
Weerwoord op pleidooien voor meer marktwerking 

Concurrentie helpt de zor 
Met het manifest De Zorg is geen Markt heeft Ag nes Kant de discussie over 

wel of geen marktw erking in de zorg een stevige impuls gegeven. De vijftig 

prominenten die het manifest al voorafgaande aan de publicatie onder

schreven, werden binnen enkele weken gevolgd door duizenden andere 

ondertekenaars. Pleidooien vóór marktwerking in de zorg kwamen vervolgens 

ook los. En ze worden hier van een weerwoord voorzien door lneke Palm. 
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Marktwerking in de zorg bete
kent dat de overheid de regie 
overdraagt aan de (inmiddels 
commerciële) zorgverzekeraars 
die ervoor moeten zorgen dat 
iedereen goede zorg krijgt voor 
een lage prijs. Het sleutelwoord 
daarbij is concurrentie. Concur
rentie tussen zorgaanbieders en 
concurrentie tussen zorgverze
keraars. 
Om concurrentie op gang te 
brengen wordt de (ziekenhuis)
zorg omschreven in producten, 
waarvoor het systeem van 'dia
gnose behandel combinaties' 
(DBC) is ontwikkeld. In elke 
DBC wordt beschreven wat een 
patiënt met een bepaalde dia
gnose aan zorg krijgt en wat de 
totale kosten zijn (van zieken
huis en specialist). Elk product 
(DBC) krijgt dus een prijskaart
je. Doel daarvan is verzekeraars 
en ziekenhuizen vrij te laten 
onderhandelen over volume en 
prijs van DBC's. Ook individue
le huisartsen en apothekers moe
ten jaarlijks onderhandelen met 
de verschillende zorgverzeke
raars (dat zijn er tien tot twintig) 
om tot een contract te komen. De 
gedachte achter dit alles is het 
idee dat zorgaanbieders door de 
concurrentie die hierdoor op
treedt geprikkeld worden tot het 
leveren van doelmatige zorg. 

Marktwerking zal er verder 
voor zorgen dat de zorgverzeke-

raar zo goedkoop mogelijk 
zorgproducten inkoopt om de 
premie laag te houden of een 
ruimer pakket te bieden. En 
voor de burgers betekent het dat 
ze zelf hun medische hulp kun
nen kiezen, en kunnen shoppen 
tussen zorgverzekeraars. Zo 
dwingen ze de verzekeraars tot 
het beste pakket tegen de laag
ste prijs. Marktwerking zou 
hiermee de oplossing zijn voor 
de wachtlijsten, de inefficiëntie 
en de bureaucratie in de zorg. 
Nog een argument dat de voor
standers graag gebruiken is, dat 
het niet gaat om ongebreidelde, 
maar om gereguleerde markt
werking. Er is geen sprake van 
een systeem zoals in de VS. In 
de kabinetsplannen zouden vol
doende waarborgen zitten voor 
solidariteit tussen de zorgvra
gers: een zeer breed basispakket 
en verzekerings- en acceptatie
plicht. 

Solidariteit 

Nu het weerwoord. In de eerste 
plaats is op die solidariteit wel 
wat af te dingen. In het nieuwe 
ziektekostenstelsel worden de 
premies namelijk inkomens
onafhankelijk. En nu al komt er 
het anti-solidaire No-Claimsys
teem. Verder omvat het brede 
basispakket niet alle noodzake
lijke zorg: de tandzorg, fysio
therapie en een aantal genees-

middelen zijn er bijvoorbeeld 
uitgehaald. Je kunt je hiervoor 
wel aanvullend verzekeren, 
maar daarbij is geen acceptatie
plicht. Onvermijdelijk is verder, 
dat de markt zich meer gaat 
richten op zorg waar veel te ver
dienen valt. Zoals voorrangs
zorg voor werkgevers en men
sen die het kunnen betalen, en 
lucratieve zorg (zoals nu al in de 
tandzorg en plastische chirur
gie). 
Bovendien, aldus de werkgroep 
Sociaal-economische mensen
rechten van de Johannes Wier
stichting, zal de Europese regel
geving eisen dat verzekeraars in 
een marktstelsel écht concurre
ren. De overheid mag hen dan 
niet dwingen om tegen vaste 
prijzen een standaardpakket aan 
te bieden. De kans wordt dan 
heel groot dat verzekeraars voor 
een groter risico een hogere pre
mie vragen en dat sommige risi
co's mogelijk niet meer verze
kerbaar zijn. Mogelijk dus toch 
Amerikaanse toestanden. 

Keuzevrijheid 

De voorstanders van marktwer
ki ng wijzen op de keuzevrijheid 
die zorgvragers erdoor krijgen. 
En natuurlijk, iedereen wil als 
mens in zijn eigen keuzevrijheid 
worden gerespecteerd. Die keu
zevrijheid is in de zorg echter 
beperkt. De zorgvrager is im-
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~cht niet vooruit 
mers geen klant, maar iemand 
die ziek is, of bezorgd over zijn 
gezondheid. Er is veelal sprake 
van een afhankelijke relatie, 
waarbij de zorgvrager moet af
gaan op de kennis van de pro
fessionele zorgverlener. In acute 
situaties kun je bovendien niet 
eerst weken rondkijken wat het 
beste product is . 
Door de marktwerking zal de 
keuzevrijheid bovendien ook 
beperkt worden. De minister is 
van plan de contracteerplicht bij 
alle zorginstellingen af te schaf
fen (is nu al het geval bij huis
artsen en fysiotherapeuten). Dat 
betekent dat je keuzevrijheid 
beperkt wordt tot het kiezen 
van een zorgverzekeraar. Deze 
bepaalt vervolgens van welke 
zorginstelling of hulpverlener je 
zorg mag ontvangen. 

Oplossen wachtlijsten 

Volgens de voorstanders kan de 
marktwerking de huidige 
wachtlijsten in de zorg oplos
sen. Het oude systeem van aan
bodsturing leidt ertoe dat de 
zorg stopt, zodra het geld op is. 
In een vraaggestuurd stelsel van 
marktwerking zal de noodzake
lijke inhaalslag gemaakt wor
den zodat patiënten krijgen wat 
ze nodig hebben. 
Het klopt dat in het oude stelsel 
mensen die recht op zorg had
den, dat niet kregen omdat het 
geld op was . Maar dat kwam 
doordat de budgetten niet waren 
afgestemd op de zorgbehoefte. 
Toen er in de laatste jaren van 
Paars II wel extra geld kwam 
voor extra productie konden de 
wachtlijsten worden aangepakt. 
Uit internationale vergelijking 
blijkt dat de aanwezigheid van 
wachtlijsten in de eerste plaats 
verband houdt met de capaciteit 
(aantal specialisten, aantal zie-

kenhuisbedden) en de uitgaven 
aan de zorg. Niet met het 
ontbreken van marktwerking. 
Wachtlijsten in de zorg worden 
vooral veroorzaakt door een te
kort aan arbeidskrachten. 

Inefficiëntie en 
bureaucratie 

In het huidige systeem is sprake 
van inefficiëntie en veel bureau
cratie. De vraag is echter of dat 
met marktwerking minder zal 
worden. In het SP-rapport 
'Meer zorg met minder bureau
cratie' (zie www.sp.nl) bleek dat 
veel werkers in de zorg juist 
aangeven dat bureaucratie veel
al veroorzaakt wordt door de in
voering van marktwerking in de 
zorg. Daardoor zijn er bijvoor
beeld landelijk werkende zorg
verzekeraars gekomen in plaats 
van één regionaal werkend zie
kenfonds, zodat zorgaanbieders 
met veel verschillende verzeke
raars moeten onderhandelen 
over contracten. Ook in invoe
ring van de DBC's, die veel tijd 
en energie van de specialisten 
vreten, heeft te maken met 
marktwerking. Hetzelfde geldt 
voor de toename van het aantal 
managers. Marktwerking werkt 
bovendien (over-)consumptie in 
de hand en vanwege de schaars
te zullen daardoor de prijzen 
stijgen. Marktwerking zal dus 
eerder leiden tot méér kosten in 
plaats van minder. In de VS 
waar de zorg grotendeels aan de 
markt is overgelaten zijn de 
uitgaven aan zorg als aandeel 
van het nationaal inkomen het 
hoogst (15 procent BBP). Uit 
vele recente Amerikaanse on
derzoeken blijkt dat de kosten 
van de zorg bij marktwerking 
toenemen door meer bureaucra
tie, hogere managerssalarissen 
en winstgerichtheid. • 

De voorstanders van de marktwerking verwijten 
ons dat we geen alternatieven aandragen voor de 
marktwerking. Dat klopt niet. Allereerst lopen de 
uitgaven voor de zorg niet uit de hand. Nederland 
behoort tot de middenmoot in Europa wat betreft 
uitgaven voor de zorg. In de tweede plaats gaan 
de uitgaven omhoog omdat we met z'n allen 
ouder worden en niet altijd gezond ouder. Dat 
heeft niks te maken met het systeem. We moeten 
dus ook gewoon meer investeren in de zorg. In de 
derde plaats zijn er veel alternatieven om de zorg 
betaalbaar te houden en het collectieve geld 
beter uit te geven. 

0 Door de solidariteit te verbreden. In het huidige 
stelsel dragen mensen met hogere inkomens relatief 
minder bij aan de zorg. In onze voorstellen voor een 
ander stelsel 'een kwestie van beschaving' (zie 
www.sp.nl), stellen we een brede volksverzekering 
voor met premies naar draagkracht. Door vergroting 
van het draagvlak kan de solidariteit ook bij fors 
toenemende vraag worden opgevangen. 

8 Door het aanpakken van de bureaucratie. In ons 
rapport 'meer zorg met minder bureaucratie' heb
ben we berekend dat dit kan leiden tot een bespa
ring van 1 tot 1,5 miljard euro. 

8 Door de aanpak van de marketing van de farmaceu
tische industrie. Geneesmiddelen maken een groot 
deel uit van de zorguitgaven. Deels vanwege de 
hoge prijzen die volgens de farmaceutische industrie 
nodig zijn voor research. Dat terwijl een circa 
30 procent in marketing blijkt te zitten. 

0 Door de zorg terug te geven aan de werkers. Nu 
wordt veel te veel centraal gestuurd. De overheid 
heeft de verantwoordelijkheid wat betreft toeganke
lijk en kwaliteit van zorg . Ze moet de uitvoering 
echter veel meer overlaten aan de werkvloer. 

0 Door betere samenwerking. Door samenwerking zal 
de zorg beter op de zorgvrager worden gericht, 
integraal worden gegeven en kunnen wachtlijsten 
beter worden aangepakt. 

G Door verbetering van de kwaliteit. De huisartsen zijn 
wat dat betreft al goed bezig met het stellen van 
protocollen en richtlijnen. In plaats van een Zorg
autoriteit als marktmeester zou er een autoriteit 
moeten komen op het gebied van kwaliteit en 
management in de zorg, die instellingen met elkaar 
vergelijkt en aangeeft waar en hoe het beter kan . 

0 Door meer te investeren in preventie. Hier kan de 
grootste gezondheidswinst worden gehaald. Het
zelfde geldt voor investeren in de eerste-lijnszorg. 

Q Door meer sturing op de behoefte aan zorg. Zowel 
wat betreft het totale budget als wat betreft de 
individuele zorgvrager. Je moet vraag en aanbod 
beter op elkaar afstemmen. Met z'n allen vaststellen 
wat we goede zorg vinden en ervoor zorgen dat die 
zorg er in voldoende mate komt. Dan hebben men
sen pas echt iets te kiezen. 
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