
In het begin van de negentiger jaren van de vo-
rige eeuw was ik als staatssecretaris Volksge-
zondheid nauw betrokken bij een groot aantal
vraagstukken in de gezondheidszorg die ons ook
vandaag nog indringend bezighouden. In die pe-
riode is een aantal malen met externe commis-
sies gepoogd belangrijke kwesties aan de orde te
stellen. Het rapport Keuzen in de zorg onder lei-
ding van de heer Dunning en het rapport inzake
de medisch-specialistische zorg waaraan hij een
bijdrage leverde, vormden bij elkaar twee in-
drukwekkende analyses van grote vraagstukken
in de Nederlandse gezondheidszorg. Daarnaast
bevatten beide rapporten zinvolle oplossings-
richtingen voor vernieuwing van de zorg.

Wie vandaag het politieke en publieke debat
poogt te overzien, kan zich niet aan de indruk
onttrekken dat veel van de vragen die ons toen
bezighielden rond organisatie en financiering
van de zorg of een meer efficiënte bedrijfsvoe-
ring nog steeds een hoge actualiteitswaarde heb-
ben.  En er zijn stevige nieuwe kwesties bijgeko-
men als het wachtlijstenprobleem en de bijzon-
dere en nijpende arbeidsproblematiek.

Terug naar de rapporten waaraan de heer
Dunning in die periode zo’n bijzondere bijdrage

leverde. De commissie die zijn naam droeg, hield
zich bezig met de vraag op welke wijze keuzen in
de zorg ¬ links- of rechtsom noodzakelijk ¬ be-
ter konden worden gelegitimeerd. En tevens op
welke wijze het brede publiek betrokken zou
kunnen worden bij dat keuzevraagstuk. Kijken
we vandaag naar de toenemende vraag aan medi-
sche dienstverlening, de demografische ontwik-
keling, de buitengewone toename van medisch-
technische mogelijkheden en de scherpere arti-
culering van consumenten- voorkeuren, dan ligt
één ‘conclusie’ voor de hand. Het maken van
keuzen in de zorg en het verkrijgen van aan-
vaardbare maatschappelijke steun daarvoor is
nog altijd hoogst actueel.

drie vraagstukken

Wie het debat van de afgelopen jaren overziet,
kan in zekere zin een drietal kwesties onder-
scheiden. Allereerst het vraagstuk van de inrich-
ting en besturing van de zorgsector, ook in an-
dere semi-publieke sectoren een onderwerp dat
nadrukkelijk aan de orde is. Thema’s als verant-
woordelijkheidsverdeling tussen publieke orga-
nen en private uitvoerders; de invloed van de
consument; nieuwe systemen van planning zijn
hier aan de orde. Meer in het bijzonder in de
zorg spelen kwesties als positie en rol van de ver-
zekeraar, de aard van contracten tussen aanbie-
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ders en verzekeraars, de mate van differentiatie
en vrijheid die mogelijk is in een meer gedecen-
traliseerd stelsel van besluitvorming, de macht
en invloed van de patiënt.

Dan is er een verre van afgerond debat over
ons financieringsstelsel. Op welke wijze finan-
cieren we zo doelmatig mogelijk onze zorg en te-
gelijk zodanig dat voor alle burgers noodzake-
lijke zorg voldoende bereikbaar blijft. In dat de-
bat zijn enkele hoofdpunten te onderscheiden.
Hoe zal in een minder strak geregisseerde cen-
trale beleidsvorming ¬ meer invloed partijen ¬
de kostenontwikkeling toch beheersbaar blijven.
Meer vrijheden in planning van capaciteit en
prijzen leidt op zichzelf tot meer onvoorspelbare
uitkomsten. Daarnaast is er het niet afgeronde
debat over de inrichting van ons verzekerings-
stelsel. Breedte van het pakket; de wijze van pre-
mieheffing; de mate van eigen risico zijn hier
aan de orde.

En ten derde is er naast de vraagstukken van
besturing en financiering een urgente zorg-in-
houdelijke agenda. Consequenties van nieuwe
medische technologie voor consumenten, hulp-
verleners en maatschappelijke instituties; de
complexe arbeidsmarktproblematiek in de zorg;
het thema van preventie en gezondheidsbe-
scherming; de inhoud en aard van het toezicht
op kwaliteit in de gezondheidszorg; de conse-
quenties van vergrijzing de komende 10 à 20 jaar
voor aard en omvang van de zorg.

het echte stelseldebat

In het vervolg van deze bijdrage wil ik trachten
aan te geven dat een bijzondere krachtsinspan-
ning nodig is om tot een verbetering in de be-
drijfsvoering te komen ¬ het echte stelseldebat ¬,
tot een doelmatige en solidaire financierings-
structuur, om bestuurlijke energie en tijd vrij te
maken voor de eerder kort aangeduide zorg-
agenda in Den Haag. Die energie gaat nu te veel
en onnodig op aan de dagelijkse bedrijfsvoering
en incidenten. Uitstel van besluitvorming over
bestuur en financiering zal ertoe leiden dat én de
legitimiteit van Den Haag verder zal afbrokkelen

én nieuwe grote vraagstukken blijven liggen.
Over de architectuur van de besluitvorming

in ons vaderlands zorgstelsel is al veel gesproken
en geschreven. Het huidige stelsel, ontstaan uit
nobele motieven, is in hoofdzaak gebaseerd op
capaciteitssturing en daarmee in hoge mate cen-
tralistisch. Velen zien en beseffen dat een te ri-
gide model van capaciteitsbeheersing en cen-
trale ordening om forse bijstelling vraagt. In
feite voldoen de traditionele regelorganen niet
meer. Het systeem is in feite niet meer goed af-
grensbaar. Door verdergaande Europese eenwor-
ding, de combinatie van koopkracht en kennis
(internet!) bij de consument; vervagende gren-
zen tussen instituties die tot voor kort strikte
eigen domeinen kenden; talloze nieuwe diag-
nostische en therapeutische behandelmogelijk-
heden wordt het steeds manifester dat klassieke
sturingsconcepten te stroef zijn geworden.

Jarenlang kon een centraal planningsstelsel
redelijk functioneren door de beperkte verschei-
denheid in aanbod en vraag. Naarmate verschei-
denheid in aanbod toeneemt en de consument
zich meer gearticuleerd en zelfbewuster tot het
systeem richt, ontstaat spanning. Spanning tus-
sen wat mogelijk en vaak ook wenselijk is en in
de bestaande voorzieningenstructuur passend.
De voorbeelden zijn legio. En het is niet voor
niets dat veel nieuw bestuurlijk initiatief erop is
gericht die spanning te verminderen. Door het
toestaan van experimenten; door flexibiliteit in
bestaande regelingen mogelijk te maken en het
introduceren van nieuwe instrumenten als het
persoonsgebonden budget om de manoevreer-
ruimte voor alle betrokkenen te vergroten.

Samengevat kan, meen ik, nog steeds gesteld
worden dat er sprake is van een stroeve, te
stroeve besturing van onze gezondheidszorg. De
beleidsrichting is gedurende de jaren negentig
geëvolueerd naar meer decentralisatie; zeggen-
schap van verzekeraars, meer vrijheid van lokale
partijen. Tegelijkertijd is het opgebouwde cen-
trale plannings- en financieringsstelsel in hoge
mate blijven bestaan. En in feite heeft het be-
staan van beide beleidsrichtingen er mede toe
bijgedragen dat onzekerheid is gaan heersen
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boven voorspelbaarheid. Het ontbreken van een
vernieuwend helder besturingsperspectief heeft
ook geleid tot teveel bedrijfsvoeringsproblema-
tiek. Uit veel analyses blijkt dat met name het zo-
veel besproken vraagstuk van de wachtlijsten
naast financiële en arbeidsmarkt-gerelateerde
oorzaken in hoge mate ook voortkomt uit het feit
dat er te weinig oplossend vermogen in het ge-
heel van de bestuurlijke organisatie kan worden
aangewend. Dat er te weinig eigen verantwoor-
delijkheid genomen wordt; het eigen initiatief
wordt te weinig beloond.

Voor die bedrijfsvoeringsproblematiek ¬ het
dagelijks functioneren van het complexe geheel
van mensen en voorzieningen ¬ zijn geen sim-
pele oplossingen voorhanden. Eenvoudig gesteld
worden in het publieke debat een tweetal oplos-
singsstrategieën aangedragen. Er is de stroming
die heil ziet in een grotere marktwerking. Het
introduceren van een marktsysteem voor de ge-
zondheidszorg zou een groot aantal inefficiënte
zaken uit het systeem halen en een veel doelma-
tiger en wellicht minder kostbare dienstverle-
ning tot gevolg hebben. En er is de groep die
meent dat door een verdergaande vereenvoudi-
ging, het loslaten van veel bestaande wet- en re-
gelgeving vanzelf het tij ten goede zal keren.

Ik meen dat beide voorgestelde therapieën te
weinig recht doen aan de diagnostiek die ik kort
beschreef. Het marktsysteem in de Verenigde
Staten heeft tot uitsluiting geleid van grote groe-
pen Amerikanen én een kostbaar stelsel en tege-
lijk laat het Verenigd Koninkrijk zien dat de pu-
blieke gezondheidszorg tot een sterfhuiscon-
structie wordt als je daarnaast te gemakkelijk
een private sector laat ontstaan.

Meer principieel is er de aarzeling of, indien
consumenten en patiënten meer geld over heb-
ben voor de zorg, dan ook als een zeker automa-
tisme de kwaliteit van de zorg en het gezond-
heidspeil omhoog gaat. Ik zie hierbij dan nog af
van de omstandigheid dat voor een reële markt-
werking er een groter aanbod behoort te zijn dan
de vraag. Of deze voorwaarde ook op langere ter-
mijn ooit vervuld zal worden, is zeer de vraag.
Ook de oplossingsrichting van de verregaande

reductie van regels zal blijken tamelijk naïef te
zijn. Zeer veel van deze regelsystemen zijn geba-
seerd op belangen die samenhangen met cen-
trale normering, rechtsgelijkheidsoverwegingen
en kostenbeheersingsbelangen. Het reduceren
van complexiteit kan dan ook niet plaatsvinden
zonder een meer fundamentele herbezinning.

Die herbezinning zou kunnen, en mijns in-
ziens moeten, uitmonden in een benaderings-
wijze waarbij een ingrijpende verlegging van

verantwoordelijkheden en bevoegdheden plaats-
vindt. Een overdracht naar die maatschappelijke
private organisaties die medische diensten aan-
bieden en degenen die een publieke (basis-)ver-
zekering uitvoeren. In feite een voorstel voor een
veel verder reikende decentralisatie van macht
dan nu wordt overwogen. Bij een zodanige over-
dracht van bevoegdheden, financiële middelen
en zeggenschap zijn er mijns inziens enkele
noodzakelijk te vervullen voorwaarden.

Ik som ze kort op. Het publieke programma
van eisen waaraan aanbieders en verzekeraars
moeten voldoen om hun diensten te kunnen
aanbieden, dient scherper te worden gearticu-
leerd. Het betreft hier kwesties als kwaliteit van
dienstverlening, afleggen van verantwoording,
het inzetten van ‘winst’ in de sector zelf, toets op
doelmatige dienstverlening e.d. Voor de ontwik-
keling van publiek te beoordelen contractrelaties
van aanbieders en verzekeraars is een dergelijk
aangescherpt programma van eisen essentieel.
Dat programma vormt in feite het publieke be-
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lang. Vervolgens vraagt een dergelijke benade-
ring een taakopvatting van de kant van het rijk
die beperkter is dan vandaag en tegelijk veel
scherper kan worden geduid. Zorg voor de toe-
gankelijkheid, de kwaliteit en de lastenverdeling
is het drieluik waarbinnen de verantwoordelijk-
heid van de overheid ligt besloten. En niet in de
laatste plaats zal grotere betrokkenheid van con-
sumenten moeten worden gehonoreerd in het
bepleite decentralisatiemodel. Genoeg over de
besturing van ons stelsel.

de financiering

Een tweede vraagstuk waar ik iets korter bij wil
stilstaan betreft de financiering van de zorg.

Twee thema’s lijken hier het debat te beheer-
sen nu er globale overeenstemming lijkt over
omvang en aard van het basispakket aan voorzie-
ningen waarvoor elke Nederlander verzekerd
dient te zijn. In de precisering van dat pakket,
zeg ik uit ervaring, kunnen overigens nog venij-
nige meningsverschillen blijken.

Het debat lijkt zich ¬ als je de politieke voor-
lieden moet geloven ¬ toe te spitsen op de vraag
welke structuur in de premiestelling de voor-
keur verdient. Wordt gekozen voor een meer in-
komensafhankelijke benadering ¬ de procentu-
ele invalshoek, of is het uitgangspunt veeleer een
premiestelling op basis van reële kosten. In die
laatste variant, ook door de Sociaal Economische
Raad bepleit, zal dan in een aanvullende com-
pensatieregeling worden voorzien. Voor een
aanzienlijke groep burgers immers zal de totale
premie ziektekosten een onevenredig deel van
hun inkomen gaan uitmaken. 

Achter dit debat dat oppervlakkig gezien lijkt
te gaan om de mate van solidariteit waarmee we
de nationale gezondheidszorgrekening financie-
ren, schuilt een fundamenteler waarderingsver-
schil. Dat betreft vooral de mate waarin meer
marktwerking een bijdrage kan leveren aan een
doelmatige en doeltreffender gezondheidszorg.
Bij een hoge mate van nominalisering ¬ minder
centrale bedeling van middelen ¬ is een stevi-
ger marktwerking mogelijk; ligt het accent meer

op de verzekerdenmarkt. Bij een premiestelling
die vooral een inkomensafhankelijke is ligt het
accent meer op nieuwe verantwoordelijkheden
voor aanbieders en verzekeraars, meer op de
zorginkoopmarkt en een regierol voor verzeke-
raars. 

Anders gezegd: een meer op de markt versus
een meer op de gemeenschap gerichte benade-
ring is de echte keuze die schuilgaat achter de
termen procentueel en nominaal. En ik meen dat
het daar ook over hoort te gaan. Wat zijn de beste
grondslagen voor de herinrichting van dit pu-
blieke bestel.  Zo kan ook duidelijk worden dat
een nauwe samenhang bestaat tussen de nieuwe
bestuurlijke architectuur en de wijze waarop het
geheel wordt gefinancierd.

Ik merk overigens terzijde op dat voor een
meer inkomensafhankelijke benadering zeker
ook pleit dat er voor de burgers voorspelbaarheid
en zekerheid ontstaat. Want indien gekozen zou
worden voor de meer nominale benadering in-
clusief compensatie zal dat een jaarlijks debat be-
tekenen over die mate van compensatie. De
volksgezondheidssector zal nog meer dan van-
daag primair in het teken staan van inkomens-
politieke overwegingen. En dat debat zal wisse-
lende uitkomsten kennen.

Nee, ook uit een oogpunt van een betrouw-
bare inkomenspolitiek is een in hoofdzaak pro-
centuele premie zeer verdedigbaar. Beslissender
nog is of een meer op de gemeenschap of op de
markt gerichte benadering de voorkeur verdient.

Een tweede thema dat het debat over de finan-
ciering beheerst is de vraag op welke wijze de
kostenbeheersing het best gegarandeerd kan
worden. Om dat vraagstuk scherper in het oog te
krijgen, is het goed vast te stellen dat vanaf het
begin van de zeventiger jaren het capaciteitsbe-
heersingsmodel vooral tot stand is gekomen om
redenen van kostenbeheersing. En zeker kan ge-
steld worden dat bij de enorme kostenontwikke-
ling in de afgelopen decennia die centrale aan-
bodsturing en budgettering nuttige diensten
heeft bewezen. En tegelijkertijd dat zoals eerder
betoogd dat instrumentarium bot is geworden.

Die centrale machinerie is niet meer het
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goede antwoord op mondige burgers, zelfstan-
dige aanbieders en verzekeraars die verantwoor-
delijkheid willen nemen. En ook is dat centrale
stelsel niet voldoende meer in staat de kosten
centraal te reguleren. Wie de financiële ontwik-
keling in de afgelopen tien jaar overziet, kan fei-
telijk vaststellen dat de steeds opnieuw vastge-
stelde ¬ beperkte ¬ groei van de uitgaven jaar
op jaar werd overschreden. De traditionele
kostenbeheersingsinstrumenten zijn blijkbaar
niet het goede antwoord op de ontstane proble-
matiek. Bij de keuze zoals door mij bepleit van
een zeer forse bevoegdheden-overdracht van
centrale overheid naar maatschappelijke organi-
saties past een minder rigide kostenbeheersing
dan vandaag. 

De consequentie daarvan is dat de kostenont-
wikkeling in de gezondheidszorg meer de optel-
som gaat worden van voorkeuren van consu-
menten en doelmatigheidswinst ¬ de burger se-
rieus nemen en de bureaucratie in de zorg aan-
pakken ¬ dan de uitkomst van een vooraf vast-
gestelde groeinorm die in de politieke werkelijk-
heid van alledag nooit wordt gehaald.

Genoeg over premies, geld en kostenbeheer-
sing.

de zorg-inhoudelijke agenda

Mag ik tot slot van mijn beschouwing een korte,
te korte aanduiding geven van die urgente zorg-
inhoudelijke agenda. Het is opvallend hoezeer
het debat over de consequenties van nieuwe
technologie, diagnostisch en therapeutisch ¬
nog te weinig publiek wordt gevoerd. Conse-
quenties en implicaties van nieuwe gen-techno-
logie; (on-)mogelijkheden van xeno-transplanta-
tie; het actuele debat over donatie van organen;
het verdere gesprek over de mate van zelfbe-
schikkingsrecht bij lijden en sterven; ver-
nieuwde grensbepalingen op het terrein van de
voortplanting; nieuwe mogelijkheden van far-
maco-therapie. Het zijn alle zaken die burgers
terecht zeer bezighouden. Een meer openbare
meningsvorming en discussie tussen politici,
professionals en burgers over die medische

agenda zou goede diensten kunnen bewijzen.
Mag ik als voorbeeld wijzen op de politieke

discussie over de orgaandonatiewetgeving. Het
zou heel wel denkbaar zijn dat na een maat-
schappelijk debat over alle voors en tegens de
conclusie zou zijn om toch over te gaan op een
stelsel waarin gedoneerd mag worden na overlij-
den als betrokkene dat niet expliciet heeft willen
verhinderen. 

Ik verwacht de komende jaren scherpere de-
batten over een veelheid van medisch-ethische
vraagstukken; het is dan goed dat een volwassen
overheid serieus overlegt met haar mondige bur-
gers. De inrichting van een intelligent nationaal
forum voor deze vraagstukken kan goede dien-
sten bewijzen voor meer permanente menings-
vorming.

Een tweede urgente kwestie betreft vanzelf de
arbeidsmarktproblematiek.

Soms lijkt het hier vooral te gaan om de vraag
op welke wijze voorzien kan worden in de di-
recte tekorten. Waar halen we meer ziekenver-
zorgenden, verpleegkundigen en artsen van-
daan.

Ik meen dat het vraagstuk een meer veelzij-
dige aanpak vraagt. Het lijkt me ¬ voor wie om-
ziet naar de meest recente prognoses ¬ niet te-
veel gezegd dat een masterplan voor de zorg nodig
is. Een masterplan dat aandacht besteedt aan een
paar oplossingsrichtingen voor de arbeidsmarkt-
problematiek en gedragen wordt door de belang-
rijkste spelers.

Te denken valt aan de volgende kwesties.
> Naast de tekorten in de professionele dienst-

verlening dient ook goed gekeken te worden
naar de ontwikkeling van mantelzorg en het
vrijwilligerspotentieel. Uit het laatste Sociaal
en Cultureel Rapport valt op te maken dat
deze informele en aanvullende dienstverle-
ning in ons land kwetsbaarder wordt. In
samenhang met een tekort aan beroepskrach-
ten doemt dan een risicovol scenario op. 

> Welke ruimte moet geboden worden voor veel
grotere differentiatie in beloning en andere
arbeidsvoorwaarden. Op welke wijze kan be-
reikt worden dat meer dienstverleners langer
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hun professie blijven uitoefenen; hoe kan
human resource management versterkt worden.
Nieuw leiderschap dat is geboden om verder-
gaande arrangementen mogelijk te maken
tussen zorg, arbeid en vrije tijd. Hoe kan in dat
verband nog onbenut arbeidspotentieel be-
schikbaar komen. Is het vol te houden dat eco-
nomische migratie (tijdelijk) onwenselijk is.

Kortom: een arbeidsmarktpolitieke agenda die
voor een nieuw kabinet de hoogste prioriteit
moet hebben. Hierbij zij direct aangetekend dat
een dergelijke benadering voor meer sectoren
van publieke dienstverlening aan de orde is.

Het thema van preventie, gezondheidsbe-
scherming, voedselveiligheid en openbare ge-
zondheidszorg lijkt een serieuze kwestie te wor-
den. In de SCP-uitgave De sociale staat van Neder-
land 2001 wordt vastgesteld dat het met de Neder-
landse burger in het algemeen goed gaat. Een
grote meerderheid voelt zich gezond, het oplei-
dingsniveau is gestegen, er zijn meer mensen
aan het werk etc. Als de meest in het oog sprin-
gende zorgelijke ontwikkeling wordt genoemd
het feit dat de helft van de bevolking zich onge-
zond gedraagt. Sociaal-economische gezond-
heidsverschillen zijn aanzienlijk.

Wie dat tot zich laat doordringen, komt al
snel tot de conclusie dat naast die imposante me-
dische mogelijkheden de gezondheidswinst wel-
licht vooral te boeken is door gerichte en syste-
matieke investering in preventie en een gezonde
levensstijl.

Zou het geen goede gedachte zijn van elke
extra euro in de zorg een kwart te besteden aan
preventie en daartoe de sector uit te nodigen een
programma te ontwerpen?

Een vierde kwestie die mijns inziens met meer
doortastendheid op de agenda zou thuishoren, is

het vraagstuk van de vergrijzing en de maat-
schappelijke gevolgen daarvan. Ik meen dat al-
leen al voor de zorgsector die gevolgen indrin-
gend beschouwing behoeven.

Wie kennis neemt van de volksgezondheids-
toekomstverkenningen van het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu raakt onder de
indruk van de consequenties van die vergrijzing.
Toename van chroniciteit en daarvoor beschik-
bare behandelingen en voorzieningen; de nood-
zaak woon-zorg combinaties naar de voorkeur
van consumenten mogelijk te maken, de verbin-
ding met welzijnsachtige diensten op lokaal ni-
veau.

Ik meen dat men er wijs aan zou doen een
specifieke ouderenagenda op te stellen die de
beste kansen biedt dat de zorgsector de komende
vijftien jaar beter dan vandaag is voorbereid op
de demografische ‘revolutie’ .

conclusie

Een keuze voor een veel verdergaande decentra-
lisatie van macht en zeggenschap, het daarbij ac-
cepteren van grotere differentiaties, een snellere
integratie van afzonderlijke verzekeringsregi-
mes naar een volwaardige publieke basisverze-
kering; een positionering van de rijksoverheid
die aanmerkelijk bescheidener maar doeltreffen-
der zal blijken te zijn, vormen de drie belangrijk-
ste ingrediënten om de structurele bedrijfsvoe-
ringsproblemen de baas te worden.

De politiek, het openbaar bestuur, kan aan ge-
zag en legitimiteit winnen door die keuzen te
maken en tegelijk nieuwe voorzieningen te tref-
fen voor de echt nieuwe kwesties die op ons af-
komen.

Dunning revisited is geen overbodige luxe!
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