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Nr	  3.	  	  Daan	  Dohmen,	  directeur	  van	  Focus	  Cura	  

De	  verrassing	  van	  dit	  jaar	  is	  een	  nieuwkomer	  in	  de	  top3.	  Deze	  nieuwkomer	  is	  directeur	  van	  het	  
bedrijf	  Focus	  Cura	  Zorginnovatie.	  'Ik	  wilde	  de	  kloof	  tussen	  zorg	  en	  technologie	  verkleinen	  en	  mensen	  
langer	  zelfstandig	  thuis	  laten	  wonen	  met	  behulp	  van	  techniek	  en	  innovatie.'	  Dohmen	  bedacht	  onder	  
andere	  Zorg	  op	  Afstand:	  via	  videocontact	  en	  telemonitoring	  worden	  mensen	  met	  bijvoorbeeld	  
dementie,	  hartfalen	  of	  copd	  (longemfyseem)	  thuis	  begeleid.	  Inmiddels	  weet	  hij	  ouderen	  met	  een	  
ipad	  meer	  regie	  over	  de	  eigen	  gezondheid	  te	  verschaffen.	  Toch	  boeiend	  dat	  hij	  de	  ouderen	  hiertoe	  
wel	  weet	  te	  verleiden,	  terwijl	  de	  huisarts	  nog	  maar	  zeer	  mondjesmaat	  met	  de	  ipad	  in	  de	  
spreekkamer	  werkt.	  Deze	  kloof	  is	  ongetwijfeld	  onderdeel	  van	  de	  volgende	  uitdaging.	  Het	  is	  een	  zeer	  
grote	  prestatie	  dat	  Daan	  door	  de	  eerste	  lijn	  is	  opgemerkt	  en	  als	  invloedrijk	  wordt	  bestempeld.	  Dat	  is	  
ook	  zeker	  een	  teken	  dat	  de	  eerste	  lijn	  de	  ontwikkeling	  van	  IT	  en	  zorg	  serieus	  neemt.	  We	  staan	  aan	  de	  
vooravond	  van	  een	  verandering	  in	  de	  zorgverlening	  als	  gevolg	  van	  de	  IT	  revolutie	  en	  Daan	  is	  daar	  een	  
zeer	  uitgesproken	  innovator	  en	  exponent	  van.	  Niet	  meer	  dan	  terecht	  dat	  hij	  als	  innovator	  in	  deze	  
ontwikkeling	  op	  de	  derde	  plaats	  is	  geëindigd.	  Als	  game	  changer	  verwacht	  de	  jury	  een	  nog	  grotere	  
invloed	  in	  de	  komende	  jaren.	  

Nr	  2.	  Maarten	  Klomp,	  medisch	  directeur	  DOH	  en	  bestuurslid	  InEen.	  

Maarten	  is	  een	  vaste	  waarde	  in	  de	  einduitslag..	  Is	  wel	  de	  enige	  die	  al	  die	  jaren	  (als	  hij	  niet	  jurylid	  was)	  
steevast	  in	  de	  top	  3	  staat.	  	  

Maarten	  kan	  als	  geen	  ander	  het	  professionele	  en	  bestuurlijke	  handwerk	  met	  elkaar	  verbinden.	  Een	  
zeer	  gewaardeerd	  huisarts	  en	  bestuurder	  in	  de	  eigen	  regio,	  waarmee	  hij	  DOH	  als	  een	  zeer	  
prominente	  zorggroep	  weet	  te	  positioneren,	  maar	  ook	  de	  proeftuin	  Slimmer	  met	  Zorg	  in	  de	  
Eindhovense	  regio	  mede	  vorm	  geeft.	  	  

Binnen	  InEen	  is	  Maarten	  belast	  met	  de	  portefeuille	  transparantie.	  Transparant	  is	  hij	  zeker	  en	  	  
daarmee	  is	  hij	  één	  van	  de	  gezichtsbepalende	  personen.	  Zijn	  invloed	  is	  groot	  en	  dat	  wordt	  ook	  zeker	  
door	  de	  andere	  eerstelijnsbestuurders	  onderkend:	  als	  één	  van	  de	  architecten	  van	  InEen	  en	  daarna	  
van	  het	  Bestuurlijk	  Akkoord	  en	  nu	  weer	  van	  de	  uitvoering	  daarvan	  

Maarten,	  je	  wordt	  zo	  langzaam	  aan	  de	  Joop	  Zoetemelk	  van	  het	  Eerstelijnsgala.	  Je	  grossiert	  inmiddels	  
in	  tweede	  plaatsen.	  Het	  is	  wel	  zo	  dat	  ook	  Joop	  Zoetemelk	  eindelijk	  eens	  de	  Tour	  won,	  dus	  volhouden	  
en	  dan	  komt	  die	  eerste	  plaats	  ooit	  wel.	  

	  

Nr	  1.	  Guy	  Schulpen,	  directeur	  ZIO	  

Guy	  is	  de	  laatste	  jaren	  een	  zeer	  bekend	  persoon	  geworden	  in	  Nederland.	  De	  wijze	  waarop	  Blauwe	  
Zorg,	  als	  opvolger	  van	  Groene	  Stroom,	  eerst	  Maastricht,	  dan	  Zuid	  Limburg	  en	  nu	  Nederland	  heeft	  
overwonnen	  is	  indrukwekkend.	  De	  vergelijking	  van	  het	  dorpje	  van	  Asterix	  in	  Gallië	  in	  het	  grote	  
Romeinse	  Rijk	  gaat	  niet	  meer	  op:	  Nederland	  is	  meer	  op	  het	  dorpje	  van	  Asterix	  gaan	  lijken.	  Ondanks	  
het	  feit	  dat	  Guy	  geen	  bestuurlijke	  functies	  vervuld	  	  en	  daarmee	  geen	  invloed	  in	  de	  formele	  
besluitvorming	  heeft	  is	  hij	  door	  alle	  beoordelingen	  hoog	  gescoord.	  De	  innovatieve	  wijze	  waarop	  
populatiegerichte	  zorg	  in	  Heuvelland	  wordt	  vormgegeven	  krijgt	  veel	  navolging:	  dus	  mensen	  als	  u	  wilt	  
weten	  wat	  over	  5	  jaar	  in	  Nederland	  de	  nieuwe	  norm	  wordt,	  vraag	  het	  Guy.	  Zijn	  informele	  netwerk,	  
contacten	  met	  o.a.	  minister	  en	  oud-‐ministers	  toont	  zijn	  invloed.	  	  



Deze	  invloed	  gebruikt	  Guy	  om	  de	  maatschappelijk	  juiste	  dingen	  voor	  elkaar	  te	  krijgen:	  betere	  zorg	  
tegen	  lagere	  kosten	  via	  de	  sterke	  eerste	  lijn!	  Uitdagingen	  met	  de	  tweede	  lijn,	  nu	  met	  de	  gemeente,	  
maar	  ook	  met	  de	  eigen	  huisartsen	  en	  andere	  eerstelijners	  gaat	  hij	  niet	  uit	  de	  weg.	  

Nadat	  in	  eerdere	  jaren	  Guy	  ook	  al	  eens	  top	  3	  heeft	  gehaald	  is	  hij	  dit	  jaar	  met	  toch	  respectabele	  
afstand	  tot	  meest	  invloedrijke	  eerstelijner	  gekozen.	  	  	  


