komen luidt: De oorzaak ligt in 

het denken en in het stoppen hiervan, in het niet meer voelen en het niet meer nemen 

van onze verantwoordelijkheid het niet meer oordelen over elkaar en elkaars handelen, 

het al dan niet hebben en voelen van schuld en het al dan niet doen van boete. In 

hoofdstuk 6, verantwoordelijkheid en oordeel, beschrijft hij de oplossing aan de hand 

van Hannah Arendt (1906-1975, politiek filosofe) die het proces tegen Eichmann, nazi 

verantwoordelijk voor de dood van miljoenen, Joden analyseerde. Zijn thema ’s voor 

oplossing zijn naar voorbeeld van Hannah Arendt: verantwoordelijkheid, oordeel schuld 

en moraliteit. Wegkijken is niet toegestaan. Het nemen van verantwoordelijkheid is 

fundamenteel. Het laatste hoofdstuk 7, het is tijd voor de patiënt, is zeer duidelijk en 

zinvol. Kapitein noemt terecht het boek Het Proces door Franz Kafka, als voorbeeld voor 

de positie van de patiënt. Hierin geeft Kapitein eindelijk in minder verhullende woorden 

weer hoe onnodig kwetsbaar de patiënt is in het huidige medische systeem. Hij pleit voor 

het daadwerkelijk centraal stellen van de patiënt, in besluitvorming, in voorbereiding, 

onderzoek, behandeling. Patiënten, artsen en wetenschappers, zorgverzekeraars, 

overheid, bedrijven  moeten de handen ineenslaan en samenwerken Kapitein beschrijft 

dit overtuigend als een win-winsituatie voor de verbetering van de kwaliteit van de 

gezondheidszorg. Zijn pleidooi is oprecht en geloofwaardig. Een indrukwekkend boek, 

van harte aanbevolen!’  

http://www.nporadio5.nl/gemist/audio/17603/te-gast-peter-kapitein-over-boek-hoe-

heeft-het-zo-ver-kunnen-komen-deel-1  

http://www.metronieuws.nl/nieuws/binnenland/2016/10/onnodig-veel-leed-door-

falende-zorg-bij-kanker  
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