Achtergrond leden Platform Betrouwbare Zorgcijfers

Corina Blankenstijn – Neerlandica, zelfstandig ondernemer, m.n. werkzaam in
de palliatieve zorg. Commissielid en redactie van Stichting ZorgRecht. Zie:
https://www.zorgvisie.nl/stichting-zorgrecht-david-wint-van-goliath/
Dick Bijl – Epidemioloog, President International Society of Drug Bulletins:
http://www.isdbweb.org/full-members , voormalig hoofdredacteur
Geneesmiddelenbulletin, oud-huisarts. Boek: Het pillenprobleem (AUP,2018).
Cock de Graaf – Ambassadeur Senatus Consultum. Specialist verzekeringen:
Zorg, verzuim, wga, wga eigenrisicodragerschap, beroepsaansprakelijkheid,
bestuurders en commissarissen aansprakelijkheid.
Sophie Hankes - Juriste, specialisatie medisch recht, consultant
patientveiligheid en kwaliteit van zorg, voorzitter stichting SIN-NL en
voorzitter stichting IEU-Alliance. Publicaties: www.sin-nl.org/
Peter Harteloh – Kwaliteitskundige, Arts niet-praktiserend/statisticus,
Filosoof (praktijkhoudend). Zie: https://www.volkskrant.nl/binnenland/doornieuwe-manier-van-registratie-gaan-we-opeens-aan-andere-dingendood~a4528311/
Jaap van den Heuvel - Bestuursvoorzitter van het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ)
Studie Geneeskunde in Leiden, gepromoveerd in Kwaliteitsmanagement in de
zorg. In 1988 behaalde hij zijn MBA aan de Erasmus Universiteit in
Rotterdam. Tevens Certified Public Controller en Master in Accounting &
Control.
John Jacobs - Medisch wetenschapper, SMBWO erkend immunoloog (PhD),
Werkzaam als Medical data scientist. Voormalig voorzitter Federatie Medisch
Wetenschappelijke Verenigingen (Federa).
Anton Maes - Voorheen 31 jaar praktijkhoudend huisarts, auteur van boek
"Huisartsgeneeskunde in het nieuwe zorgstelsel" (2011) en nu publicist met

eigen weblog en een eigen missie om iets bij te dragen aan een beter
zorgstelsel. Publicaties: www.zorgenstelsel.nl
Gijs van Loef - Bestuurskundig socioloog, onpartijdig criticus van het
huidige zorgstelsel en expert marktwerking in de publieke sector. Voormalig
financieel expert van het Nationaal Zorgfonds. Oprichter en woordvoerder
van het Platform Betrouwbare Zorgcijfers. Publicaties: www.gijsvanloef.nl
Marian Louppen - Docent Hogeschool, voormalig gedeputeerde en
toezichthouder in de zorg. Lid van het Platform vanwege haar politieke
maatschappelijke betrokkenheid.
San Oei – Orthopedisch chirurg verbonden aan het Rode Kruis Ziekenhuis te
Beverwijk. Gestudeerd en gepromoveerd aan de UvA. Opgeleid in Rotterdam.
Naast vakinhoudelijke kennis geïnteresseerd in maatschappelijke
zorgproblemen en hoe we die gezamenlijk kunnen oplossen. Er is altijd
ruimte voor verbetering.
Roger Sorel – Doctor Pharmaceutical analysis, internationaal bestuurder in de
geneesmiddelensector, lid DB VNO-NCW, etc. Lid van het Platform op
persoonlijke titel.
Jan Terlouw – Doctor in de Kernfysica, vice-premier in de kabinetten van Agt
II en III, politiek leider D66, etc. Lid van het Platform op persoonlijke titel.
Dick van der Zon - Gepensioneerd, gemeenteaccountant van Amsterdam en
directeur Accountantsdienst (1993 - 2011). Lid van het Platform vanuit een
grote belangstelling voor transparant en integer overheidsoptreden in ruime
zin.

7 Leden van het Platform hebben Geneeskunde, dan wel Pharmacie
gestudeerd.

