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The art of close reading 
DRS. R.L.J.M. SCHEERDER 

Vraagsturing wordt door vele partijen omarmd. De onuitgesproken verwach· 

ting van veel partijen is dat dit tot meer budget in de zorg zal (moeten) leiden. 

Scheerder beargumenteert aan de hand van een tekstpassage uit het Strate

gisch Akkoord dat het beleid inzake de kostenbeheersing in de gezondheids· 

zorg nauwelijks een wijziging zal ondergaan. De veronderstelling is dat de col· 

lectieve uitgaven in de zorg aan een maximum worden gebonden. Bij over

schrijding van dit kader zijn in principe drie ingrepen mogelijk: het verklei· 

nen van het verstrekkingenpakket, het introduceren of verhogen van de indi· 

viduele eigen bijdrage of het eigen risico, en het aanbrengen van uitgavenkor· 

tingen. Scheerder bespreekt de (on)mogelijkheden van deze ingrepen. Hij con· 

stateert onder meer een duidelijk spanningsveld tussen het budgettaire kader 

en het open eindekarakter van de wettelijke individuele aanspraken. 

Elders in dit nummer wordt een beschouwing gegeven over het fenomeen vraag· 

sturing in de collectieve en semi-collectieve sectoren, zoals onderwijs en zorg. 

Een uiterst interessante beschouwing, waarin wordt aangetoond dat de introduc· 

tie van vraagsturing hoge eisen stelt aan de randvoorwaarden binnen de zorgsec· 

tor. De auteur (Bovenberg, red) noemt onder meer het vergroten van de transpa· 

rantie, het stimuleren van concurrentie, het slechten van machtsposities en toe· 

tredingsbelemmeringen, het toerusten van de consumenten, het omzetten van 

prijssubsidies in persoonlijke budgetten en het baseren van budgetten op veri· 

fieerbare en moeilijk manipuleerbare kenmerken. Een uitdagende agenda wordt 

het tenslotte genoemd. 

Alle politieke partijen hebben in hun verkiezingsprogramma's staan dat de zorg' 

sector zal moeten worden gekanteld van een aanbodgestuurd stelsel naar een 

vraaggestuurd stelsel. Twijfelachtig is het of al deze beloften gebaseerd zijn op 

een analyse en een programma van eisen, zoals hierboven is aangegeven. Het is 

opvallend met welk een gemakzucht al deze partijen de vraagsturing omarmen 

zonder veel bewustzijn van de noodzakelijke randvoorwaarden. Het is zoiets van: 

de patiënt vraagt en de sector draait en de rekening wordt collectief betaald. Het 

was typerend voor de laatste twee jaar van het Paarse kabinet, waarbij het geld 

te-gen de plinten van Nederland BV leek aan te klotsen. De behoefte van de 

patiënt moest centraal staan bij de inrichting van ons zorgstelsel. De deuren 

konden wa-gen wijd open worden gezet, overspannen verwachtingen werden 

gewekt, en be-langhebbende partijen betaalden (quasi·)wetenschappelijke institu· 

ten om de claims van miljarden Euro's extra een legitimatie te verschaffen. Het 
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'De kostenbeheer-

sing is weer terug 

(en nooit wegge

weest).' 

budgettaire kader zorg moest weg, en de prijsregulering diende te worden opge

blazen. Menigeen in de sector zag het paradijs, zonder zich rekenschap te geven 

van de tijdelijkheid van de euforie, de wisselvalligheid van de economie en de 

impact van de EU-normering op de collectieve uitgaven. 

Het regeerakkoord zet partijen weer op de aarde. De kostenbeheersing is weer 

terug (en nooit weggeweest). 

Het regeeraldmord 

Op het moment van schrijven, beschik ik over de definitieve versie van het 

Strategisch Akkoord van eind juni 2002. Ik citeer daaruit de volgende passage: 

"Het budgettaire kader zorg blijft ook op langere termijn relevant als macro kader voor de 

toetsing van de collectieve uitgaven voor de zorg. Dit laat echter de individuele aanspraken 

op grond van de AWBZ en de verplichte basisverzekering onverlet". De vraag doemt op: 

wat betekent dat nu in de praktijk? 

Ik heb ooit een taal gestudeerd en daar leerde ik het systeem van close reading 

van (meestal literaire) teksten. Via dit systeem zijn er bibliotheken vol geschre

ven met gedachtegoed over schrijvers, die daar zelf fYsiek en intellectueel nooit 

aan toe zijn gekomen. Met deze relativering gaan we dan maar aan de slag. 

Het budgettaire kader zorg, het BKZ 

Wat is het budgettaire kader zorg? Is dat hetzelfde als het kader zoals gehan

teerd in de periode van Paars I en II met dezelfde definitie? Wat is het niveau 

van dit kader en op welke wijze wordt dit kader bepaald? Is er een relatie met de 

groei van het BNP? Ligt er een collectieve uitgavenquote aan ten grondslag? Op 

welke wijze worden de uitgaven ten behoeve van dit kader geraamd: op grond 

van ontwikkelingen aan de vraagzijde dan wel op grond van ontwikkelingen aan 

de aanbodzijde? Welke veronderstellingen liggen er aan ten grondslag? Is er 

sprake van realistische ramingen of zijn het ramingen van een soortgelijke kwa

liteit als de huidige ramingen in de Zorgnota's van de afgelopen jaren? Welke 

beleidsveronderstellingen worden erin meegenomen? Wat is eigenlijk de status 

van het budgettaire kader zorg? Het is thans geen onderdeel van de comptabili

teitswetgeving en het kader is uit dien hoofde ook niet amendabel voor het 

Parlement. Het kader volgt dus niet de begrotingswetgeving. Is het de bedoeling 

dat dit in het nieuwe kabinet wel gaat gebeuren? Het systeem van close reading 

vereist ook dat de te onderzoeken tekst wordt bezien in de context van het totale 

document. Elders wordt er gesproken van een "financiële envelop boven op de 

reeds geraamde budgettaire groei, ten behoeve van intensiveringen in de zorg, 

waarbinnen het kabinet prioriteiten moet stellen". Het woord envelop heeft de 
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'Bij een overschrij

ding van het ma

crokader zullen er 

dus interventies ge

pleegd moeten wor

den: lees bezuini-

gingen.' 

connotatie van een afgesloten hoeveelheid geld, er is voorts sprake van een 

voortzetting van huidige financiële uitgangspunten en de mogelijkheden voor 

extra groei worden beperkt aangezien er prioriteiten gesteld moeten worden. 

Uit deze analyse moge blijken dat de veronderstelling gewettigd is dat het bud

gettaire kader zorg in het nieuwe kabinet nauwe verwantschap vertoont met het 

kader van de kabinetten Paars I en 11. Deze veronderstelling wordt nog versterkt 

door het feit dat de heer Zalm, ontwerper van het BKZ, nauw betrokken is ge

weest bij de formulering van deze tekst. 

Het macro kader voor de toetsing van de collectieve uitgaven 

Wat is een macrokader? In dit verband wordt nog al eens de boude stelling ge

huldigd dat in de zorgsector de microbudgettering zou moeten verdwijnen, 

maar de macrobudgettering zou moeten blijven bestaan. Een stellingname die 

op zichzelf direct de vraag oproept wat er moet gebeuren als alle microgebeurte

nissen het macrokader gaan overschrijden. Die vraag wordt beantwoord in de 

rest van de passage waarbij er gesproken wordt over toetsing van de collectieve 

uitgaven. Het macrokader kan derhalve bij een overschrijding leiden tot een toet

sing van de uitgaven. Bij een overschrijding van het macrokader zullen er dus in

terventies gepleegd moeten worden: lees bezuinigingen. De vraag is vervolgens: 

op welke wijze zal dat dan geschieden en op welk terrein speelt zich dat dan af? 

Het is bij deze probleemstelling onvermijdelijk om direct ook de volgende passa

ge van de te analyseren tekst bij de beschouwingen te betrekken: 

Dit laat de individuele aanspraken op grond van de AWBZ en de verplichte basisverzeke

ring onverlet. 

Terug naar de tekst over de toetsing en interventies: hoe te bezuinigen zonder de 

aanspraken aan te tasten. Laten we eerst kijken naar de mogelijkheden om te 

bezuinigen. Dit kan grosso modo op drie manieren. 

1. Door verldeining van het verstrelddngenpald<et 

Deze aanpak lijkt in strijd te zijn met de garantie van de individuele aanspraken, 

alhoewel men evenzeer kan stellen dat het hier een collectieve ingreep betreft 

en niet een individuele aantasting. Door een verkleining van het wettelijke ver

strekkingenpakket wijzigen weliswaar de collectieve aanspraken, maar na die 

wijziging heeft elk individu nog steeds recht op de resterende wettelijk geregel

de individuele aanspraken. De vraag of een dergelijke interventie de individuele 

aanspraken aantast, is dus niet eenduidig te beantwoorden. 
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2. Door het introduceren of verhogen van de individuele eigen 

bijdrage ofhet eigen risico 

Op deze wijze kan het uitgavenniveau onaangetast blijven, en is het derhalve een 

kwestie van een additionele financieringsbron, niet zijnde een collectieve pre

mie. Niet echt een bezuiniging, maar een verschuiving van lasten van het collec

tief naar het individu. Dit kan ook geschieden via een verhoging van premies die 

buiten de collectieve lasten worden gerekend. Dat laatste is afhankelijk van de 

opvattingen over de nominale premie van de sociale ziektekostenverzekeringen. 

In een latere fase, waarin de basisverzekering is ingevoerd, doet deze vraag zich 

wellicht ook voor: is de nominale premie voor de basisverzekering geheel of 

gedeeltelijk een collectieve last? Een interessante vraagstelling, zeker in verband 

met de relatie tussen de nominale premie en de voorgestelde eigen risicomoge

lijkheden in het nieuwe stelsel. Ik kom later terug op het al of niet collectieve 

karakter van de basisverzekering. Er zijn in ieder geval, ook uit de tekst en de 

context van het regeerakkoord, redenen om aan te nemen dat de basisverzeke

ring een collectief stelsel is. Dat betekent dat bij een overschrijding van het ma

crokader de oplossing nooit gezocht kan worden in een verhoging van de regu

liere premie van het stelsel. Tenslotte rest nog de relatie tussen deze interventie 

en de individuele aanspraken. Ook hier is niet zonder meer vast te stellen dat de 

wettelijke geregelde aanspraken niet onverlet blijven. Zeker niet als de eigen bij

dragen onderdeel zijn van het wettelijke pakket. 

3. Door het aanbrengen van uitgavenkortingen 

Dit systeem van toetsing respectievelijk bezuiniging is veel gehanteerd in de be

ginperiode van de negentiger jaren via allerlei budget- en tariefkortingen. Het 

beperkt in formele zin weliswaar niet de aanspraken, maar het verhoogt de 

wachttijden en het vermindert het volume. Daarnaast kunnen er kortingen in 

inkomens worden aangebracht die de vlijt van betrokkenen kunnen verminde

ren. Ook deze nominale interventies kunnen dan weer volume-effecten hebben. 

De kortingen en de bevriezing van de honoraria van de specialisten zijn daarvan 

een mooi voorbeeld. Met name de bevriezing van de honoraria in de vorm van 

zogenaamde lump sums hebben aanzienlijke gevolgen gehad voor het volume en 

derhalve voor de wachttijden voor medische interventies. Vermindering van vo

lume en verhoging van wachttijden geeft geen directe aantasting van de formele 

individuele aanspraken, maar heeft wel grote gevolgen voor de materiële verzil

vering van de aanspraken. 

De vraag is welke interventies zullen worden gekozen bij een overschrijding van 

het macrokader. Het verleden kan ons daarover veel leren. Pogingen om aanzien-
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lijke ingrepen in het verstrekkingenpakket aan te brengen zijn over het alge

meen niet succesvol geweest. Men denke aan de discussies over de pil en het 

kunstgebit, in financiële zin marginale verstrekkingen, maar zij leveren al veel 

stof tot debat. Voorts hebben de programma's van de partijen geen heldere uit

spraken gedaan over een verkleining van het pakket. Hetzelfde gaat op voor de 

debatten rond de invoering van de eigen bijdragen. Ook hier een rijke historie 

van mislukkingen: de medicijnenknaak, het specialistengeeltje en de deconfiture 

van een eigen bijdrageregeling in Paars I waarbij de opbrengsten geringer waren 

dan de baten. Bij de introductie van een debat over de eigen bijdrage begint ie

dereen in Nederland direct te waarschuwen voor het syndroom van de tweede

ling. In andere ons omringende landen in de EU zijn er allang eigen bijdragen 

en kan er desondanks niet gesproken worden van grove onrechtvaardigheden in 

het stelsel van de ziektekosten in die landen. Kortom, de geschiedenis leert ons 

dat bezuinigen op het pakket en eigen bijdragen niet een Nederlandse habitus 

kunnen worden genoemd. Desalniettemin zullen deze benaderingen steeds 

meer in zwang komen teneinde enerzijds de aanspraken in formele zin overeind 

te houden en anderzijds de materiële effecten van vergroting van wachttijden te 

verkleinen. Daarnaast zullen directe interventies in de uitgaven niet achterwege 

blijven. Het is en blijft een beproefde methode die moeilijke keuzes in het pak

ket en tweedeling doet vermijden, en derhalve ongetwijfeld ook door het nieuwe 

kabinet niet zal worden geschuwd. 

De collectieve uitgaven 

In de voorgaande tekst vereist de close reading nog een analyse van de term collec· 

tieve uitgaven in de context van de toetsing aan het macrokader. Dit zou een wij· 

ziging van het beleid kunnen impliceren. Immers, het huidige budgettaire kader 

zorg regardeert zowel de uitgaven ingevolge de sociale ziektekostenverzekerin

gen als ook de vergelijkbare uitgaven van de particuliere verzekeringen. Dit was 

een novum ten opzichte van de periode vóór de Paarse kabinetten. De uitgaven in 

de particuliere ziektekostenverzekering zijn immers geen collectieve uitgaven en 

zouden derhalve ook niet moeten vallen onder het BKZ. Door de term collectieve 

uitgaven te gebruiken, lijkt de conclusie gewettigd dat hier sprake is van een be

leidswijziging. In het nieuwe kabinet zou dan het BKZ niet meer van toepassing 

zijn op de uitgaven ingevolge de particuliere verzekering. Een vergelijkbare posi

tie als thans bijvoorbeeld de tandheelkundige zorg voor volwassenen heeft. Dit 

onderdeel is uit het pakket gezet en behoort tot het zogenaamde derde compar

timent. Een van de kenmerken van het derde compartiment is onder andere het 

ontbreken van een budgettair kader. Overigens is de prijsregulering nog wel van 

toepassing. Echter, dit is slechts schijn. Immers, verderop staat in de tekst dat 

het gaat om de aanspraken ingevolge de AWBZ en de verplichte basisverzekering. 
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'Een close reading 

De term verplichte basisverzekering impliceert het collectieve karakter van de 

uitgaven. Derhalve is het kader mede van toepassing op de uitgaven van deze 

basisverzekering. Met de invoering van deze basisverzekering verdwijnt een 

groot deel van de particuliere ziektekostenverzekering. De vraag of het BKZ niet 

van toepassing wordt op de uitgaven ex de particuliere verzekeringen is derhalve 

niet relevant meer. 

Daarnaast leidt de analyse van deze tekst tot de reeds hierboven gestelde consta

tering, dat de basisverzekering kennelijk collectieve uitgaven omvat. Dat op zich

zelf is weer interessant, omdat het debat nog gaande is over de vraag of de basis

verzekering een privaatrechtelijke uitvoering dan wel een publiekrechtelijke uit

voering omvat. In ieder geval gaat deze tekst uit van de premisse dat de uitvoe

ring collectieve uitgaven genereert. Dat zou dan weer kunnen leiden tot de con

clusie dat de basisverzekering een sociale basisverzekering is. Men zou zelfs kun

nen spreken van een volksverzekering. Een terminologie die in veel kringen 

grote weerstanden ontmoet. 

Resteert nu nog de vraag welk uitgavenregime wordt gehanteerd in de periode 

voorafgaande aan de invoering van de basisverzekering. Dat is niet geheel duide

lijk: immers in die periode is er nog wel sprake van een particulier uitgavendeel 

in de ziektekosten. Dat zou dan niet onderhevig zijn aan de toetsing van het ma

crokader. in tegenstelling tot de gangbare praktijk. Dit lijkt echter niet de bedoe

ling te zijn. De context van de tekst duidt niet op een dergelijke beleidswijziging. 

Ik sluit niet uit dat de redacteur van deze passage deze probleemstelling ont

gaan is. Zoals Shakespeare vele wijsheden niet heeft geweten die vele geleerden 

van een korte tel<st- in vele boeken na zij n dood hem wel hebben toegeschreven. 

passage in het Stra-

tegisch Aklmord le

gitiffiiteert de ver

onderstelling dat 

het beleid inzake 

kostenbeheersing 

in de gezondheids

zorg nauwelijks 

een wijziging zal 

ondergaan ge

durende de nieuwe 

regeerperiode.' 

Ook op langere termijn 

De mededeling in het akkoord dat het kader ook op langere termijn een functie 

blijft vervullen voor de toetsing van de collectieve uitgaven is eveneens relevant. 

Sommige belanghebbende partijen in het veld zijn, of wellicht waren, de me

ning toegedaan dat dergelijke kaders niet meer passen in open eindesystemen 

van financiering en aanspraken. Daarbij kan met name gewezen worden op de 

vergezichten die werden geschetst ten aanzien van de invoering van de zoge

naamde productiegerelateerde financiering van de zorg. Elders in de tekst wordt 

hierover het volgende gezegd: "Om de productiviteit te stimuleren wordt zo spoedig 

mogelijk, waar nodig met tussenstappen, een bekostigingssysteem ingevoerd dat is geba

seerd op geleverde prestaties". De term bekostigingssysteem alleen al levert geen 

directe associaties met een vrije markt en een open eindestelsel. Daarnaast zal, 

zowel in de tussenperiode als op langere termijn, het kader blijven bestaan. 

Kennelijk kan een prestatiefinanciering zich voegen in een kader van uitgaven. 
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Ook hier dus het spanningsveld tussen enerzijds het open eindesysteem en 

anderzijds het budgettaire kader. Hetzelfde, hierboven reeds gememoreerde, 

spanningsveld dat bestaat tussen enerzijds het uitgavenkader en anderzijds de 

legitimiteit van de aanspraken ingevolge de wettelijke verzekeringen 

Tot slot 

Een close reading van een korte tekstpassage in het Strategisch Akkoord legiti

meert de veronderstelling dat het beleid inzake de kostenbeheersing in de ge

zondheidszorg nauwelijks een wijziging zal ondergaan gedurende de nieuwe re

geerperiode. Bij de toedeling van het departement van Volksgezondheid aan een 

LPF minister, is een hoge hypotheek gelegd op de uitgangspunten van beleid die 

de Lijst Pim Fortuyn ten aanzien van bepaalde sectoren van de zorg heeft gefor

muleerd: zonder extra uitgaven, maar door verbetering van de organisatie, de 

prestaties van de zorgsector opstuwen tot een aanvaardbaar niveau. Een opti

maal beleid in het licht van de gewenste kostenbeheersing. De Minister van Fi

nanciën (VVD) blijft gaarne bereid het een en ander in de boeken bij te houden. 

drs. R.L.].M. Scheerder is voorzitter College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) 




