
CDV I NR 7,S,giTHEMANUMMER 2000 

Publiel< en privaat in de zorg 

PROF. DR. C. SPREEUWENBERG 

Het particulier initiatief heeft de gezondheidszorg altijd gedornineerd. De 

naarngeving van veel ziekenhuizen herinnert aan de charitatieve rol van de 

kerken; na de oprichting van de verzuilde kruisverenigingen verleenden wijk

verpleegkundigen zorg aan huis en de rneeste artsen zijn nog steeds vrije 

ondernerner. Een publieke regeling als de ziekenfondswet werd - gecontro

leerd door een instantie als de voorrnalige Ziekenfondsraad - zonder winst

oogrnerk maar wei privaat uitgevoerd. 

Sinds de 19e eeuw zijn er discussies gevoerd over de rol en verantwoordelijkheid 

van de overheid en de aanbieders van gezondheidszorg. De bernoeienis van de 

nationale overheid beperkte zich tot de Tweede Wereldoorlog vooral tot het ter

rein van opleiding en bevoegdheden, openbare gezondheidszorg en staatstoe

zicht; een aantal gerneenten exploiteerde een geneeskundige- en gezondheids

dienst enjof een ziekenhuis. De intensieve bemoeienis van de landelijke overheid 

met de gezondheidszorg dateert pas uit de jaren zestig van de 20e eeuw toen 

belangrijke wetgeving op het gebied van verzekeringen, planning en tarieven 

werd ingevoerd en de plicht van de overheid op het gebied van de volksgezond

heid grondwettelijk werd vastgelegd. De overheidsinvloed nam toe nadat de uit

gaven op het gebied van de gezondheidszorg werden gerekend tot de publieke 

uitgaven waarvoor de minister van Volksgezondheid verantwoordelijk is en waar

op de minister van Financien controle uitoefent. 

Een aantal ontwikkelingen maakt het noodzakelijk deze discussie opnieuw te 

voeren: 

1. De dubbele vergrijzing waardoor het aantal mensen dat wegens een chroni

sche ziekte of ouderdomsproblemen een beroep op de zorg zal doen, de 

komende jaren aanzienlijk toeneemt metals gevolg navenante behoefte aan 

verruiming van capaciteit en financiele middelen. 

2. De toenemende potentie van de geneeskunde op het gebied van risicobepa

ling, diagnostiek en therapie waardoor ongelimiteerde toegang tot de genees

kundige zorg gepaard zal gaan met ontwrichting van de publieke uitgaven. 

3. Het veranderende maatschappelijk klimaat waardoor burgers kritischer staan 

tegenover overheidsregulering en wonen en zorg zelfwillen arrangeren. 

4. De toenemende spanning tussen datgene wat van de overheid wordt verwacht 

en ze kan waarmaken; zo heeft de overheid slechts beperkte mogelijkheden 
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om het imago van de zorg te verbeteren en het menskrachtprobleem op te los

sen maar wordt ze daarop wei aangesproken. 

5. De toenemende complexiteit van de regelgeving onder meer onder invloed 

van de Europese Unie waardoor het steeds moeilijker tot sluitende nationale 

regelingen te komen. 
De veranderende omstandigheden maken het noodzakelijk de verhouding tus

sen 'publiek' en 'privaat' in de financiering en de zorgverlening opnieuw te 

bezien. 

Groeiende overheidsbemoeienis 

De invoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), de zieken

fondswet en de (bijzondere) bijstand kwam voort uit een brede overtuiging dat 

medische zorg voor iedereen beschikbaar moet zijn. Bartels, staatssecretaris voor 

Volksgezondheid, beschouwde het in 1966 als een teken van beschaving dat de 

uitgaven voor gezondheidszorg sneller stegen dan de toename van het bruto 

nationaal produkt. Toen Hendriks in 1974 constateerde dat de bomen niet tot in 

de heme! groeiden, zocht hij de oplossing niet in pakketbeperking- integen

deel, aan ambities was geen gebrek- maar in maatregelen op het gebied van 

planning en tarieven. 'Medisch' werd steeds breder ingevuld door hierin wel

zijnsaspecten op te nemen. Nadat het kabinet voorstelde de op planning betrek

king hebbende Wet Voorzieningen Gezondheidszorg (WVG) te wijzigen in de Wet 

Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening (WGM) en daarmee de 

zorgsector wilde uitbreiden met de maatschappelijke dienstverlening, keerde 

het tij. Het inzicht ontstond dat de overheid de eigen mogelijkheden overschatte 

en een andere weg moest worden ingeslagen. 1 

De commissie-Dekker stelde in 1987 voor het basispakket te beperken, burgers 

meer verantwoordelijkheid en keuzemogelijkheden te geven, de regelgeving 

terug te brengen en binnen de zorgsector meer marktmechanismen te hanteren. 

De commissie-Dunning gafvervolgens een richting aan om het collectieve pak

ket inhoudelijk in te vullen. De geschiedenis nadien toont hoe moeilijk het is de 

gezondheidszorg rationeel te benaderen. De minister moet haar aanvankelijk in 

de lijn van het rapport liggend stand punt over de pil onder politieke en maat

schappelijke druk wijzigen. Behalve wat kleine en politiek veilige maatregelen 

op het gebied van de tandheelkunde, tysiotherapie en geneesmiddelenverstrek

king is er weinig gebeurd. Het incrementele beleid maakt dat echte beslissingen 

niet worden genomen en het beleid vooral bestaat uit het opwerpen van barrie

res voor nieuwe, vaak dure, technieken en therapieen. 

Ook de parlementariers lijken niet goed te weten hoe het verder moet. De meer

derheid vindt nog steeds dater in principe geen tweedeling mag komen maar 

gaat een discussie uit de weg over de vraag wat daaronder wordt verstaan en 
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wanneer dit we! dan niet aanvaardbaar is. Een fundamentele bijdrage van de 

WRR over solidariteit en de hierbinnen passende breedte van gezondheidszorg 

kon in 1997 nog niet serieus worden besproken.' 

Tweedeling 

Door te hameren op het aambeeld van doelmatigheid en de budgettaire ruimte 

maar beperkt te Iaten groeien, is lang geprobeerd het huidige stelsel in stand te 

houden. Inmiddels groeien de wachtlijsten, ontstaan er wachtlijstomzeilende 

initiatieven en vullen allerlei nieuwe aanbieders de gaten op die in het zorgge

bouw ontstaan. Terwijl het tweede compartiment van het financieringsgebouw 

aan banden blijft gelegd, is plotseling- om politieke redenen- de sector 

Verpleging & Verzorging uit het eerste compartiment vrijgegeven; waar mogelijk 

worden kosten nu van de ziektekostenverzekering naar de Algemene Wet 

Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) overgebracht. De maatregelen ontberen struc

tuur en visie. 

De vraag is of de situatie verbetert als aanbieders meer financiele armslag krij

gen ofburgers alternatieven zelfmogen 'kopen'. Voorshands is de politiek nogal 

beducht voor oplossingen buiten het pakket om. Men is bang voor Amerikaanse 

toestanden met tweedeling in diegene die we! en niet toegang tot bepaalde zorg 

hebben. 

Het antwoord op deze vraag heeft te maken met de grote waarde die onze 

samenleving hecht aan gezondheid en gezondheidszorg. Ten aanzien van voe

ding en huisvesting, ook basale voorwaarden om te kunnen bestaan, worden 

aanzienlijke verschillen heel normaal gevonden. Aan voeding en huisvesting 

bestaan thans geen evidente tekorten. Elke burger wordt er dagelijks bij bepaald 

dat hij voor deze zaken dient te zorgen en voor vrijwel iedereen is er wei een 

betaalbaar voedingsmiddel of huis te vinden. De overheidsbemoeienis kan in de 

huidige omstandigheden dan ook marginaal zijn. Het principiele verschil met 

gezondheidszorg is dat de behoefte daaraan tussen en binnen mensen van gelij

ke leeftijd niet gelijk is verdeeld, dater jaren voorbij kunnen gaan zonder dat 

men bij de noodzaak van goede zorg wordt bepaald, dat het ongewis is wanneer 

men zorg nodig heeft en dat de kosten de draagkracht verre kunnen overschrij

den. Dit alles maakt het noodzakelijk de financiele risico's door risicosolidariteit 

te spreiden. Vanwege deze risicosolidariteit kennen wij publieke zorgverzekerin

gen. Vanuit de geschiedenis te begrijpen, maar vanuit het gedachtegoed achter 

risicosolidariteit te verwerpen, is dat wij onderscheid maken tussen bij zieken

fondsen en bij particuliere ziektekostenverzekeraars verzekerde burgers; zeker 

waar ook de uitgaven van de laatsten meetellen in het budgettair kader. Het via 

publieke middelen afdwingen van risicosolidariteit is een zwaar middel. 

Weliswaar bestaat in onze bevolking nog steeds groot draagvlak voor de publieke 
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ziektekostenverzekeringen, toch is het om deze situatie .te handhaven, noodzake

lijk dat burgers ervan overtuigd zijn dat ze terecht solidair zijn, dat de risico's 

die worden gedekt ook werkelijk gespreid dienen te worden en dater 'value for 

money' wordt geboden. Ik ben het met de Wetenschappelijk Raad voor het 

Regeringsbeleid (WRR) eens dat het daarom noodzakelijk is het publiek verzeker

de pakket te beperken tot medische zorg en tot zorg waarvan de werking en 

doelmatigheid is aangetoond. Dit betekent dat binnen het publieke domein 

alleen zorg wordt vergoed die wordt verleend metals doel ziekte of gebrek te 

voorkomen, bestrijden ofverlichten. 

Het ziet er naar uit dat restrictie tot medisch, doeltreffend en doelmatig onvol

doende is om op den duur risicosolidariteit te kunnen handhaven. Zo acht de 

Amerikaanse ethicus Callahan het verantwoord om bij kosteneffectiviteisanaly

ses leeftijd 'sec' een rol te laten spelen, iets wat ook al speelt bij het hanteren 

van Quality Adjustud Life Year (QALY), een maat voor bet aantal jaren dat mensen 

een bepaalde winst aan kwaliteit van leven bereiken ten gevolge van een voorzie

ning. Het is zelfs de vraag of zorg vanwege ziekten of gebreken waarvan de risi

co's gelijk zijn verspreid of onverbrekelijk deel uitmaken van bet bestaan, zoals 

ouderdom, wel in een op risicosolidariteit gebaseerde publieke verzekering 

thuishoort. Hetzelfde geldt voor een verstreld<ing als huishoudelijke hulp waar

voor, als de kosten hiervan mensen te boven gaan, andere vangnetten denkbaar 

zijn. Ik ben bang dater op den duur niet valt te ontkomen aan pakketversmal

ling en dat bet eerlijker is de burgers hierop voor te bereiden. Het gebied waarop 

van tweedeling geen sprake mag zijn betreft het gebied dat aan het strengere cri

terium van noodzakelijkheid voldoet en derhalve een vrij sobere voorziening 

betreft. 

Als een voorziening vanwege criteria als leeftijd of doelmatigheid niet van de 

basisvoorzieningen deel uitmaakt, doet zich vervolgens de vraag voor of deze 

voor eigen rekening mag worden verkregen. Deze vraag speelt bij statines, cho

lesterol verlagende middelen met te veronachtzamen bijwerkingen en voor 

iedereen verminderde kans op bet krijgen van een hartinfarct. 14 Hebben weten

schappers het recht om op maatschappelijke gronden de grens te bepalen waar

bij statines al dan niet in bet basispakket worden opgenomen en mogen mensen 

deze middelen desnoods op eigen kosten aanschaffen? Niet goed is in te zien 

met welk recht bet burgers verboden zou mogen risico's, hoe gering ook, te 

beperken door bet op eigen rekening aanschaffen van dergelijke middelen. 

Een zelfde soort vraagstuk doet zich voor bij de discussie over ouderen die op 

eigen kosten van luxe zorgvoorzieningen gebruik willen maken. Voor zover ande

ren daarvan geen nadeel ondervinden is niet goed in te zien op welke gronden 

dit niet zou mogen. Enige terughoudendheid is op zijn plaats. Het is immers 

niet ondenkbaar dat artsen en verpleegkundigen vanwege betere beloning of 

werkomstandigheden liever in een luxere voorziening willen werken. Het risico 
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hierop kan worden gereduceerd door niet toe te staan dan zorgaanbieders uit

sluitend luxe, niet verzekerde, zorg aanbiedt. Via de Kwaliteitswet 

Zorginstellingen kan worden geregeld dat dit soort capaciteitsproblemen niet 

leidt tot bevoordeling van de private, luxe zorg. Ten aanzien van verpleegkundi

gen zou de overheid er meer op kunnen toezien dat de zorgsector zich houdt 

aan de overeengekomen CAO. 

Op gelijke wijze kan worden omgegaan met voorrangsbehandelingen. Als er voor 

die behandeling geen onaanvaardbare wachttijden zijn en deze door de nieuwe 

voorziening evenmin ontstaan, is niet goed in te zien wat de ratio is om te ver

bieden dat iemand onmiddellijk wordt geholpen als hij daarvoor extra wil beta

len. De situatie wordt anders als anderen wel in hun belangen worden aange

tast. 

Maatschappelijk ondernemen 

In Nederland zijn we vertrouwd met het fenomeen dat een publiek verzekerd 

goed door private rechtspersonen worden geleverd. De instellingen beogen vrij

wel nooit winst, maar dit geldt niet voor vrije beroepsbeoefenaren, zorgverzeke

raars en leveranciers van geneesmiddelen, hulpmiddelen en instrumentaria. De 

reacties als een arts in een prive-kliniek operaties verricht, als een bedrijfveel 

verdient op leveranties of als het een zorgverzekeraar goed gaat, wijzen op een 

soort code dat aan (semi)publieke taken niet buitensporig mag worden verdiend. 

Niet alleen het basispakket is sober samengesteld, ook van de ondernemers in de 

zorg wordt matiging verwacht. Aan ziekte en afhankelijkheid mag men zich niet 

verrijken. 

Buiten de sector zijn allerlei bedrijven met publieke taken de afgelopen jaren 

geprivatiseerd. In een groot aantal gevallen berust het eigenaarschap niet meer 

bij de overheid maar bij aandeelhouders. Het oogmerk van de laatsten is winst 

en het handelen van de leiding wordt- alleen al uit lijfbehoud - hierdoor gedre

ven. Toch verwachten we dater voldoende treinen zijn, dat ze op tijd rijden en 

dat, gas en licht ongestoord worden geleverd. 

Binnen de gezondheidszorg zijn de ziekenfondsen op winst gerichte ziektekos

tenverzekeraars geworden. Ongetwijfeld heeft de hen opgelichte zorgplicht, de 

verantwoordelijkheid de overeengekomen zorg te leveren en het toestaan van 

onderlinge competitie, tot grotere slagvaardigheid geleid. Maar gedragen de 

ziektekostenverzekeraars zich vervolgens ook maatschappelijk? Zijn er van hun 

kant haalbare voorstellen gekomen om de kwaliteit van de zorgverlening te ver

beteren of inn ova ties af te dwingen, ook als dat financieel onprofijtelijk is? In de 

praktijk valt dit behoorlijk tegen. Op zich begrijp ik dat gezien de gespleten doel

stelling wel, maar ook daarbuiten is de inhoudelijke inbreng van de verzekeraar 

in de jaarlijkse budgetafspraken met bijvoorbeeld de ziekenhuizen gering. 

43 



44 

'" z 

~ Idealiter zou-

den de verzeke-

raars, de zorgaan

bieders en patien-

ten - en consurnen-

tenorganisaties 

elkaar in evenwicht 

rnoeten houden en 

corrigeren. 

Zouden zorginstellingen interessantere ondernemingen worden als ze winst 

mochten maken? De ondernemingsgeest van de instellingen is de afgelopen 

jaren enorm toegenomen; alhoewel er altijd wel wat valt te verbeteren wordt er 

behoorlijk doelmatig gewerkt. De jarenlange budgettering heeft het manage

ment inventief gemaakt. Inefficientie wordt thans eerder in de hand gewerkt 

door tekort aan personeel en afnemende motivatie van het personeel. 

Principieel zie ik geen belemmeringen voor winstoogmerken, maar ik weet niet 

of het vee I zal ui thalen. 

Bedreigend voor een goede zorgverlening vind ik echter dat zorginstellingen 

hun eigen strategische keuzen mogen maken waardoor het mogelijk is dat 

noodzakelijke voorzieningen binnen een regio gaan ontbreken. Wie is er op aan

spreekbaar dater binnen een regio voldoende oogheelkundige ofverloskundige 

voorzieningen zijn? Cynisch is dat tekorten en wachtlijsten strategisch kunnen 

worden gehanteerd, om gewenste faciliteiten af te dwingen. 

Idealiter zouden de verzekeraars, de zorgaanbieders en patienten - en consu

mentenorganisaties elkaar in evenwicht moeten houden en corrigeren. Van deze 

situatie is echter allerminst sprake. Ze zou kunnen ontstaan bij regionale aan

neemsommen waarbij de te leveren zorg en de prijs daarvoor in regionale onder

handelingen overeen wordt gekomen. Op zich pleit er veel voor regionale orde

ning van aanbieders en verzekeraars, maar dit past echter niet zo goed bij de 

gewenste competitie. 

Als de verzekeraar nog geen echte countervailing party is doet de vraag zich voor 

of de overheid de taak van de ziektekostenverzekeraars niet moet overnemen. 

Deze suggestie is niet realistisch omdat de kracht van de overheid niet in dit 

type uitvoerende taken ligt. 

Het enige haalbare lijkt me daarom dat bij een meer marktconforme gezond

heidszorg de omvang en de kwaliteit van de te leveren zorg statutair wordt gega

randeerd, dat de overheid haar toezichthoudende taak uitbreidt en dater op 

niet-naleving van gemaakte afspraken sancties komen. Alleen op deze wijze kan 

worden voorkomen dater gaten in het zorgaanbod vallen. 

Besluit 

Dit artikel ging zowel over de inhoud van publiek geleverde zorg als over de ver

antwoordelijkheid van aanbieders en zorgverzekeraars om deze zorg verant

woord te leveren. Spanningen en dilemma's tussen publieke en private belangen 

zijn inherent aan de moderne samenleving, dus ook aan de gezondheidszorg. 

Ik zou willen dat voor wat betreft het basispakket risicosolidariteit wordt opge

legd aan alle burgers. Een dergelijke plicht impliceert dan vervolgens wel dat 

zorg uit het basispakket moet voldoen aan criteria als noodzakelijkheid, eerlijk

heid, verantwoordelijkheid en soberheid. Mensen die voor het instandhouden 
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van de kwaliteit van hun bestaan gezondheidszorg nodig moeten er vanuit 

mogen gaan dat zij deze krijgen. Om risicosolidariteit te handhaven is het 

belangrijk dat mensen naar draagkracht zelfbijdragen aan de kosten van de 

zorg. Wie realistisch is weet dat een publiek gefinancierd stelsel nooit meer dan 

een confectiepak kan leveren. Om de metafoor vast te houden: een confectiepak 

ziet er in 2000 anders uit dan 50 jaar geleden en tegenwoordig wordt er meer 

rekening met wens en van klan ten gehouden. De vrijheid om zelf te kiezen zal in 

een publiek stelsel echter altijd beperkt zijn. Een maatschappelijk verantwoord 

werkende aanbieder zal dit begrijpen en alles in het werk stellen om binnen 

deze context het beste voor patienten te doen. Interessant is dat patientenorgani

saties de afgelopen jaren naar hun achterban van deze realiteitszin blijk hebben 

gegeven. 

Vanwege hun maatschappelijke verantwoordelijkheid zullen zowel de aanbieders 

als de zorgverzekeraars moeten aangeven hoe ze er ervoor waken dat zorg, in de 

zin van bekommernis om degene die vanwege ziekte of gebrek afhankelijk is van 

hulp, niet uit het zicht verdwijnt. De overheid zal bij dit alles de echte waak

hondfunctie dienen te vervullen. 

Prof dr. C. Spreeuwenberg, arts, is hoogleraar Integratie zorg voor chronische zieken aan 

de Universiteit van Maastricht. 
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