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A
driDuivesteijn,donderdag-
middagbijhemthuis: ‘Ikheb
zelf dekwetsbaarheid,dedie-
peonzekerheidervarendie je
alspatiëntovervalt als je af-
hankelijkbentvanéénarts. Als
je jeniet veilig voeltbij je eigen
arts,móét jedemogelijkheid

hebbennaareenander tekunnengaan. Ikweet
waarover ikhetheb.’

In2006werdbijDuivesteijnprostaatkanker
geconstateerd.Hij is vierkeergeopereerd,de
kankerkwamterug, vijf jaargeledenkreeghij
vanzijnarts inhetHaagseziekenhuis tehoren
dathijuitbehandeldwas.Hij kannietmeerge-
opereerdworden.Hij konzijndossiermeekrij-
gen.

Duivesteijn: ‘En ikhebervarenhoegeweldig
het isdat jedanelders eenspecialist vindtdie
zegt:wegaanervoorknokken,we leggenons
hiernietbijneer.Dat is voorbij als eeneind
wordtgemaaktaandevrije artsenkeuze.’

DemedicijnendieDuivesteijn inNijmegen
kreegvoorgeschrevenhoudennual vijf jaarde
doodopafstand.Diepersoonlijkeervaring
heeft eenvoornamerolgespeeld indeafweging
dinsdagmiddagvanhetEersteKamerlidDuive-
steijnomzich teverzetten tegenhetwetsont-
werpvanminister Schippers.Hij corrigeert: ‘Ik
verzetmeniet, ik stemtegen,dat is iets anders,
ikmaakgebruikvanmijn recht.’

Nadrie langedagenvanverwarringenhevige
strijdachterde schermen lijktde topvande
PvdAzich tehebbenneergelegdbij eenvoldon-
gen feit: deEersteKamerledenGuusje terHorst,
MarijkeLinthorst enAdriDuivesteijn latenzich
niet vermurwen.Hetprincipevandevrije art-
senkeuzemoetovereindblijven ineennieuwe
zorgwet.

Duivesteijn is strijdbaarenmoe.Zijnziekte
speelthemparten. Tochwilhijuitleggenwat
hemdreef omniet tebuigenvooreendrei-
gendekabinetscrisis.Hijhoudtzichschuil in
zijnwoning inDenHaag.Voordedeurwemelt
het vancamera’s; onopgemerkte toegang tot
zijnwoningkanalleenverkregenwordenvia
eenkinderdagverblijf, eenhekeneenschutting
inde tuinvandebuurman.

InNijmegendraaithijmee inexperimentele
programma’s terbeteugelingvanzijnkanker.
‘Als jouwverzekeraargeencontractheeftmet
zo’n specialist komjenietbinnen. Ikdurf te zeg-
gendatals ik indie tijdeennaturapolis zouheb-
bengehad,duseenverzekeringzondervrije art-
senkeuze,demogelijkheidomnaarNijmegen
tegaanvrijweluitgeslotenwasgeweest. Zo
scherp ligthet.
‘Ophetmomentwaarop een ernstige ziekte

zichopenbaart, kom je als patiënt altijd in een
doolhof terecht, hoedeskundig jemisschien
ookbent. Ineensben je een afhankelijke,
verkeer je in een zwakkepositie. Het is dan
essentieel dat je het heft in eigenhandenkan
nemen.’

Er is een tweederedenwaaromDuivesteijn
tegenstemde.Die ligt inhet verkiezingspro-
grammavandePvdAuit 2012. ‘Daarinheeft
mijnpartij zichheelhelder,misschienzelfswel
iets tekrachtiguitgesproken tegenmarktwer-
king indegezondheidszorg. Letterlijk staat in
hetprogramma: ‘Demarktwerking indezorg
wordtbeëindigd.’ Enook: ‘Wewillendatmen-
senzelfmeer te zeggenkrijgenoverdezorg.’
‘Het voorstel vanhetkabinet zithelemaal aan

deanderekantvanhetprogramma.’

Komt dat niet doordat er een regeerak-
koord tussenzit?
‘Zeker,het is eenregeerakkoorddat zichken-
merktdoorwat ikhet transactiedenkennoem.
Telkens is eenkaartgespeeldwaarbijdingen
tegenelkaarwordenafgeruild.Dankrijg jebe-
leiddatof sociaal-democratisch isof liberaal, al-
tijdeenuiterste.Hetbehoort tegaanomhet
zoekenvandesynthese.Als jemeermarkt in-
voert,moet jedeburgermeerwettelijke rech-
tengeven.Diemoet zichveiligkunnenvoelen
bijdiewetgeving.’
Inhet transactiedenken isnietgezochtnaar

eensynthese tussen tweeverschillendevisies.

Dat synthese in het regeerakkoord ont-
breekt, wist u toch vanaf de aanvang? Had

u niet veel eerder moeten zeggen: het is
mijn stijl niet, ik stap eruit?
Hij zucht. ‘Ik zit indeEersteKamervoorde
beoordelingvandevraag: is erniet een toene-
mendverschil aanhetontstaan, alsgevolgvan
datuitruilen, tussendemensendiegeldheb-
benendemensendiegeengeldhebben?De
rechtsgelijkheid tussenpatiënten is volgensmij
zoek inditkabinetsvoorstel.’

Hoelang is de fractie ermee bezig ge-
weest?
‘Zeker zes, zevenweken. Ikvinddatopeenzeer
goedemanier isgediscussieerd. Iedereenkon
wetendatergrote twijfels leefden inde fractie.
Natuurlijk isgezegddatde regering tijdig
moestwordengeïnformeerd. Iederheeftuitein-

delijk zonder lastof ruggespraakzijneigenaf-
weginggemaakt.Maardatermensen tegen
waren,konniet verrassen.’

Waren er meer tegen dan drie?
‘Ja,maardiehebbenuiteindelijkgezegd: ikwil
nietdeconsequentieaanvaardenvaneeneven-
tuele crisis, endusben ikvoor.’

Waarom accepteerde u dat risico wel?
‘Inhet voorstel sluiptongelijkheid tussenarme
enrijke, tussenafhankelijkeenonafhankelijke
mensen.Daarmee ishet eenprincipekwestie.
Maarwevindenabsoluutnietdathetkabinet
wegmoet.Wij, hetdrietal, hebbendinsdagmid-
dageenuurvoordestemmingaanminister
Schippers voorgesteldhetwetsontwerpaan te
houden.Wezatenbij elkaar,wezeiden: er is tijd
omtezoekennaaranderemodaliteiten,metbe-
houdvandevrije artsenkeuze. Toen isnaarmijn
gevoel eenaantalmisverstandengerezenwaar-
doorplotselinggestemdgingworden.Ambach-
telijkhadhetvoorkomenmoetenworden.’

Zijn jullie ernstig onder druk gezet?
‘Er isgewooneenheelhogedruk.Ookbij jezelf.
Neemjewelof nietdeverantwoordelijkheid
vooreenhooprotzooi?Kan jehet voorkomen?
Jevoertdan tochallerlei gesprekken.Maarop
eengegevenmomentkomjeerachterdatde
kloof zogroot isdat jehetnietkanoplossen.’

Was het prettig dat jullie met z’n drieën
waren?
‘Het ismindereenzaamdanwanneer je eral-
leenvoor staat.Hetblijft eenzaam.’

Ikkendediepeonzekerheid
vandepatiënt

Opzijndossier stondal ‘uitbehandeld’ toeneenartszei:wegaanvooruknokken.Senator
AdriDuivesteijn (PvdA)stemdenietvoorniets tegenhetafschaffenvandevrijeartsenkeuze.
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H
et isniet voorheteerstdat
AdriDuivesteijnvanzich
doet spreken.Precies een
jaargeledenwaserhet

‘AvondjevanAdri’. Toendreigdede
PvdA-senator tegendeverhuurders-
heffing te stemmen.Hetverzetvan
Duivesteijn toenwasminderverras-
senddandatvannu.Hij is zijnhele
levenalbezigmetbeterewoningen
voordeminderbedeelden,onder
meeralswethoudervanDenHaagen
Almere.Metgezondheidszorgheeft
Duivesteijnopheteersteoogveel
minder.Behalvedandathijdusnu
ernstig ziek is.
Er zijnkwade tongendiebeweren

datDuivesteijnvooralgraag inhet
middelpuntvandebelangstelling
staat.Hetvaakalsprotserigomschre-
venstadhuisdathij lietbouwenin
DenHaagzoubewijzendathij eralles
aanheeftgedaanomniet indeverge-
telheid te raken.Daar staat tegenover
dat zijnverzetniet vanvandaagofgis-
teren is.Duivesteijn is zo’npoliticus
die zijnbezwarenwilkunnenventile-
ren.Dan ishetnietonmogelijkom
hemover tehalen. LodewijkAsscher,
dieooknuverschillenderitjesonder-
namnaarDuivesteijnshuis,bewees
een jaargeledendathetkan.
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