CURRICULUM VITAE
OPLEIDING

Deskundigheidsbevordering: Ik volgde cursussen werkcollege geven, scriptiebegeleiding,
hoorcollege geven, presenting in English, promovendibegeleiding en een training academisch
leiderschap.
1993
1983–1987
1982–1983
1980–1982
1974–1980

Promotie aan de Universiteit Leiden. Proefschrift: Soorten van gelijk.Medisch-ethische
discussies in Nederland. Promotoren: prof. dr. C.J.M. Schuyt en prof. dr. W.J.
Witteveen
Doctoraal juridisch politiek-wetenschappelijke studierichting (cum laude)
Propedeuse rechtsgeleerdheid Rijksuniversiteit Leiden (cum laude)
Pedagogische Academie
VWO (gymnasium B)

WERKERVARING
2000–heden:
2008–2013:
2004–2008:

Universitair hoofddocent bij Bestuurs- en Organisatiewetenschappen, UU.
Bijzonder hoogleraar ‘Sociaal-politieke aspecten van de verzorgingsstaat en de
overlegeconomie’ (Drees leerstoel), UvA
Bijzonder hoogleraar ‘Patiëntenperspectief’ aan het instituut Beleid &
Management van de gezondheidszorg (Erasmus Universiteit)

Van 1985 tot 2000 werkzaam bij de Universiteit Leiden in verschillende aanstellingen.
1992–2000:
1989–1992:
1987– 1989:
1985–1986:

Universitair docent bij het departement Politieke Wetenschappen
Assistent in opleiding bij het Onderzoekscentrum ‘Sturing en
samenleving’ (een interfacultair onderzoekscentrum van de juridische
faculteit en de faculteit sociale wetenschappen)
Docent bij het departement Politieke Wetenschappen.
Student-assistent ten behoeve diverse vakken en projecten

TWEEDE GELDSTROOM ONDERZOEK
2009–2012:

‘Einde leven beslissingen besproken. Een onderzoek naar de kennis, opvattingen
en voorkeuren van burgers en professionals op het gebied van euthanasie,
palliatieve sedatie, medische beslissingen rond het levenseinde en palliatieve
zorg’. ZonMW/NWO project toegekend aan onderzoekers van de UU, EUR en
RU Groningen.

2005–2011:

‘The robustness of medical professional ethics. Een onderzoek naar de
evolutie van beroepsethische normen van medische professionals onder
invloed van maatschappelijke ontwikkelingen en overheidsbeleid.’ Project
onder mijn leiding samen met Medard Hilhorst en Jolanda Dwarswaard (EUR)

2007–2009:

‘Developing scenarios of moral controversies concerning new biomedical
technologies.’ Project onder leiding van Tsjalling Swierstra, samen met
onderzoekers aan de Universiteit Twente.

1999–2005:

‘The regulation of medical behaviour that potentially shortens life’, project
onder leiding van prof. dr. J. Griffiths (RU Groningen).
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1995–1999:

Onderzoeker bij NWO project ‘Wat is het nut van rechtvaardigheidstheorieën?’
onder leiding van prof. dr. G.A. den Hartogh.

DERDE GELDSTROOM ACTIVITEITEN/OPDRACHT ONDERZOEK
2009–2014:

Betrokken bij de interdepartementale werkgroep ‘Verantwoord omgaan met
risico’s’ onder leiding van het ministerie van BZK. Ik schreef een essay en
een krantenartikel voor de projectgroep en begeleidde enkele stage studenten
die bij BZK onderzoek mochten doen. Ik deed samen met USBO collega’s
onderzoek naar de rol van Kamerleden bij het ontstaan risicobeleid. Op dit
moment loopt een vervolgonderzoek naar risicobeleid op lokaal niveau dat
moet uitmonden in een handreiking voor wethouders.

2013:

Samen met collega’s aan het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies
werkte ik aan een opdrachtonderzoek naar dienstendruk bij medisch
specialisten in loondienst (in opdracht van de Vereniging Nederlandse
Ziekenhuizen, de Landelijke Vereniging Artsen in Dienstverband en de Orde
van Medisch specialisten).

2010–2013:

Het onderzoek van mijn promovenda Femmianne Bredewold (samen met
Evelien Tonkens) werd gefinancierd door Movisie en het RIBW Overijssel

2013:

Voor Actal (Adviescollege toetsing regeldruk) schreef ik een essay over het
ontstaan van administratieve lastendruk.

2007–2008:

Onderzoek in opdracht van Meerkanten geestelijke gezondheidszorg FlevoVeluwe, in samenwerking met Ypsilon naar de samenwerking tussen
professionals en familieleden van patiënten in de geestelijke gezondheidszorg.

1999–2000:

parttime gedetacheerd bij de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid ten behoeve van het project ‘Multiculturele samenleving’.

1996–1999:

Research fellow bij BIOMED II project onder auspiciën van de Europese
Commissie, getiteld ‘Communicable Diseases and Personal Responsibility.
Ethics and Rights’, onder leiding van prof. John Harris (Manchester
University) en prof. dr. I.D. de Beaufort (EUR). Het project heeft
geresulteerd in diverse publicaties van de betrokken onderzoekers en is
afgesloten met een rapport ten behoeve van de Europese Commissie.

Daarnaast houd ik regelmatig lezingen en voordrachten, zowel betaald als onbetaald, voor allerlei
gremia.
PROMOVENDIBEGELEIDING


Promotor van Hester van de Bovenkamp. Zij promoveerde in november 2010 op The Limits of
Patient Power. Examining Active Citizenship in Dutch Health Care.



Promotor van Jolanda Dwarswaard (samen met Medard Hilhorst (EUR)). Dwarswaard
promoveerde op 5 april 2011 op De dokter en de tijdgeest. Een halve eeuw veranderingen in
de beroepsethiek van huisartsen en chirurgen.



Promotor van Anushka Chote-Omapersad (samen met Marleen Foets (EUR) en Christianne de
Groot (VU Medisch Centrum)). Chote promoveerde op 13 mei 2011 op Ethnic Differences in
Antenatal Care Use, Quality of Care and Pregnancy Outcomes.
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Promotor van AnneLoes van Staa (samen met Henriette Moll (ErasmusMC)). Van Staa
promoveerde op 6 juni 2012 op On Your Own Feet. Adolescents with chronic conditions and
their preferences and competencies for care.



Promotor van Femmianne Bredewold samen met Evelien Tonkens (UvA) en Jan Hoogland
(hogeschool Zwolle). Bredewold promoveerde op 10 januari 2014 op Lof der
oppervlakkigheid. Contact tussen mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking
en buurtbewoners.



Copromotor van Anneke Offereins (hogeschool Utrecht) samen met Mirko Noordegraaf
(promotor) en Ben Fruytier (hogeschool Utrecht). Offereins heeft onderzoek gedaan naar
verbeteringstrajecten in zorginstellingen geïnitieerd door medewerkers op de werkvloer. Zij
bouwt haar onderzoek nu uit tot een proefschrift.



Copromotor van Aline Bos samen met Paul Boselie (promotor). Bos doet onderzoek naar de
rol van private equity in de gezondheidszorg.



Copromotor van Aukje Heelmeijer (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen). Heelmeijer doet
onderzoek gaan naar de relatie tussen patiënt en professional in de GGZ.

HUIDIGE NEVENFUNCTIES
Lid van de redactie van Res Publica
Lid van de jury van de Movisie scriptieprijs
Columniste voor Publiek Denken
Voorzitter jury PM Top 100, prijs voor excellente ambtenaren
Lid van de beoordelingscommissie van het programma Meer veerkracht, langer thuis, van het Fonds
Nuts Ohra
Lid van de raad van advies van Zorgverzekeraars Nederland
Lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal
Werk (voorheen de NVMW)
NEVENFUNCTIES IN HET VERLEDEN
Columniste voor NRC Handelsblad 2001-2008 (tweewekelijkse column)
Lid van de Raad van Advies van de Nederlandse Orde van Advocaten
Lid van de Raad voor Gezondheidsonderzoek (Gezondheidsraad)
Voorzitter van de stichting Beroepseer
Lid van begeleidingscommissie WMO evaluatie door het SCP
Lid van jury Movisie scriptieprijs
Lid van diverse NWO beoordelingscommissies
Lid van de jury van de Stichting Internationale Spinozaprijs (Spinozalens) 2012
Lid van de Raad van toezicht van ‘De stromen’, zorgorganisatie in de regio Rotterdam/Dordrecht
Lid van de serieredactie Care & Welfare van Amsterdam University Press
Lid van de redactie van Migrantenstudies
Lid van de redactie van Beleid & Maatschappij
Lid van de redactie van Socialisme & Democratie
Lid van de redactie van Filosofie & Praktijk
Lid van de editorial board van Acta Politica
Lid van de redactieraad sociale wetenschappen van Amsterdam University Press
Lid van de klankbordgroep ‘Omgaan met ethische dilemma's’ van de Raad voor Volksgezondheid en
Zorg
Lid van de klankbordgroep ‘Schaarste’ van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg
Lid van de commissie ‘Prenatale Screening’ van de Gezondheidsraad
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Lid van de commissie Medische ethiek van de KNMG
Lid van het forum van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid
Lid van de werkgroep Gezondheidsrecht van het Nederlands Juristen Comité voor de Rechten van de
Mens
PRIJZEN

In 1998 werd mijn werk (‘proefschrift en overige publicaties’) bekroond met de J.C. Ruigrok prijs (f
25.000, --). De J.C. Ruigrokprijs wordt jaarlijks toegekend door de Hollandsche Maatschappij der
Wetenschappen, aan jonge onderzoekers op verschillende wetenschapsgebieden. Eens in de vier jaar is
het vakgebied sociale wetenschappen aan de beurt. De beoordeling van de voorgedragen kandidaten
vindt plaats door een jury van KNAW leden.
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