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Werl<en aan vertrouwen. In de 

zorg een l<westie van loslaten. 
DRS. R.M. SMIT 

René Smit, voorzitter van de Raad van bestuur van het Albert Schweitzer

ziekenhuis, hekelt in zijn bijdrage de problematisering van de vraag in 

de zorg. In de afgelopen decennia heeft de overheid, door te sturen op 

kostenbeheersing, de vraag, de patiënt, gemarginaliseerd. Alsof de moder

ne burger, als het over zijn eigen gezondheid gaat, niet in staat is reëel 

zijn vraag te formuleren, kosten en baten af te wegen en het aanbod te 

beoordelen. Binnen een dergelijke optiek moet de overheid moederen 

over zorgvragers en de zorgaanbieders strak aan de financiële teugel hou

den. Bij de financiering van ziekenhuiszorg wordt zelfs minder doen ge

waardeerd. De economische wet "aanbod schept vraag" wordt in de zorg 

door de overheid vertaald in "aanbod schept te veel vraag". 

Overconsumptie is het maatschappelijke probleem dat vergaande over

heidsinterventie noodzakelijk maakt. Het paradigma dat de overheid ten 

aanzien van de zorg hanteert, is gebaseerd op wantrouwen en beter 

weten. Het resultaat van die inzet is breed voelbaar: schaarste. Het is dan 

ook volgens Smit niet vreemd dat nu de vraag meer positie krijgt (vraag

sturing) - in ieder geval op papier - onmiddellijk de zorgvraag weer als 

probleem wordt aangemerkt. Een verklaarbare reflex na decennia waarin 

de onvolwassenheid van vraag en aanbod in de zorg het overheidsbeleid 

heeft gekenmerkt. Het is zijns inziens nu tijd het getob over de zorgvraag 

en het aanbod in de zorg achter ons te laten, op straffe van weer vier jaar 

gepraat over het stelsel en voortdurende wachtlijsten. 

De reële zorgvraag bestaat 

In de zorg is de vraag zeer reëel. In ziekenhuizen worden medisch specialis

ten, verpleegkundigen en andere medewerkers dagelijks met reële, concrete 

problemen en vragen van patiënten geconfronteerd. Mensen die in de zorg 

werken, willen niets liever dan de patiënten, die ze immers in een één-op

één contact tegenkomen, zo snel en zo goed mogelijk van hun problemen 

af helpen. Feit is dat ze daarin door de vormgeving van het huidige Neder

landse zorgstelsel worden gefrustreerd door schaarste, beperkte middelen, 

wachtlijsten. Dat demotiveert de dienstverlener zeer en creëert een perver

se houding van nonchalance, onvermogen om adequaat op de vraag van 

patiënten in te gaan. (Een patiënt maanden op een behandeling moeten 
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Het is nodig dat de 

zorgvrager ool{ met 

de financiële effec-

ten van zijn afWe

gingen wordt ge

confronteerd. En 

dat de zaal<waarne

mers van de pa

tiënt (de verzeke

raars) een echte rol 

gaan spelen. 

----------

laten wachten, terwijl deze een zeer pijnlijke, maar niet levensbedreigende 

aandoening heeft, dat is pervers.) 

De diensten, die artsen en ziekenhuizen leveren, hebben niet de theoreti

sche kenmerken van een collectief goed. Ze zijn wel degelijk goed meetbaar 

en er is een kostprijs te bepalen. Er moet wel een noodzaak zijn om de kos

ten per eenheid product te bepalen. De collectivistische budgetfinanciering 

heeft de noodzaak om medische en ziekenhuisdiensten te onderscheiden, 

en de kosten daarvan te bepalen, niet bevorderd. Ziekenhuizen en artsen 

worden gefinancierd als taakorganisaties. 

Van marktwerking kan alleen sprake zijn indien er een gearticuleerde 

vraag bestaat. De onmondige patiënt die als het over zijn eigen gezondheid 

gaat, willoos is geworden en oog in oog met de dokter alleen nog 'dank u 

wel dokter' kan uitbrengen, is dat niet. De ervaring in het dagelijkse con

tact met patiënten is dat die onmondigheid een karikatuur is. Patiënten 

worden steeds mondiger. Zoals de burgerconsument ook bij andere produc

ten en diensten geacht wordt nadenkender en specifieker te worden over 

eigen verlangens en prioriteiten. 

Internet blijkt vooral geraadpleegd te worden over gezondheid gerelateerde 

zaken. De patiënt raakt steeds beter geïnformeerd en dat leidt niet alleen 

tot meer consumptie. Betere afwegingen rondom de zorgvraag en de behan

deling worden mogelijk. 

Deze ontwikkeling is voor de hand liggend. Immers, je eigen gezondheid en 

welbevinden motiveert om je daarover te willen informeren en er een op

vatting over te willen hebben, meer dan over wat dan ook. En dat blijkt 

zich niet alleen tot de jongere generatie te beperken. 

Wel is het nodig dat de zorgvrager ook met de financiële effecten van zijn 

afwegingen wordt geconfronteerd. En dat de zaakwaarnemers van de pa

tiënt (de verzekeraars) een echte rol gaan spelen. Efficiënter en goedkoper 

aanbod moet wel worden gewaardeerd. Net zo goed als afzien van consump

tie op de juiste waarde moet worden geschat. 

Identificeerbare vraag en aanbod zijn echter niet voldoende om ook markt

werking in de zorg mogelijk te maken. Over ziekenhuiszorg sprekend zijn 

vele tegenwerpingen mogelijk. De ziekenhuiszorg is niet als een markt in

gericht met alle gevolgen van dien. Dat laat onverlet dat sommige tegen

werpingen wel erg statisch aandoen. Zij ontkennen de dynamiek in het 

menselijk verkeer, en het vermogen van instellingen en personen om op 

nieuwe mogelijkheden in te spelen. 

Het is niet goed in te zien waarom in de ziekenhuissector in geval van een 

(koopkrachtige) vraag geen nieuw aanbod zal ontstaan, waarom monopolies 
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Wordt het Stra-

niet zullen worden aangevallen door nieuwe aanbieders. waarom er zich 

geen substituten en innovaties zullen voordoen. 

Ook geheide monopolies zullen in beweging komen. ook als slechts een 

klein deel van hun afzet wordt bedreigd. omdat patiënten nieuwe mogelijk

heden hebben gekregen. Ook zal er meer aanbod sneller beschikbaar ko

men. Zo zal een deel van de vrouwelijke huisartsen die de zorg de rug heb

ben toegekeerd (60% !) zich weer beschikbaar stellen als hen een interes

sant aanbod wordt gedaan. 

Marktwerking betekent niet te beheersen innovaties en creatieve destruc

tie. zoals Schumpeter dat eens prachtig heeft beschreven. Ook nu is deze 

energie in de zorgsector in potentie aanwezig. Zij wordt echter onderdrukt. 

Zorg is geen collectief goed. 

Het bestaan van marktkrachten betekent niet dat overheidsinterventies 

overbodig zijn. Zoals in veel markten is ook in een markt van de curatieve 

zorg regulering nodig. 

In het Strategisch Akkoord wordt dat als volgt verwoord: "De overheid blijft 

vooral aanspreekbaar op de toegankelijkheid. betaaIbaarheid en kwaliteit van zorg. 

de handhaving van eerlijke verhoudingen en het garanderen van objectieve informa

tie over de kwaliteit van het aanbod van zorgaanbieders en verzekeraars". 

Als bijzonder kenmerk van de zorgsector is het toezien op de toegankelijk

heid het meest specifiek. Hiermee komt de overheidszorg voor zwakkeren 

tot uitdrukking. En dat is al eeuwenlang een bijzonder element in de zorg. 

regisch Aklword Pas de laatste decennia heeft dit argument aanleiding gegeven tot onge-

het zoveelste docu- breidelde collectivering. 

ment waarin wordt De andere door de nieuwe coalitie genoemde aspecten zijn ook van toepas-

beleden dat de sing op vele zogenaamd vrije markten. Eén aspect is wel bijzonder: betaal-

magvan patiënten baarheid. Niet duidelijk wordt waarom de overheid hierop aanspreekbaar 

het volume en de 

variëteit van het 

lOrgaanbod moet 

sturen. maar een 

andere werkelijk

heid wordt gere

geld?' 

is. anders dan in relatie met toegang. Een markt zorgt voor zo laag mogelij

ke kosten. mits voldoende aanbod. Voorts bepalen de vragers hoeveel zij 

wensen af te nemen in relatie tot andere verlangens. Maakt dit aandachts

punt de zorgsector collectief? En wordt hiermee het Strategisch Akkoord het 

zoveelste document waarin wordt beleden dat de vraag van patiënten het 

volume en de variëteit van het zorgaanbod moet sturen. maar een andere 

werkelijkheid wordt geregeld? 

Zoals prof. Bovenberg elders in dit nummer duidelijk maakt. is het van 

tweeën één: óf de overheid reguleert het aanbod. waardoor dit zich richt op 

de regulator. óf de overheid perkt de beleidsvrijheid van de aanbieders min

der in. waardoor deze zich op de wensen van de patiënten richten. 
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'Loslaten. dUIVen 

loslaten en daar

mee onbeheersbare 

dynamiek in de 

zorg accepteren. 

ook voor wat 

betreft de ontwil{

keling van de 

kosten: 

Stelselverandering is niet voldoende. 

De nieuwe regering verwacht emancipatie van de patiënt op termijn bij 

invoering van het nieuwe verzekeringsstelsel (binnen een collectief finan· 

cieel kader?). Hiermee is geen paradigmawisseling in concrete daden omge· 

zet. Zoals nu al meer dan 20 jaar. wordt het heil weer verwacht van een 

alomvattende stelselwijziging. Niet duidelijk wordt waarom dat deze keer 

wel zal lukken. De zorg is een complex geheel dat zich mijns inziens niet 

alomvattend laat veranderen. 

Daarnaast is het vreemd om maatschappelijke omwentelingen van de over· 

heid te verwachten; alleen maatschappelijke krachten zijn in staat daad

werkelijk brede veranderingen tot stand te brengen. 

Van maatregelen op korte termijn, die meer ruimte aan zorgaanbieders en 

anderen laten, mag meer effect worden verwacht op het ontstaan van daad

werkelijk op de wensen van de patiënt gerichte zorg. Nieuwe dynamiek, die 

zo kan ontstaan, zal verandering van het verzekeringsstelsel steunen en 

ook daadwerkelijk tot een nieuw stelsel kunnen leiden. 

In Werken aan vertrouwen, een kwestie van aanpakken wordt ook een aantal 

acties op korte termijn genoemd. De genoemde maatregelen moeten zonder 

nieuw zorgstelselleiden tot het oplossen van problemen, zoals wachtlijs

ten, die onder het vigerende stelsel van de Paarse kabinetten niet zijn opge

lost. De verwachting dat maatregelen nu wel effect sorteren, moet gestoeld 

zijn op een geloof in wonderen. 

Als je de papierproductie van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport, de Tweede Kamer en de koepels van zorgaanbieders in de afgelopen 

kabinetsperiode mag geloven, dan was het beleid van velen gericht op het 

terugdringen van de wachtlijsten in de curatieve zorg. Een recent rapport 

van het Ministerie van VWS en de Inspectie voor de Volksgezondheid stelt 

met verbijstering vast dat 87% van de onderzochte ziekenhuizen geen stu

ring geeft aan wachtlijsten. Verbijsterend, want afgesproken was toch om 

de wachtlij sten te verminderen? 

Maar toch zijn de gesignaleerde feiten de werkelijkheid; al die beleidsdruk

te beïnvloedde de maatschappelijke realiteiten niet. 

Maatregelen op korte termijn zullen alleen effect sorteren indien zij het 

huidige stelsel ondermijnen en nieuwe dynamiek mogelijk maken. 

Loslaten, durven loslaten en daarmee onbeheersbare dynamiek in de zorg 

accepteren, ook voor wat betreft de ontwikkeling van de kosten. Dit vergt 

veel van de regering. Het effect van het vrijlaten zal positief zijn. Althans 

in de ogen van de burgers. Immers, de zorgen over de zorg betreffen in 

hoofdzaak twee problemen: 
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'Met close reading 

in de zorg kom je 

nergens. Het heeft 

geen zin stil te blij-

ven staan bij wat 

allemaal niet kan, 

maar te beginnen 

met wat wel kan.' 

1. te weinig aanbod, 

2. het collectieve karakter van het aanbod. 

Dit zijn diep beleefde problemen. De angst dat in geval van ernstige ziekte 

geen huisarts bereid gevonden wordt om te komen, en vervolgens geen zie

kenhuis bereid is om een moeder van 82 jaar op te nemen, snijdt diep in. 

Een ieder kent de verhalen uit de omgeving. 

Zo wordt ook de kindse behandeling van patiënten, de afwezigheid van 

keuzemogelijkheden, steeds meer als grievend ervaren, zeker daar het in de 

zorg om zo iets intiems en persoonlijks gaat als gezondheid. Daarin veran

dering brengen, zal tot grote steun bij de bevolking leiden. Gingen de ver

kiezingen hier niet over? Het is daarmee een gemiste kans dat de nieuwe 

coalitie op dit punt geen harde, meetbare doelen heeft geformuleerd. Het 

verzekeringsstelsel is voor kiezers niet interessant. Het zijn de resultaten 

die tellen. Het beleid van Minister Bomhoff zal als succesvol worden gezien, 

indien hij meer aanbod heeft gerealiseerd en het aanbod op de behoefte 

van de patiënt-consument inspeelt. E.e.a. binnen vier jaar! 

Wat te doen? 

De coalitie heeft twee maatregelen genoemd waarvan mijns inziens het 

meeste heil te verwachten is: 

1. het wegnemen van belemmeringen voor inkoop van zorg in het buiten

land en toetreding van nieuwe aanbieders om reguliere zorg te leveren; 

2. het verhogen van opleidingscapaciteit. 

Met close reading in de zorg kom je nergens. Het heeft geen zin stil te blijven 

staan bij wat allemaal niet kan, maar te beginnen met wat wel kan. 

Het is zaak met onmiddellijke ingang (nieuwe) aanbieders ruimte te geven 

de vraag serieus te nemen. Dat betekent: aanbod stimuleren, het onderne

merschap bevorderen, stoppen met de eindeloze discussie over inkomensni

vellering van medisch specialisten, heldere doelen als resultaten stellen 

(vergelijk ook het onderzoek van de Consumentenbond), de zorg zoveel 

mogelijk vermaatschappelijken. Kortom: loslaten en vragers en aanbieders 

in de zorg meer vertrouwen geven. 

Het zorgstelsel zal veranderen, als de zorg verandert; niet omdat de over

heid dat afdwingt, maar omdat maatschappelijke organisaties inspelen op 

nieuwe mogelijkheden. Over de vraag behoeven wij ons daarbij geen zorgen 

te maken. 

René Smit is voorzitter van de Raad van bestuur van het Albert Schweitzerziekenhuis 
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