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orig jaar was hij even wereld-
beroemd. Bas B1oem, hoogleraar

Neurolo gische bewegingsstoornis-

sen, deed met een simPele obser-

vatie een belangriike ontdekking'

Hij zag een Parkinsonpatiënt, die zonder hulp

nog geen meter kon lopen, zonder problemen

op een fiets stappen en wegfietsen' Bloem: "Die

man had last van 'bevriezing' bii het lopen'

Alsof hij door een onzichtbare magneet aan de

grond werd gezogen. Maar hij vertelde ons dat

hii de dag ervoor nog tien kilometer had

gefietst. We hebben het spreekuur stilgelegd en

hem op een fiets iaten stappen. We hadden zijn

opmerking kunnen negeren' Dat deden we niet'

Hij had kunnen omvallen' Maar dat gebeurde

niet. Hij reed weg, maakte een keurige bocht,

ging nog even in de trappers staan en maakte

een sprongetie bij de afstap. Op dat moment

kreeg ik enorme kriebels in mijn onderbuik en

wist ik: dit is goud. Dit is een aanknopingspunt

voor nieuw onderzoek."

Later, nadat de ontdekking gepubliceerd was

in The England Journal of Medicine en media a1s

CNN en BBC het oppikten, kreeg Bioem massa's

berichten van mensen die hem vertelden dat ze

allang wisten dat familieleden met Parkinson

die niet konden 1open, wel andere dingen kon-

den. Bloem: "schaatsenbijvoorbeeld, of zij-

waarts lopen. Het was er al die líid' Itwas

staring us in the face. Maar er was een helder

moment, één observatie voor nodig om het te

zien. Darwin moet zich precies hetzelfde

gevoeld hebben toen hij ontdekte wat al die

tiid zo duidelijk aanwezig was maar gewoon nlet

gezien werd: evolutie."

Disruption
Bloem staat bekend als een vernieuwer. In 2OO9

verraste hij toehoorders met een interactieve

oratie, waarvan het publiek de inhoud

bepaalde. In ziin oratie pleitte hij voor een revo-

lutie in de zorg, 'Zorg 2.0' , waarin de patiënt

meer macht kriigt. Het was tiidens de voorberei-

ding van deze oratie dat Bloem zich realiseerde

dat Darwin een bron van insplratie is en dat

zijn eigen manier van werken en denken over-

lap vertoont met die van Darwin. "Toen ik me

voorbereidde op mijn oratie realiseerde ik me

dat Darwin me op twee manieren inspireerde'

Ik bewonder hem omdat hij uit andere discipli-

nes putte en die kennis toepaste op ziin eigen

vakgebied, de biologie' Het is bekend dat hij

geen briliante leerling was, maar door over de

grenzen van ziin eigen vakgebied heen te kiiken'

ontdekte hij dat dieren transformeren' Zo

hoorde hij van schelpen die hoog in het Andes-

gebergte waren aangetroffen en daardoor

begreep hii dat zeeën kunnen transformeren tot

bergen. Dit geologische gegeven extrapoleerde

hii naar de biologie en hii maakte de vertaalslag

naar dieren. Als de aarde zich kenneliik zo kon

aanpassen, zouden dieren dat misschien ook

wel kunnen. Of zelfs moeten' Vervolgens trof

hij het bewijs daarvoor aan op de Galapagos-

eilanden. Door naar andere disciplines te kij-

ken, bracht hij de kennis naar een hoger niveau'

Dat ls iets wat me niet alleen aanspreekt, het

raakt ook aan de wortel van alles wat ik ben. In

mijn leven, als sporter, als wetenschapper, als

vriend, vorm ik graag een team met mensen

uit andere disciplines, met een ander karakter

en met andere kwaliteiten' Ik ben een bruggen-

bouwer."
Ook het revoiutionaire karakter van Darwins

denkbeelden wordt door Bloem bewonderd. En

ook hier ziet hij overeenkomsten' "Darwin

heeft gedaan wat Clayton Christensen, even-

eens een grote inspirato r, ' disruptive innovation'

noemt. Het tegenovergestelde van sustaining

innovation, waarbii je doorgaat op bestaand

onderzoek. Darwin heeft de ballastvan de tra-

ditionele denkwijze laten varen en op een hele

nieuwe manier gekeken naar de wereld. Hij

heeft zich losgemaakt van het heersende idee

dat God de aarde schiep. Die vrije manier van

denken, disruption, heeft de zorg ook nodig:

alles afbreken en er een nieuwe visie op los-

laten.
In de revolutie die ik in de zorg teweeg pro-

beer te brengen, zie ik overeenkomsten met de

manier waarop Darwin aan zijn evolutie

werkte. Ik innoveer zelf ook graag. Ik ioop graa5

voor de troepen uit en wil écht nieuwe dinger

doen. Die fietsende Parkinsonpatiënt, bekeke::

met andere ogen, is het begin van een nieurve

manier van denken. Biivoorbeeld: niet alleen

richten op de behandeling van alles wat niet
goed gaatbii patiënten, maar ook op de onder-

steuning van alles wat de patiënt ter compensa-

tie inzet. Zo hebben wij onlangs aangetooni ;::
een specifiek gebied in de hersenstam heel h-:



,DARWIÍ{ HAALDE GEEN HOGT CIJFERS
OP SCHOOL MAAR HIJ PUR,FDË
REVOLI.JTIONAI R TE DEtr{ KEI\I'

patiënten per jaar hie1p, maar niemand was er

echt goed in. Wij hebben per regio een aantal
therapeuten opgeleid, in een driedaagse cursus,

waarbij ze elkaar ook leerden kennen, Vervol-
gens hebben we ze zichtbaar gemaakt op inter-
net, Zo kunnen patiënten zelf kiezen voor
expertlse. Inmiddels is het netwerk uitgebreld

naaÍ negen disciplines en hebben we complete

landelijke dekking bereikt. Patiënten hebben

weer overzicht en een keuze. Dat is de eerste

stap van de machtsverschuiving."

fvlaakt aeze kieine ret,ai"utie etn rnoclerna Darvtitt
VA-; u?

"Nee, dat vind ik aanmatigend. Er zijn meer-

dere mensen die goed werken aan innovatie in
de zorg, Ik word gezien, met anderen, als een

inspirator die misschien een kleine revolutie in
de zorg teweeg kan brengen. Zoals ik al zei: ik
ben een teamspeler en ook in de wetenschap

heb je andere kennis, kwaliteiten en karakters

nodig om een verandering teweeg te brengen.

De kracht van ons succes is dat ook iemand als

mijn collega en wiend Marten Munneke deel

van het team uitmaakt. Hij is qua karakter en

denkwijze helemaal complementair aan mij.
Ik ben een sportman, heb gevolleybald in het
nationale team, en denk vaak in sporttermen.

Munneke is voor mij de geniale nummer tien
die kwistig strooit met prachtige pasies en ik
ben de spits die lange tijd onzichtbaar is, maar

die op het beslissende moment de bal binnentikt,
het shirt over de kop trekt en langs de hoofdtri-
bune rent. Je hebt ze allebei nodig. De truc is
om dat team goed compleet te krijgen."

\lii"!tu andere mtnstn inspírtrm zac.ís Darwin u

inspireerd.e?

"lk wil graag inspireren en kennis overbrengen.

Mijn vader was onderwijzer, het didactische zit

me in het bloed. Ik sta ook wel bekend als

iemand die goed voordrachten kan houden.

Dat is geen werk, het is bijna een hobby om me

te verplaatsen in mijn publiek en mensen iets te

Ieren. Zo raken we ook aan het doel van de aca-

demie: aan de ene kant hoogwaardige patiën-

tenzorg bewerkstelligen, aan de andere kant
nieuw onderzoek genereren en de kennis daar-

van verspreiden, We raken als onderzoeksteam

ook vaak de juiste snaar bij de media. Ik bewerk

bijna altiid onze persberichten: ik wi1 niet op de

harde feiten zitten, ik denk dat we de lezer niet
moeten overschatten. Ik ben geen harde bèta,

heb ook gevoel voor taal en marketing. Ik houd
ervan om die bruggen tussen verschillende dis-

ciplines te slaan."

Op we!í<e 'mttnier zet u zeii and.ere l,ist:ipiines tn cn:

d-e zarg te verbeieren?

"lk onderzoek nu bijvoorbeeld samen met eco-

noom Marcel Canoy hoe we op een andere
manier naar gezondheidszorg kunnen kijken,
Wij kijken traditioneel naar gezondheldszorg ir
de vorm van gezondheidswinst, zoals minder
vallen, minder heupfracturen en minder kos-

ten. Maar Canoy vermoedt dat ParkinsonNet
een succes is geworden door andere variabeler:.

die wij niet meten. Wat betekent het bijvoor-
beeld voor zo'n arts of therapeut om de ster::-
specialist te hebben? Het feit dat hij blj zo'n
club kan horen? We gebruiken nu samen tecl:-
nieken die traditioneel gebruikt zijn om n ei-

vaaÍt te meten om met een andere bril naar dr:
gezondheidswaarden te kijken. Ik krijg kriebei.
in mijn onderbuik van de 1ol omdat ik dat me :
iemand ga uitpluizen, Dat vind ik prachtig."

ITce ver staan iuiííe n'tt, iit de revoLrtt1t cta ite rt:':".:
weer bij de patiëni te ieggen-?

"Nog niet ver. Op tien procent van de weg.

Hooguit. Maar de eerste hobbel 1s het moellijks:.
En dle is genomen. Je moet over de tippíng poir' -

heen en ik denk dat we daar tegenaan hikken.'

Hae gaan de bavsnste'r;zathtsbbkï<en d*n mee ír-

deze reltrlutíe? Daor ze tr, bewtjzen dat het',^;eri;:?

"Ja, maar daar zit ook meteen het probieem, -,.
we het eenmaal bewezen hebben, zullen de l-iu:-

dige bestuurders het ook gaan financieren.
Maar om het te kunnen bewijzen, hebben rve

eerst wel steun nodig, ook financieel. Het is
vaak moeiliik om uit die vicieuze cirkel te
komen. Voor MijnZorgnet hebben we een mi--
joenensubsidie gehad van het ministerie van

WVS. Daarmee hebben we een sooÍt Facebook

van de zorg kunnen maken waarmee we patrë::-

ten en zorgveÍleners onderling en met elkaar

kunnen verbinden. Tegelijk zijn er ook miljoe-
nen gegaan naar andere projecten, met een-

zelfde doel. Maar die hebben weer net een

andere look and feel Eerst vond ik dat zonde.

dacht ik dat we van meet af aan samen hadce ::

moeten werken. Maar nu begrijp ik dat het :.:,
vorm van sociaal Darwinisme is: het is goei :.:
er meerdere initiatieven ontstaan. De beste

zullen overleven, dat is letterlijk survíyal o'r:'..

.fttest. En de beste initiatieven kunnen da:
samenwerken en synergie gaan zoeken."

D6rwk".s evob:tietnsorie rtand" pas na. zijit i,c -:.

echt aanhang.

"Dat klopt, Darwin had geen idee wat zijn

ideeën teweeg brachten. Wat de gevolger: :-- -.-

den zijn. Ik wel. Ik denk echt dat ik het m:= ..
maken. De zorg gaat veranderen." *
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werkt om het loopprobleem van Parkinson-
patiënten te compenseren. Misschien moeten
we ons ook daarop richten. Dat opent een hele

nieuwe box aan behandelmethoden. Hartstikke
disruption."

Evolutie schreeuwt het uit
In de jaren negentlg trok Bloem, in het spoor
van zijn inspiratiebron, over de Galapagos-
ellanden, de plek waar Darwin bewijs verza-

melde voor zijn evolutietheorie. Bloem: "Het
rvas een geniale reis. Wat ik het mooiste vond,
was wat ik zag op een stuk eiland dat ln de vorm
van een taaÍtpunt omhoog liep. Op het strand
van dat eiland liggen steevast mannelijke zee-

leeuwen - omringd door zo'n dertig vrouwtjes -
die de hele dag niets anders doen dan paren en

kabaal maken om de andere mannetjes af te

schrikken. Eten doen ze niet, dus ze worden
steeds zwakker. Uiteindelijk verschijnt er, als de

zeeleeuw zwak genoeg is, een ander mannetje
uit zee dat wel goed gegeten heeft en de strijd
aangaat. Het eerste mannetje, dat verslagen

wordt, kruipt vervolgens de punt op en gaat

daar in de zon liggen rusten om aan te sterken,
nog altijd zonder te eten. Als hij sterk genoeg is,

daalt hii via een ultgesleten trap naar de zee,

waar hij zich drie maanden suf eet aan tonijn.

En wat gebeurt er dan? Het volgevreten manne-
tje gaat terug, een ander stuk strand op, en ver-
jaagt daar een zwakker mannetje. De ideale

manier om DNA te verspreiden, want er liggen

op het nieuwe stuk strand ook weer dertig
andere vrouwties. Het is fantastisch om te zien.

Alle stadia van die cirkel ln één oogopslag."

Bloem bezocht per boot verschillende eilanden
en stond versteld van wat hij zag. "Mijn bewon-

dering voor Darwin is gedurende die reis ont-
zettend gegroeid. Ik ben er namelijk zeker van

dat ik alle bijzondere verschillen in dieren en

natuuÍ, de evolutie, niet had opgemerkt.
Darwin heeft bij het zien van een vinkje
gedacht: waarom krijgt deze wel iets open met
zijn snavel, terwljl een andere vink dat niet
kan? En nu we weten wat hij gezien heeft, is het

zo duidelijk, de beesten op de eiland roepen het
bijna uit: dit is evolutie! Ik ben geen bioloog,

dus dat ik die evolutie zou hebben gemist, is

begrijpelijk. Maar wat me wel beangstigt, is dat

ik ook in de zorg ongetwijfeld dingen mis die

me aanstaren. Zoals dat geval met die man op

die fiets. En dat is debottomlinevan kijken naar

Darwin en geïnspireerd door hem raken: niets
kan te gek zijn. ICjk buiten je discipline, of op

een andere manier binnen je discipline, ontdoe

je van overtollige ballast uit het verleden, maar
neem de nuttige ballast die je kunt toepassen

mee. Darwin was geniaal. Hij kon dat."

Maar om die kennis van andere disciplines toe te

passen, moest D arwin wel ver stand hebb en van die

andere vakken. Enhíj was niet de slimste jongen

van de klas, zegt u. Hoe deedhij dat?

"Darwin haalde geen hoge cijfers op school,

maar hij durfde revolutionair te denken. Als je

vastgeroest zit in het idee dat God in zeven

dagen de wereld heeft gecreëerd, dan is het zo

moeilijk om echt een stap teÍug te nemen en

iets opnieuw te bekiiken. Als je dle parallel naar

de zorg trekt: het heersende beeld gaat uit van

de werktijden van de dokter. We zljn de patiënt

volstrekt uit het oog verloren. Ik zou de macht
weer bij de patiënt willen leggen, maar veel

instanties - patiëntenvereniglngen, directies en

besturen - hebben belang bij de situatie zoals

die nu is en zijn bang voor verandering. Die zal

dus niet van bovenaf komen. Wij moeten het

bottom-up doen."
De verandering die Bloem voor ogen heeft,

verwerkelijkte hij zelf a1 met ParkinsonNet, zijn
stokpaardje op het gebied van innovatie: "Het
probleem in de zorg in Nederland was dat
iedere therapeut of arts wel enkele Parkinson-


