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Soort boek/Ziekte/Stijl: 
‘De patiënt centraal stellen? Dat is zo 2014! Ik als patiënt zeg nu:  
zorg maar dat jij als zorgverlener in mijn omgeving past!’ Hans Meex (pagina 9) 
 
Boek van 196 pagina’s waarin aan de hand van vijf thema’s de positie van de patiënt 
besproken wordt: de patiënt als professional, de patiënt en de kosten van de zorg, de 
patiënt en de industrie, de patiënt en preventie, de patiënt en Europa.  
 
Covertekst: ‘(…) De mensen voor wie en van wie de zorg is-de burger, de patiënt, de arts, 
de verpleegkundige en andere (para)-medische hulpverleners- zijn een belangrijk deel 
van de zeggenschap kwijtgeraakt over ‘de zorg, onze zorg.’ Die zorg is in handen gevallen 
van de beheerders van de ‘paarse krokodil’, de geldverslindende Kafkaëske bureaucratie. 
Wij pleiten voor samenwerking tussen de patiëntenbeweging en de verschillende 
partijen in de zorg, in wisselende constellaties’ met als doel de zeggenschap over de zorg 
terug te krijgen. Door gezamenlijk met patiënten een politieke agenda voor de komende 
vijf à tien jaar op te stellen kan de overheid proactief beleid voeren gericht op goede zorg 
tegen aanvaardbare prijzen.’ 
 
Over de schrijvers: 
Cees Smit (1951) studeerde bedrijfseconomie aan de VU te Amsterdam. Hij heeft zelf 
hemofilie. Van 1987-1998 was hij coördinator van de Nederlandse Vereniging van 
Hemofilie-Patiënten. In 2003 kreeg hij een eredoctoraat voor zijn werk op het terrein 
van hemofilie, patiëntenparticipatie en medische biotechnologie.  Hij is, op verschillende 
plaatsen,  inmiddels  meer dan 40 jaar actief in de patiëntenbeweging, onder andere als 
voorzitter van het ZonMw/VSB Fonds programma ‘Patiëntenparticipatie in onderzoek 
en beleid, lid van de Gezondheidsraad en lid van de Adviescommissie Pakket ( ACP) van 
het College voor Zorgverzekering ( CvZ). 
Annemarie de Knecht –van Eekelen studeerde biologie en promoveerde in de 
geneeskunde. Zij werkt onder meer als universitair docent in de geschiedenis van de 
geneeskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. 
 
Citaat: 
Covertekst: ‘Patiënten streven naar zinnige en zuinige zorg, goedkoop waar het kan en 
duur waar het moet.’ 
 
Recensies/Extra: 
https://twitter.com/jajbart/status/996109402607407104  
http://www.smitvisch.nl/  
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