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Beleidsontwil{l{eling in de 

zorgsector: onderliggende wet

matigheden 

DRS. P. G. VAN DER LUGT 

De zorgsector balanceert op het snijvlak van het private en publieke domein. 

Uit de praktijk van bijvoorbeeld de marktwerking blijkt hoe lastig dit kan 

zijn. De overheid en de belangrijkste spelers in de sector moeten komen tot 

een duidelijke en haalbare positiekeuze op dit snijvlak, en vervolgens daar

voor condities en spelregels creeren. Er moet meer zorgvuldigheid en aan

dacht komen voor de 'onderliggende wetmatigheden' in de sector bij de ont

wikkeling en invoering van nieuw beleid. Op termijn leidt dit tot betere resul

taten dan het huidige opportunisme van hit-and-runbeleid. 

We waren 'Dekker' al een beetje vergeten, de trendwatchers hadden marktwerking 

in de gezondheidszorg al op de 'out'-lijst gezet. Het lukte niet, of er ontstonden, 

zoals in de thuiszorg, al heel snel situaties die we niet wilden. We vonden een 

nieuw woord, 'maatschappelijk ondernemen' en langzaam verschoof de aan

dacht naar andere concepten zoals regionalisatie en ketenvorming. De laatste 

tijd tekent zich echter een heuse revival af. De Nederlandse Mededingings

autoriteit (NMa) begint zijn pijlen te richten op de vermeende kartels in de 

gezondheidszorg, vanuit Europa wordt een 'aanwijzing' richting vrije markt ver

wacht of gevreesd en bij de rechter worden de Algemene Wet Bijzondere 

Ziektekosten (AWBZ)-wachtlijsten aangepakt. Voeg daarbij het breed levende 

gevoel dat de bestaande regelgeving nu tach echt obsoleet is en je hebt, zeker in 

de huidige hoogconjunctuur, een vruchtbare voedingsbodem voor een hernieuw

de vlucht naar voren in de richting van de markt. Ministerie van Volks

gezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is er van overtuigd dat er wat moet gebeu

ren en is alvast begonnen met een nieuwe discussie over de besturing en de 

financiering van deze sector ...... . 

De huidige situatie in de sector vraagt om keuzen en antwoorden. Is marktwer

king in de gezondheidszorg een reele optie? Hebben we wat geleerd van de vori

ge peri ode of dreigt er een nieuwe teleurstelling? 

Vee! beleidsinterventies in deze sector pakken anders uit dan was bedoeld of 

stranden al in de ontwikkelfase. Dit duidt op 'onderliggende wetmatigheden' 

waarmee onvoldoende rekening gehouden wordt tijdens het beleidsontwikke

lingsproces. Dit wordt mede gevoed door het feit dat de plannenmakerij zich 
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lr? Er is veel 

'geloof, hoop en 

liefde' beleid. 

steeds meer afspeelt in de 'bovenwereld' van de beleidsmakers (de politiek, de 

belangengroeperingen en koepels; etcetera) en de afstand met de dagelijkse 

praktijk in het veld groeit. Het gevolg is vee! 'geloof, hoop en liefde' beleid. 

Beleid vol goede bedoelingen, maar waarin onvoldoende is doordacht of alle 

betrokken partijen zich in de praktijk ook inderdaad zullen gedragen zoals in de 

theoretische discussies was bedoeld. Kennen we de 'onderliggende wetmatighe

den' wel voldoende? In dit artikel wordt een paging gedaan er enkele boven 

water te krijgen. 

Privaatfpubliel< 

De sector balanceert op het grensvlak van twee werelden: het private en het 

publieke domein. Door vee! auteurs is al beschreven hoe lastig dit kan zijn. Jane 

Jacobs geeft in haar boekje 'Systems of Su1ilival' een boeiende kijk op dit thema. 

Zij stelt dat onze samenleving twee in zichzelf consistente normen- en waarde

systemen kent waarin organisaties zich kunnen bewegen en die het gedrag van 

mensen en organisaties bepalen: het 'guardian syndrome' en het 'commercial syn

drome'. Voor het gemak: het 'guardian syndrome' geldt in de publieke sector (Ieger, 

politie, ministeries, rechterl~jke macht, etcetera) en het 'commercial syndrome' 

geldt in de private sector (handel, produktie van goederen en diensten; etcetera). 

Een 'syndrome' bepaalt wat in de betreffende omgeving geaccepteerd en gewaar

deerd gedrag is en wat niet. Elk syndrome heeft zijn eigen 'spelregels', norm en en 

waarden en dus ook beleidsinstrumenten. Het ondoordacht mengen van deze 

syndromen leidt tot anomalieen ('monstrous hybrids'). Een voorbeeld is de maffia. 

De maffia gebruikt instrumenten (straffen; terechtstellen) die horen bij instan

ties uit het 'guardian syndrome' (zoals de rechterlijke macht of de politie) en past 

die toe in de handel, waar het 'commercial syndrome' geldt. Een ander voorbeeld. 

Wat zouden wij er van vinden als het salaris van een politieagent ('guardian syn

drome') sterk afhankelijk zou zijn van het aantal bonnen dat hij elke maand zou 

uitschrijven (stukloon; 'commercial syndrome'). De kans is groat dat een dergelijke 

prikkel onbedoeld en ongewenst gedrag oproept. 

Als je met deze blik naar de zorgsector kijkt krijg je een onrustig gevoel. In de 

vigerende regelgeving en de dagelijkse praktijk van de gezondheidszorg, zijn de 

normen en waarden en de instrumenten van het guardian syndrome (budgetten; 

normprijzen; regiobeleid; aanbodregulering; etcetera) nadrukkelijk aanwezig. 

Marktachtige initiatieven als priveldinieken en private woonzorgvoorzieningen 

voor ouderen krijgen wel vee! aandacht, maar zijn in de praktijk vooralsnog 

randverschijnselen. Wanneer we echter kijken naar de beleidsnota's, de (nag) 

niet gerealiseerde plannen en de politieke discussies van de afgelopen jaren in 

de 'bovenwereld', dan is daar juist de taal van het 'commercial syndrome' (markt

werking; 'output-pricing', etcetera) dominant aanwezig. 
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Deze tegenstrijdigheid vormt een vruchtbare voedingsbodem voor verwarring en 

de 'monstrous hybrids' van Jakobs. Die zijn dan ook volop te vinden in de sector. 

De moderne ziekenhuismanager wordt aan de ene kant geprezen voor onderne

mend gedrag dat past in de teneur van alle beleidsnota's, maar hij wordt even 

gemakkelijk ook weer ter verantwoording geroepen als hij daarmee de 'oude' 

(guardian) regels overschrijdt. De thuiszorg investeert en stelt zich in op de 

markt, maar wordt bij de eerste ontsporingen al weer geconfronteerd met nieu

we (guardian) regels van de overheid. Het vertrouwen in de corrigerende werking 

van de markt was blijkbaar toch niet hoog. En wat te denken van de jarenlange 

investering in producttyperingen voor ziekenhuizen. Producttypering is een 

noodzakelijke bouwsteen voor een systeem van output-pricing. Output-pricing is 

typisch een instrument uit het 'commercial syndrome' en faciliteert marktwerking. 

Tegelijkertijd houdt de overheid (maar ook de sociale partners) echter sterk vast 

aan een macro budget voor de sector en aan aanbodregulering wat typisch ins

trumenten zijn uit het 'guardian syndrome'. Dit is moeilijk met elkaar te rijmen. 

Wat is nu het perspectiefvoor het systeem? Het ontbreken van een echt wen

kend perspectief dat gedeeld wordt door de belangrijkste spelers in het veld, zou 

wel eens een belangrijke verklaring kunnen zijn voor de trage voortgang van het 

project. Een nog recenter voorbeeld is de gedachte van de heren Vander Plank 

en Oudkerk om via openbare aanbesteding ('commercial') te komen tot oplossing 

van de wachtlijsten. Een leuk idee. Bij de praktische uitwerking blijkt echter al 

snel hoe moeilijk zo'n instrument is in te passen in de bestaande omgeving en 

spelregels. 

Jacobs onderscheidt twee manieren om de integriteit van de syndrome's te bewa

ken en daarmee verwarring te voorkomen. 'Casting'jsegmentering dicteert dat je 

de twee 'werelden' gescheiden moet houden, zodat er zo min mogelijk interfe

rentie optreedt. De valkuil van deze optie is natuurlijk het bewaken van de 

'grenzen'. In deze optie moe ten we kiezen: de gezondheidszorg past of in het 

publieke domein of in het private domein. In dat Iicht was het rapport Dekker 

een consistente poging om (een belangrijk deel van) de zorgsector volledig over 

te hevelen naar het private domein. Hoe begrijpelijk is het dan ook, dat Wisse 

Dekker in zijn publieke optredens niet naliet er op te wijzen dat het 'slikken of 

stikken' was. Morrelen aan zijn plannen zou de effectiviteit ervan teniet doen. 

En wat is gebeurd? De toenmalige staatssecretaris Simons is, met het oog op de 

politieke haalbaarheid, toch gaan morrelen aan de plannen. Men heeft 'guardian' 

elementen als het macro-kader en de aanbodregulering niet durven loslaten. Het 

resultaat is bekend, we zijn nog steeds aan het puzzelen hoe een en ander tot 

een consistent geheel kan worden gebrouwen met alle verwarring vandien. 

De andere optie van Jacobs is de pragmatiek. Accepteer de onvermijdelijke inter-
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ferentie/hybriditeit, maar ga er wel bewust mee om. Dit is taal die meer in ons 

polder landschap past. Wij hebben de plek op het snijvlak van het private en 

publieke domein allang geaccepteerd en inmiddels ook van een toepasselijke 

naam voorzien: 'maatschappelijk ondernemen'. Wat we vervolgens niet doen is 

goed nadenken over de spelregels die hierbij horen. Terwijl er inmiddels toch 

meerdere auteurs zoals bijvoorbeeld In 't Veld zijn, die pogingen hebben gedaan 

deze onderliggende wetmatigheden op basis van ervaringen in verscbillende sec

toren bloot te leggen. 

Regie, sturen zonder macht en de verleiding 

Een ander fenomeen in de sector is de regievraag. 'Wanneer iemand de regie in 

deze sector opeist, wordt hij binnen de kortste tijd weer een kopje kleiner 

gemaakt' is een citaat van een ziekenhuisdirecteur dat mij lang is bijgebleven. 

Dit fenomeen doet zich voor op het niveau van de besturing van de sector, maar 

ook bij de besturing van een ziekenhuisorganisatie. Het past wel bij bet hybride 

karakter van de sector zoals hiervoor omschreven. De worsteling op het snijvlak 

van de beide syndromes van Jacobs creeert veel onduidelijkbeid over de verant

woordelijkheden en bevoegdbeden in de sector. Het is ook terug te vinden in de 

zoektocbt van de al jaren 'terugtredende' overbeid naar baar rol en de aarzelin

gen bij de beoogde troonopvolgers, de verzekeraars, om in dit gat te stappen 

('wat balen we allemaal op onze nek'). Het heeft zeker ook te maken met het feit 

dat in deze sector een groot aantal professionals werkzaam is en dat stelt zo zijn 

eisen aan bet aansturen van organisaties en mensen. De ziekenhuisdirecteur die 

'het wel even zal regelen' komt snel van een koude kermis thuis. 

Sturen vanuit macbt blijkt bier weinig effectief, zelfs voor de overheid. Het 

maatschappelijk middenveld en de politiek zijn heel gemakkelijk te mobiliseren 

om al te eigengereid optreden een halt toe te roepen of ervaren misstanden aan 

de kaak te stellen. 

Ondanks dat gebeurt er vee!. Achter succesvolle nieuwe initiatieven in de sector 

(bijvoorbeeld rond de ketenvorming; de specialistenexperimenten; de samenwer

king tussen wonen en zorg; etcetera) vindt je initiatiefnemers die vaal< op basis 

van een stuk persoonlijk gezag (let wel: geen macht) ontwikkelingen in gang zet

ten. Zij mogen blijkbaar regisseren van de andere betrokkenen. Waarom, welke 

voorwaarden zijn daarvoor nodig? Vee! kopieen van dit soort projecten misluk

ken vervolgens, omdat daar het natuurlijke gezag ontbreekt en de regierol 'gere

geld' moet worden. Kunnen sturen zonder macbt is blijkbaar een absoluut nood

zakelijke vaardigbeid in deze sector. 

Voortbordurend op het bovenstaande kan ook worden geconstateerd dat succes

volle veranderingen vaal< tot stand zijn gekomen door 'verleiding' en niet door 

dwang. Met de invoering van het budgetsysteem voor de zorgaanbieders werd de 
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sector verlost van de minutieuze controle op de afzonderlijke begrotingsposten. 

Men werd verleid met substitutievrijheid tussen de verschillende begrotingspos

ten en kon 'zaken' gaan doen. Het nieuwe regime dat een ingrijpende verande

ring betekende in de financiering van de sector werd verrassend snel omarmd. 

De grote vernieuwing en ook sanering van onze ziekenhuisfaciliteiten is sterk 

gestimuleerd door de Explotatie Verlagende Initiatieven (EVI)-regeling uit de 

jaren '80. Wanneer ziekenhuizen konden aantonen dat ze via nieuwbouw tot 

een lager exploitatiebedrag konden komen voor bet ziekenhuis werd versneld 

toestemming tot bouw gegeven. Ziekenhuisdirecties leverden graag een stukje 

capaciteit (en daarmee exploitatiekosten) in om de zo gewenste nieuwbouw te 

realiseren. 

De schaalvergroting in de zeer versnipperde ziekenhuissector is mede zo snel 

gegaan door de verleiding van het 'schaaleffect' (grote ziekenhuizen kregen 

meer geld per opname of polikliniekbezoek dan een kleiner ziekenhuis) uit het 

functiegerichte budgetmodel. Er ontstond onbedoeld een soort 'fusietoeslag' die 

kon oplopen tot miljoenen guldens extra budgetruimte. 

Ook de meer recente opkomst van vertikale zorgketensjplatforms rand zieken

huizen is naast de aanwezige zorginhoudelijke overwegingen extra gestimuleerd 

door de introductie van de 2 promillenorm voor de bouw van ziekenbuizen. Wil 

je tegenwoordig goedkeuring krijgen voor je bouwplannen dan zul je toch min

stens moeten laten zien dat je goed samenwerkt met de omringende zorgaanbie

ders. Dit biedt een extra stimulans om te investeren in deze samenwerking. 

Het is zeer de vraag of de 'verleiding' in al deze voorbeelden bewust is gehan

teerd. Dat zou van de overheid een zeer subtiele regisseur maken en er zullen 

weinig mensen in de sector zijn die dat beeld van de overheid herkennen. 

Robuuster beleid 

Het inzichtelijk maken van de onderliggende wetmatigheden van de sector kan 

helpen om het beleidsproces robuuster te maken. Het kan leiden tot een soort 

checklist van kritische vragen bij het beleidsontwikkelingsproces. Bijvoorbeeld: 

Waar bevindt zich bet onderdeel van de sector waarover het voorstel gaat op 

de as privaatjpubliek, want die positie kan verschillen per deelsector. Welk 

syndrome (guardian; commercial) is dominant en wat betekent dit voor de regels 

en instrumenten die daar effectiefkunnen zijn. De inzichten van mensen als 

Jacobs, In 't Veld en andere kunnen bierbij behulpzaam zijn. 

Als we een deelsector meer naar een marktsituatie willen brengen moeten we 

nagaan of de daarvoor vereiste marktcondities ook daadwerkelijk te realiseren 

zijn. Aanbodbeheersing en marktwerking gaan bijvoorbeeld moeilijk samen, 

durven we dit soort elementen echt los te laten? Mag(!) de overheid zich wel 

terugtrekken? Of blijft zij aanspreekbaar vanuit de samenleving en de poli-
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tiek, zoals in de thuiszorg bleek, waardoor de werking van de markt toch 

geen ruimte krijgt. 

Welke verleidingen of prikkels zitten er voor de verschillende partijen in de 

voorstellen en hoe zullen die uitpakken? Passen de toegedachte rollen wel bij 

de aangewezen partij? In de huidige gedachten wordt bijvoorbeeld aan de ver

zekeraars een maatschappelijke functie als regisseur in de zorg toegedacht. 

Oat klinkt erg als een 'guardian' taak. Tegelijkertijd zie je dat de oude zieken

fondsen door de maatschappelijke ontwikkelingen en doordat ze zijn gaan 

samenwerken met grote particuliere concerns, steeds verder naar het 'commer

cial syndrome' worden gezogen, met de daarbij passende normen en waarden. 

Verhouden de impliciete prikkels (wat is belangrijker, omzetjwinst of kwali

teit van zorg en Ieven?) in die wereld zich wel met deze maatschappelijke 

functie? Het risico bestaat dat deze impliciete prikkels alleen gekanaliseerd 

kunnen worden door overheidskaders. nieuwe regels dus die knellend werken 

en bij de verzekeraars tot frustraties zullen leiden. Deze discussie doet overi

gens erg denken aan het de bat in de jaren '70 over de 'maatschappelijke func

tie' van bedrijven als Shell en Philips in Afrika. Door middel van simulaties 

en/of 'wargames' kunnen dit soort elementen in de beleidsontwikkelingsfase 

zichtbaar worden gemaakt. Het zou een soort 'Eland test' voor beleid kunnen 

opleveren. 

Zijn we er voldoende alert op dat sturen vanuit macht in deze sector slecht 

werkt en dat het zoeken naar het daarvoor noodzakelijke brede draagvlak 

soms verlammend werkt? Worden de elementen van de verleiding en het zoe

ken naar de gezaghebbende 'trekker' wel voldoende in stelling gebracht? 

Conclusies 

Zelfben ik er van overtuigd dat de 'aanspreekbaarheid' van de overheid ten aan

zien van de zorgsector in Nederland nog steeds erg hoog is. Dit gegeven is zeer 

bepalend voor de besturingsconcepten in deze sector. Wij achten de overheid in 

Nederland verantwoordelijk voor de solidariteit, de toegankelijkheid en de kwali

teit van de zorg en eigenlijk ook (met name de sociale partners) voor de kosten 

daarvan. Dit lijkt verankerd in onze cultuur en slechts beperkt afhankelijk van 

de wisselende politieke voorkeuren. Het 'guardian syndrome' is op dit moment 

nog dominant. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Verenigde Staten, waar de 

aanspreekbaarheid van de overheid (buiten de verkiezingstijd!!) rond deze sector 

aanzienlijk lager is. De Amerikaanse burger verwacht ten aanzien van de zorg 

dan ook vee! meer van zijn werkgever dan van zijn overheid. 

Deze hoge aanspreekbaarheid van de overheid is, naast de feitelijk aanwezige 

marktmogelijkheden na jaren van aanbodbeheersing, een tweede belangrijke 

remmende factor voor echte marktwerking. Het zegt ook iets over de mogelijk-
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heden voor de overheid om daadwerkelijk terug te treden uit deze sector zoals 

ze zelf al jaren bepleit. Je kunt niet blijven volhouden dat je aan het terugtreden 

bent terwijl iedereen gewoon achter je aan blijft !open. Bovendien maakt het je 

optreden, waartoe je tach steeds weer wordt opgeroepen, ongeloofwaardig 

omdat je uitstraalt dat je eigenlijk niet wil en vindt dat anderen het moeten 

doen. Een begrijpelijke bran van irritatie en frustratie tussen partijen. 

De overheid en de belangrijkste spelers in de sector moeten komen tot een dui

delijke en haalbare positiekeuze op het snijvlak van publieke en private domein 

voor deze sector ofvoor delen daarvan. Vervolgens zal men met de lessen van 

mensen als Jakobs, In 't Veld en anderen ook de condities en de spelregels moe

ten creeren die bij die positie passen. In dit proces ontkomt de overheid niet aan 

een prominente rol. Zij is bij uitstek de partij om het instrument van de verlei

ding goed te hanteren. Dit geldt ook als de beweging richting markt wordt door

gezet. Pas als de juiste condities zijn gecreeerd kan zij daadwerkelijk toekomen 

aan een minder prominente rol. 

Dit is geen pleidooi voor handhaving van het oude. De bestaande regelgeving is 

echt aan revisie toe. We Ieven al veel te lang met allerlei tijdelijke maatregelen 

die de overgang naar een nieuw 'stelsel' moeten overbruggen. Het lijkt boven

dien onvermijdelijk dat op termijn (delen van) de sector, onder druk van Europa 

en het vele geld dat in de samenleving beschikbaar is, op zullen schuiven in de 

richting van de markt en het 'commercial syndrome'. Tach moeten we de ogen er 

niet voor sluiten dat 'anders' niet altijd 'beter' is. Er zijn ook plekken in de sec

tor waar we de bestaande instrumenten gewoon eens kritisch moeten bekijken 

en wat beter maken. Ook dat vraagt creativiteit en innovatiefvermogen. 

Dit is wei een pleidooi voor duidelijkere keuzen, wat minder opportunisme in de 

'bovenwereld' en meer zorgvuldigheid en aandacht voor de 'onderliggende wet

matigheden' in deze sector bij de ontwikkeling en invoering van nieuw beleid. 

Op termijn zal dat tot betere resultaten leiden dan het huidige opportunisme en 

'hit and run' beleid. 

Drs. P. G. van der Lugt is partner Twijnstra Gudde Management Consultants. 
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