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Geachte mevrouw Hamer, 
  
In tijden van crisis komt het erop aan. Dat hebben we als umc’s sinds het uitbreken van de COVID-
19 pandemie ondervonden. Of het nu onze zorgprofessionals betreft die zich, om met Hugo de 
Jonge te spreken, dagelijks het snot voor de ogen hebben gewerkt. Of onze onderzoekers die vanaf 
dag 1 in de hoogste versnelling zijn gegaan in de zoektocht naar een vaccin of 
behandelmogelijkheden. Of onze beleidsmakers en managers die een crisis van ongekende 
omvang het hoofd moesten bieden, in combinatie met het zoveel mogelijk laten doorgaan van de 
reguliere zorg. 
  
Dit alles heeft ons nog eens ervan doordrongen dat een goede gezondheidszorg cruciaal is voor de 
samenleving en de economie. En we weten allemaal dat de toegankelijkheid, de kwaliteit en de 
betaalbaarheid van ons zorgstelsel al voor Corona onder druk stonden. Een goede voorbereiding 
van onze samenleving en zorgsector op maatschappelijke ontwikkelingen is dan ook belangrijker 
dan ooit. Daarom willen wij u enkele aandachtspunten meegeven voor de komende 
kabinetsperiode. Voor een gezonder Nederland.   
  
Inzetten op preventie is gezondheidswinst van de toekomst 
Goede zorg betekent niet alleen ziekten genezen, maar ook ziekten voorkomen. Door nú te 
investeren in effectieve preventie bouwen we aan de gezondheidswinst van de toekomst. Zo maken 
we Nederland niet alleen gezonder, maar blijft de gezondheidszorg betaalbaar en toegankelijk.  
Voor de komende kabinetsperiode vragen wij u: 
- Gezondheidsdoelen verankeren in de wet- en regelgeving.  
- Inzet op een gezamenlijk Nationaal Programma Publieke Gezondheid, met regionale focus.  
- Een jaarlijks onderzoeksbudget van € 100 miljoen, aangevuld met € 50 miljoen private middelen. 
  
Werken aan een aantrekkelijke werkomgeving voor zorgpersoneel 
Samen krijgen we Corona eronder! Het aandeel van het zorgpersoneel hierin is moeilijk te 
overschatten. Als grote werkgevers in de zorg vinden wij dat onze mensen recht hebben op een 
passende beloning en loopbaanmogelijkheden, maar zelf hebben wij onvoldoende financiële ruimte 
hiervoor. Daarom roepen wij u op tot:  
- Uitvoering van eerder aangenomen moties over erkenning en waardering zorgpersoneel. 
- Ruimte voor marktconforme beloning van zorgprofessionals in de middengroepen.  
- Inzet op vergelijkbare pensioenen tussen umc’s en algemene ziekenhuizen.   
- Ondersteuning bij modernisering van opleidingen voor gespecialiseerd verpleegkundigen en 

medische ondersteuners.  
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Investeren in innovatie en onderzoek, voor duurzaam herstel uit de crisis 
Kennis is dé grondstof die Nederland bezit. Als partner in de Kenniscoalitie pleiten wij ervoor dat er 
een stabiel pad met investeringen wordt uitgestippeld voor onderzoek & innovatie. Alleen zo houden 
we de aansluiting met de wereldtop en is een duurzaam herstel uit de crisis mogelijk.  
Concreet vragen we: 
- Presenteer een stabiel groeipad om te komen tot 3% BBP investeringen in R&D in 2030.  
- Investeer € 1.5 miljard in onderzoek & innovatie in de komende regeerperiode.  
- Vernieuw wettelijke kaders, zodat de nationale digitale gezondheidsdata-infrastructuur beter 

gefaciliteerd wordt ten behoeve van een lerend zorgsysteem.  
  

Terugdraaien van bezuinigingen in onderwijs 
De dokters, onderzoekers en andere medische professionals van de toekomst worden opgeleid in 
onze huizen. Eerder ingezette bezuinigingen en overheveling van gelden naar andere sectoren 
veroorzaken vanaf 2022 een gapend gat in de onderwijsbegrotingen.  
Wij adviseren daarom met klem:  
- Volg de aanbevelingen van het PwC-rapport* en investeer in de basis van het Wetenschappelijk 

Onderwijs.  
- Compenseer de overheveling van tientallen miljoenen euro’s van alfa, gamma en medische 

wetenschappen naar bèta en techniek.  
  
Graag bieden wij een nieuw kabinet onze hulp aan om mee te werken een gezonder Nederland en 
de zorg verder te innoveren en te organiseren. Voor het leven van morgen.   
  
Hoogachtend, 
 

 
 
Prof. dr. Margriet Schneider 
voorzitter 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
*https://www.strategyand.pwc.com/nl/en/insights/2021/toereikendheid-doelmatigheid-en-kostentoerekening.pdf 
  
  
 
 


