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‘ Ik geloof meer in 
belonen dan in straffen’

”

ge samenwerking onder de loep en in dat 
proces zitten we nu volop. Sinds novem-
ber vervul ik daarin de rol van directeur. 

Ik heb het naar mijn zin, voel me thuis 
en kan veel leren. In de omgang met alle 
verschillende zorgprofessionals is het een 
pre dat ik zelf een doctoraal geneeskunde 
heb. Daardoor kan ik op niveau meepra-
ten. Mijn topsportverleden helpt ook. Je 
moest je mondje kunnen roeren. Ik kan 
behoorlijk eigenwijs zijn.  

Mensen kunnen hier voor veel soorten 
van zorg terecht; huisarts, fysio, ergo, 
cesar, psycholoog, kinderpsycholoog, 
huidtherapeut; de lijst is lang. Ook een 
sportarts en -masseur maken sinds kort 
deel uit van het team van een kleine hon-
derd man. Je kunt hier na een bezoek aan 
de huisarts langs de fysiotherapeut lopen 
voor een afspraak en je recept direct af-
halen bij de apotheek die hier ook zit. Er 
komen wekelijks specialisten aan huis en 
we hebben röntgen- en echofaciliteiten. 

Het is goed dat we met z’n allen bij 
elkaar zitten en enkele gezamenlijke 
programma’s hebben, zoals pre diabetes 
programma’s, projecten voor ouderen-
zorg en programma’s tegen depressie. 
Maar het moeten er meer worden. Ik 
wil verfi jnen en uitbreiden en meer naar 
buiten treden met wat we allemaal te bie-
den hebben. Er moeten hier ook gezonde 
mensen binnenlopen, we zijn een ge-
zondheidscentrum. Mensen zouden veel 
meer moeten investeren in hun gezond-
heid en niet wachten tot het moment 
dat het niet anders meer kan. Dan komt 
iemand al snel in de tweede of derde 
lijn terecht, is de schade groter en zijn 
de kosten hoger. Wij willen dat mensen 
hier voor al hun vragen op het gebied van 
gezondheid en leefstijl terechtkunnen. 

Daarvoor is een andere mentaliteit nodig. 
Het huidige systeem voor zorgvergoeding 
is niet ingesteld op preventie. De eigen 
bijdragen voor psycholoog en diëtist zijn 
daar voorbeelden van. Maar zo’n verande-
ring moet met z’n allen worden gemaakt. 
Dat moet vanuit de medische hoek, de 
zorgverzekeraars en de politiek. En na-
tuurlijk vanuit de mensen zelf. 

Het is onze uitdaging om mensen zover 
te krijgen. Je zou het nut van preventie 
graag met onderzoeksresultaten staven, 
maar die zijn er niet zo veel. Een mentali-
teitsomslag zal ook niet van vandaag op 
morgen lukken, maar moet er wel komen. 
Je gaat tweemaal per jaar naar de tand-
arts. Waarom niet eens naar je huisarts of 
een leefstijlconsultant om te checken hoe 
je ervoor staat? Natuurlijk kun je mensen 
niet dwingen en dat zou ik ook niet wil-
len. Maar ik wil wel kennis en informatie 
bieden over alle mogelijkheden die er zijn.   

Sommige mensen gaan heel slecht om 
met hun lichaam – ‘de verzekering betaalt 
toch wel als ik ziek word’. Met het de 
vervuiler betaalt-principe heb ik deson-
danks moeite. Het blijft lastig te bepalen 
of een slechte gezondheid te wijten is aan 
gedrag. Misschien heb je als kind wel veel 
‘meegerookt’ of ben je nooit gestimuleerd 
om het anders te doen. En natuurlijk zijn 
er veel mensen die qua gezondheid hele-

maal geen keuze hebben. Daarvoor moet 
altijd een vangnet blijven. Ik geloof meer 
in belonen dan in straffen. We hebben 
weleens nagedacht over healthbonnen, 
een soort waardebonnen van je verzeke-
raar, die je kunt gebruiken als preventieve 
investering in gezondheid. Bijvoorbeeld 
voor een sportvereniging of voor een paar 
uur bij een diëtist. Maar zoals gezegd is 
het huidige stelsel daar niet op ingericht. 

De commotie rond de inkomensaf-
hankelijke zorgpremie van Rutte II heeft 
wel geleid tot meer bewustwording van 
de enorme kosten in de zorg. En dat het 
allemaal niet meer zo vanzelfsprekend 
en vrijblijvend kan zijn. Zorgkosten be-
dragen gemiddeld jaarlijks 11.000 euro 
per gezin en daarvoor wordt gemiddeld 
3000 euro per gezin aan premies betaald. 
Daartussen zit nogal een verschil. 

Bij de aanvang van Rutte II werd alleen 
nog maar gesproken van een valse start, 

maar de nieuwe ploeg had ook veel lef 
en daadkracht. Ze keken naar het lands-
belang. Misschien hadden ze wat meer 
moeten consulteren, maar je kunt de boel 
ook dood discussiëren. In mijn functie 
moet ik soms ook snel beslissen op basis 
van de dan beschikbare informatie. Dat 
kan fout gaan en daar moet je dan ook 
op terug durven komen. Ik heb ook wed-
strijden gewonnen na een valse start.

‘Er moeten hier ook gezonde 
mensen binnenlopen, we zijn 

een gezondheidscentrum’

“

Carl Verheijen (37), directeur van 
gezondheidscentrum De Nije Veste in 
Nijkerk, brak als topschaatser records 
op de 5 en 10 km. Hij draait nu ruim an-
derhalf jaar in zijn ‘eerste baan’. In zijn 
ploeg bevinden zich vrijwel alle dis-
ciplines uit de eerste lijn. “Wij willen 
dat mensen hier voor al hun vragen op 
het gebied van gezondheid en leefstijl 
terechtkunnen.” 

Rond het einde van mijn schaatscarrière 
twee jaar geleden, heb ik goed nagedacht 
over wat ik wilde gaan doen. In 2003 
behaalde ik mijn doctoraal geneeskunde, 
maar om arts te worden had ik vóór 2013 
moeten beginnen met co-schappen. Dat 
kwam er niet meer van. Na het schaatsen 
kreeg ik een aantal banen aangeboden, 
maar dé baan zat daar niet bij. Na de veel-
eisende topsportjaren wilde ik eerst ook 
meer tijd voor mijn gezin hebben en heb-
ben we een aantal reizen gemaakt. Mede 
door snuffelstages bij politie, ziekenhuis 
en NOC*NSF groeide het gevoel dat het een 
baan moest zijn waarin het sportieve en 
het medische samenkomen. En liefst in 
teamverband. Ik wil mijn steentje bijdra-
gen, iets voor mensen doen en dan bij 
voorkeur voor veel mensen. Toen in 2011 
de functie van zorgmanager bij de Nije 
Veste in beeld kwam, was ik er snel uit. 

Dat ik voor mijn eerste baan direct als 
manager aan de slag moest, heeft me niet 
wakker doen liggen. Uit een assessment 
was gebleken dat ik daar geschikt voor was 
en zelf voelde ik dat ook zo. Organiseren 
en regelen past bij me. Natuurlijk was het 
ook spannend, maar die spanning werkte 
eerder uitdagend dan remmend. Het sprak 
mij wel aan dat de Nije Veste zelf ook hele-
maal nieuw was. En dat het centrum zo’n 
16.000 ‘klanten’ had en heeft. 

In het begin ben je vooral facilitair bezig. 
Zo’n gebouw moet gaan functioneren, van 
looproutes tot ict. Later komt de onderlin-
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