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Motivatie 
Ik werk ruim 30 jaar vanuit verschillende rollen beleidsmatig in de zorg. Daarbij blijf ik voor mezelf 
het belang van patiënten als richtsnoer houden. De eerste jaren deed ik dat vanuit het 
patiëntenbeleid en patiëntenrecht - tot ik me realiseerde dat je echt iets wilt veranderen je naar de 
structuur en de financiering in de zorg moet. Met meerdere complexe veranderprocessen (o.a. 
Prinses Máxima Centrum en zorgverzekering) heb ik veel en brede ervaring opgedaan die ik wil 
inzetten als bestuurslid bij de VSOP.  
Kijkend naar de VSOP en enkele actuele vragen dan vallen overeenkomsten op met de Nationale 
Commissie Chronisch Zieken – waar ik ooit ben begonnen. Bewustzijn was ook toen een thema, 
evenals het goed organiseren van zorg en de toegankelijkheid van kennis. En ook toen speelde 
al de financiering van patiëntenorganisaties. Best schrijnend dat financiering van de VSOP nu 
niet is geborgd, waarbij ik de processen herken die hiermee samenhangen.  
Tegelijkertijd zie ik dat ontwikkelingen rond bijvoorbeeld genetica en therapieontwikkeling nieuwe 
mogelijkheden kunnen bieden voor mensen met een zeldzame aandoening – mogelijkheden en 
tegelijk ook nieuwe vragen voor de VSOP. Het visiedocument gaat daar op in en het is nu zaak 
ervoor te zorgen dat dit ook een breder vervolg krijgt.     
 
Werkervaring  
2020 – heden Reinier Haga Groep, Den Haag: interim bestuurssecretaris en secretaris raad van 

toezicht (sinds oktober 2021 beperkt tot het laatste)    
2022 ROM InWest, Haarlem: interim bestuurssecretaris  
2015 – 2020  Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie, Utrecht: bestuurssecretaris en 

tevens secretaris raad van commissarissen.  
2010 - 2015 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Den Haag: 

beleidsmedewerker/projectleider 
2006 - 2010 Nederlandse ambassades in Washington DC (en Ottawa): attaché namens de 

ministeries van VWS en van Jeugd en Gezin 
2000 - 2006 Ministerie van VWS, Den Haag: beleidsmedewerker totstandkoming 

Zorgverzekeringswet. 
  

Eerdere werkervaring 
In de jaren daarvoor was ik beleidsinhoudelijk en procesondersteunend in de zorg werkzaam. 
1999 - 2000 Zorg Onderzoek Nederland (ZonMw), Den Haag  
1999 Nationale Commissie Chronisch Zieken (NCCZ), Zoetermeer  
1998 - 1999 Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam (SIGRA)  
1993 - 1998  Raad voor de Volksgezondheid en zorg, Zoetermeer (en de voorganger: Nationale 

Raad voor de Volksgezondheid)  
1992 - 1993 NCCZ, Zoetermeer (erkend gewetensbezwaarde) 
1991   Nederlands centrum Geestelijke volksgezondheid, Utrecht  
 



Opleiding en recente cursussen  
2020 - 2021  Leergang voor Toezichthouders en Commissarissen, Avicenna/Maas & Lunau  
1987 - 1991 Nederlands recht, Universiteit Maastricht. Keuzeonderwijs op het terrein van 

gezondheidsrecht en openbaar bestuur 
1995 - 1990 Gezondheidswetenschappen, specialisatie beleid en beheer, Universiteit  
  Maastricht.  
 
Nevenactiviteiten 
Ik ben enkele jaren werkzaam geweest bij een daklozenproject in Amsterdam  
 




