Recensie: De Toekomst van Gezondheid: Toekomst óf Actualiteit?
In mei van dit nieuwe jaar presenteerde trendwatcher Adjiedj Bakas het boek: “De Toekomst van
Gezondheid”. In dit rijk geïllustreerde boek worden 10 megatrends beschreven, die onze
gezondheid en de zorgsector gaan veranderen.
Adjiedj Bakas staat bekend als een begenadigd trendwatcher die ontwikkelingen observeert en
interpreteert in binnen- en buitenland. Hij is ook een begenadigd schrijver. Naar aanleiding van
een eerdere uitgave* werd hij door NRC Handelsblad en het Financieel Dagblad gekarakteriseerd
als ‘Onorthodox en optimistisch’ en ‘Niet bang voor provocatie, een kosmopoliet met aanstekelijk
enthousiasme, intrigerend en een ziener met een onmiskenbaar gevoel voor humor, uitgesproken,
kleurrijk en levendig’. De vraag is of de auteur er met ‘De Toekomst van Gezondheid’ wederom
er in slaagt om een gloednieuw en innovatief boek te publiceren?
Bakas beschrijft in “De Toekomst van Gezondheid” tien manieren om de zorg fors goedkoper te
maken. Samengevat worden deze aangegeven als:
1. Verhoog de eigen bijdrage van burgers.
2. Organiseer de ouderenzorg op een wijze die leidt tot meer verbondenheid tussen generaties,
minder eenzaamheid, een fors lagere AWBZ en fors goedkopere ouderenzorg.
3. Vereenvoudig en optimaliseer de financiële administratie. Voer cloud computing en
computersystemen die met elkaar communiceren in.
4. Reorganiseer het zorgaanbod.
5. Verschuif de focus in de zorg naar het voorkomen van ziek worden.
6. Benut de nieuwe (medische) technologie, cloud computing, videoconferencing en
miniaturisering, robot-operaties en zorgtoerisme.
7. Zorg voor echte marktwerking in plaats van de halfbakken marktwerking van nu.
8. Geef mensen die dood willen alle ruimte en dwing ze niet langer te leven.
9. Voor 7 weken levensverlenging in de terminale fase is ze zorgindustrie tussen de € 20.000 en
€ 50.000 euro kwijt. Willen mensen dat straks, laat ze dat dan zelf betalen of het van de
erfenis afhalen.
10. Investeer in spiritualisering van zorg.
Goede lezers onder u, zullen constateren dat maatregel 2, 7 en 9 allen te schuiven zijn onder
maatregel 1: het verhogen van de eigen bijdragen van burgers.
Goede zorgprofessionals en zorgondernemers onder u, zullen zich, net als Sincérité afvragen: Is
dit innovatief en gloednieuw? Is dit ‘de Toekomst van gezondheid’? Nee: het is de Actualiteit en de
praktijk van alledag! Je hoeft de krant maar open te slaan, kennis te nemen van ontwikkelingen bij
overheid, in beleid en in uitvoering van de zorg en alle bovenstaande maatregelen zijn aan de orde
van de dag.
Desondanks is het lezen van “De Toekomst van Gezondheid” de moeite waard. Het is
populairwetenschappelijk, laagdrempelig en toegankelijk geschreven. Het is zeer rijk geïllustreerd
en telt meer dan 25 columns waarin onder andere vertegenwoordigers van zorgverzekeraars,
(zorg)pensioenfondsen, professoren, industriëlen, farmaceuten en toeleveranciers,
zorgondernemers en bekende Nederlanders onderstrepen dat zorg en gezondheid tot de
actualiteiten van vandaag én van de toekomst horen.
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