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PRIVATISERING IN DE 

GEZONDHEIDZORG 1 

Hoewel in het maatschappelijke debat de voor

en nadelen van privatisering in de gezond

heidszorg zorgvuldig worden afgewogen, moe

ten we constateren dat als geheel de 

Nederlandse gezondheidszorg al grotendeels 

privaat is. Vrijwel alle instellingen in de zorg 

zijn private rechtspersonen, de academische zie

kenhuizen daargelaten. Daarnaast financieren 

banken en institutionele beleggers de activa van 

de zorginstellingen, in totaal voor ruim 35 mil

jard. Het Vreemd Vermogen van instellingen 

komt dus vrijwel geheel uit de private sector. 

(zoals prive-klinieken) vormen van private zorg 

aanbieden. 

VERVANGENDE OF AANVULLENDE ZORG? 

Van belang in de discussie over privatisering 

in de gezondheidszorg is het onderscheid tus

sen aanvullende zorg en vervangende zorg. 

Aanvullende zorg is in de Nederlandse gezond

heidszorg een breed geaccepteerd fenomeen. 

Hierbij gaat het enerzijds om zorg die niet in 

ziekenfondspakket of de AWBZ is opgenomen, 

zoals de tandheelkundige zorg en de plastische 

chirurgie zonder medische indicatie. 

Daarnaast is er extra service en dienstverle-

Deze private kenmerken zijn breed geaccepteerd, ning, bovenop de reguliere zorg. Voorbeelden 

het gaat in de discussie ergens anders over. zijn de 'sterre-afdelingen' van reguliere zieken-

huizen of de dienstenabonnementen waarbij 

Het de bat in Nederland over privatisering richt thuiszorgorganisaties, verpleeg- of verzorgings-

zich vooral op de bekostiging van de zorg. huizen aanvullende service bieden, zoals een 

Vanuit het oogpunt van toegankelijkheid en boodschappendienst of maaltijdvoorziening. 

solidariteit bepaalt de overheid jaarlijks wat 

de kosten van de gezondheidszorg mogen zijn 

en waaraan de collectieve middelen worden 

besteed. Het Budgettaire Kader Zorg (BKZ) 

omvat alle zorg uit het eerste en tweede com

partiment. Het gaat om zorg die op grand van 

de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

(AWBZ) of Ziekenfondswet (ZFW) wordt ver

goed. Ook de zorg die door het met het 

Ziekenfonds vergelijkbare pakket voor particu

lier verzekerden wordt vergoed, behoort tot het 

BKZ. 

Privatisering in de gezondheidszorg is een ont

wikkeling waarbij, buiten het BKZ om, steeds 

meer private middelen worden aangewend om 

zorg of dienstverlening in te kopen. Zowel aan

vullende verzekeringen, eigen betalingen als 

bekostiging door werkgevers kunnen worden 

beschouwd als private middelen. Voorts kun

nen zowel publieke als private aanbieders 

Vervangende zorg 

Bij vervangende private zorg gaat het echter 

om zorg die tot op heden wordt aangemerkt 

als 'noodzakelijke zorg', waarvan de aanspra

ken omschreven zijn in de Ziekenfondswet en 

AWBZ. Sommige patienten (en werkgevers) zijn 

bereid om deze zorg in geval van (te) lange 

wachttijden met eigen middelen in het private 

circuit in te kopen. 

Een voorbeeld van vervangende zorg zijn de 

zogenaamde 'zotels' of 'zorghotels'. Dit zijn 

zorgvoorzieningen met hotelmatige aspecten, 

waar patientenfgasten verblijven die verpleeg

kundige zorg nodig hebben. Deze voorzienin

gen zijn gelieerd aan ziekenhuizen en moeten 

de overgang van ziekenhuis naar thuis verge

makkelijken enfof voorkomen dat een patient 

wordt opgenomen. In het laatste geval is er 

sprake van een vervangende ziekenhuisopna-
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me. In het eerste geval is sprake van vervan

ging van thuiszorg, wat gezien de wachtlijsten 

in de thuiszorg zeer zinvol kan zijn. Hoewel de 

zorg in zotels inmiddels vaker wordt vergoed 

door het ziekenfonds, gebeurt het nag steeds 

dat patienten zelf voor de zorg in een zotel 

betalen. 

Andere voorbeelden van vervangende zorg zijn 

de particuliere thuiszorg, de zorgabonnemen

ten, de zorg in private verpleeg- en verzorgings

huizen en de behandeling van werknemers in 

prive-klinieken of in het buitenland (door de 

werkgever betaald). 

Het is begrijpelijk dat juist deze laatste vor

men van private zorg veel discussie opleveren. 

Tweedeling en voorrang in de zorg zijn maat

schappelijk onaanvaardbaar, juist als het om 

noodzakelijke zorg gaat. De exacte omvang 

van het gebruik van private zorg in Nederland 

is moeilijk vast te stellen. Deze zorg wordt niet 

centraal geregistreerd, zoa!s bij de reguliere 

zorg we! het geval is. Een toename in het aan

tal zorgabonnementen, private initiatieven in 

de arbozorg en aanvullende verzekeringspak

ketten voor ouderen wijzen erop dat het 

gebruik van private zorg de afgelopen jaren is 

gestegen. Verwacht wordt dat deze stijging de 

komende jaren zal doorzetten. Heldere keuzen 

in de zorg kunnen hierop echter van invloed 

zijn. 

WAAROM IS PRIVATISERING EEN ISSUE? 

De ontwikkeling van private initiatieven in de 

gezondheidszorg en het gebruik daarvan, 

wordt beinvloed door een aantal algemene 

trends en ontwikkelingen in de maatschappij 

en in de sector zelf. 

Ontwikkelingen in de zorgvraag 

Patientenjconsumenten accepteren het niet !an

ger dat ze zich we! voor zorg verzekeren maar 

als gevolg van schaarste niet die zorg krijgen 

waarop zij menen recht te hebben. Steeds meer 

patientenjconsumenten blijken bereid om ver

vangende zorg met private middelen in te 

kopen. Oak verzekeraars en werkgeversjarbo

diensten benutten steeds vaker de mogelijkhe

den van private zorgaanbieders zoals prive-kli

nieken, wanneer knelpunten in het collectief 

bekostigde zorgaanbod ontstaan. 

Een belangrijke aanleiding voor patienten om 

zorg in het private circuit in te kopen, vormen 

de lange wachtlijsten. Deze zorgvraag wordt 

nag extra gestimuleerd doordat er steeds meer 

consumenteninformatie over ziekte, gezondheid 

en zorg toegankelijk wordt, onder andere via 

Internet. Alternatieve oplossingen worden 

gevonden in de private sector. 

Tenslotte worden patii!ntenjconsumenten steeds 

mondiger en wensen meer keuzevrijheid op het 

terrein van de gezondheidszorg. Veel zorgvra

gers accepteren de reguliere zorg die hen wordt 

aangeboden niet zonder kritische afwegingen. 

De vraag naar zorg en de verschillende patien

tenjconsumentencategorieen zullen hierdoor 

steeds verder diversificeren. 

Als gevolg van een stijging van de koopkracht 

van patientenjconsumenten hebben zij oak 

daadwerkelijk de mogelijkheid om met eigen 

middelen zorg en dienstverlening in te kopen. 

Er gaat met name een druk uit van de koop

krachtige zorgvragers om een meer gedifferen

tieerd pakket van voorzieningen tot stand te 

brengen: zorg op maat. Sommigen zijn zelfs 

van mening dat er een mogelijkheid moet 

komen voor 'opting-out'. Koopkrachtige zorg

vragers die zelf hun zorg in de private sector 
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willen inkopen, zouden uit de AWBZ moeten 

kunnen stappen. 

Oak collectiviteiten van patientenjconsumenten 

oefenen druk uit om zorg op maat voor speci

fieke doelgroepen te leveren. Daarmee fungeren 

zij niet aileen als lobby-organisatie, maar zijn 

zij oak een vragende partij geworden. Bij blij

vende, 'collectieve' schaarste leidt dit tot meer 

private activiteiten in de zorg. 

Werkgevers vormen eveneens een belangrijke 

vragende partij voor private initiatieven in de 

zorg. Zij zijn financieel meer verantwoordelijk 

geworden voor ziekteverzuim en arbeidsonge

schiktheid en hebben daardoor belang bij snel

le, effectieve gezondheidszorg. Zolang de 

gezondheidszorg als inefficient beschouwd 

wordt, zullen werkgevers en Arbo-diensten blij

ven zoeken naar alternatieven voor de BKZ

zorg. Oak dit betekent een druk in de richting 

van private activiteiten in de zorg. 

Hoewel niet alle zorgverzekeraars privatisering 

van zorg als een gewenste ontwikkeling zien, 

kunnen veel verzekeraars oak als vragers van 

private zorg worden beschouwd. Dit heeft 

ermee te maken dat aile verzekeraars risicodra

gend zijn geworden voor de Ziekenfondswet. 

Dat geeft hen een belang om de zorg zo effi

cient mogelijk te organiseren. De vraag van 

patientenjconsumenten dwingt hen om efficien

te en effectieve zorgvormen aan te bieden. 

Verzekeraars benutten de mogelijkheden van 

private zorgaanbieders zoals prive-klinieken, 

daar waar knelpunten in de collectief bekostig

de zorg zijn ontstaan. Als gevolg van de toege

nomen koopkracht bij verzekerden ontwikkelen 

verzekeraars (en andere financie!e instellingen) 

nieuwe producten zoals zorggarantiepakketten, 

om een betere dienstverlening aan verzekerden 

te kunnen realiseren. Zorgverzekeraars zijn 

partners van de inkomensverzekeraars bij het 

zoeken naar snelle, effectieve vormen van zorg 

voor werknemers. Verwacht wordt dat deze ont

wikkeling zal doorzetten en tot nieuwe verze

keringsproducten zalleiden. 

Ontwikkelingen in het zorgaanbod 

Publieke zorgaanbieders signaleren dat de 

behoefte aan 'zorg op maat' toeneemt en dat 

de wachtlijsten in de collectief bekostigde zorg 

soms voor patienten onaanvaardbaar zijn. Veel 

aanbieders tasten daarom de mogelijkheden af 

voor vormen van zorg buiten het BKZ. Zij zijn 

van oordeel dat het ontplooien van private acti

viteiten aansluit bij het 'maatschappelijk 

ondernemerschap' dat oak door de overheid 

wordt gepropageerd. Het ontstaan van onder 

andere 'sterre-afdelingen', zorghotels en bedrij

venpoli's (die inmiddels door de minister zijn 

verboden) is hiervan het resultaat. 

De wet- en regelgeving, met name de aanbodre

gulering en de omschrijving van de zorgaan

spraken, bieden echter nag onvoldoende ruimte 

voor publieke aanbieders om zorg aan te bie

den die (zowel uit collectieve als) uit private 

middelen wordt bekostigd. Dit Ievert een span

ningsveld op waarbij zorgaanbieders de gren

zen van private activiteiten binnen de huidige 

wet- en regelgeving door middel van trial en 

error exploreren. 

Oak private zorgaanbieders spelen in op de ver

anderende zorgvraag. De afgelopen jaren is 

door diverse verzekeraars, werkgevers en indivi

duele patientenjconsumenten een beroep 

gedaan op prive-klinieken, particuliere thuis

zorgorganisaties, prive-verpleeghuizen en ver

zorgingshuizen. Er zijn naar schatting ruim 

100 private verpleeg- en verzorgingshuizen, 

circa 120 particuliere thuiszorgbureaus en 50 
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prive-klinieken (die aileen aanvullende zorg 

leveren). Veertig andere, voormalige prive-kli

nieken, heten sinds kart 'zelfstandige behandel

centrum' en leveren zowel tweede als derde 

compartimentzorg. 

Sommigen zijn van mening dat de zorg die in 

private zorginstellingen wordt geboden effi

cienter is dan de zorg in publieke zorginstellin

gen en dat zij meer service bieden. Anderen vre

zen dat private zorgaanbieders vanwege betere 

arbeidsvoorwaarden en kleinschaligheid, goed 

geschoold personeel wegtrekken bij de publieke 

zorgaanbieders, waardoor de schaarste op de 

arbeidsmarkt voor collectief gefinancierde zorg 

nag grater wordt. 

De overheid tracht door middel van wet- en 

regelgeving de mogelijkheden voor het aanbie

den van private zorg te beperken. Hierin zou 

echter als gevolg van de Europese eenwording 

verandering kunnen komen. De wet- en regelge

ving in de gezondheidszorg heeft aspecten in 

zich die een belemmering vormen voor het vrije 

verkeer van personen, goederen, diensten en 

kapitaal. Verwacht wordt dat als gevolg van 

uitspraken van het Europese Hof een aantal 

nationale regelingen (zoals de contracteerplicht 

en het stelsel van toelatingen en vergunningen) 

onder druk zullen komen te staan. Hierdoor 

zullen in de toekomst voor zowel publieke als 

private aanbieders meer mogelijkheden voor 

private activiteiten kunnen worden gecreeerd. 

PRIVATISERING EN DE DISCUSSIE OVER HET 

BASISPAKKET 

Uit het voorgaande blijkt dat als er nu geen 

keuzen in de beschikbaarheid van zorg 

gemaakt worden, steeds meer koopkrachtige 

mensen zelf verantwoordelijkheid nemen. Dan 

krijgen private initiatieven die zich richten op 

de basiszorg opnieuw een kans. Tweedeling en 

voorrangszorg worden een realiteit, die nag 

eens versterkt zou kunnen worden door de 

schaarste op de arbeidsmarkt. Als de huidige 

zorg niet opnieuw gaat voldoen aan de verlan

gens van burgers, komt het systeem verder 

onder druk. De discussie over het basispakket 

(en de basisverzekering) kan leiden tot een 

nieuw evenwicht van vraag en aanbod. Daarin 

moeten zowel publieke doelen (solidariteit, toe

gang tot 'noodzakelijke' zorg) als persoonlijke 

keuzevrijheid te realiseren zijn. 

Of er na de keuzen om trent een basispakket 

een bedreiging overblijft van ongewenste twee

deling door privatisering hangt sterk af van de 

vraag of er voldoende financii!le en personele 

capaciteit is om de aanspraken oak daadwer

kelijk te kunnen realiseren. Zo niet, dan zullen 

burgers en zorgaanbieders alsnog hun heil zoe

ken in het private circuit, oak voor die zorg die 

we met elkaar als noodzakelijke zorg hebben 

gedefinieerd. Velen twijfelen of we dan beter 

uit zijn. Daarmee zijn we weer terug bij af: 

het is al jaren een formidabele uitdaging voor 

politiek, overheid, veld en burgers om de men

selijke maat te vinden en te bewaren. 

Drs. E. Boelens en dr.]. Mas zijn beiden werk
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Gezondheidszorg (STG) en de Stichting Health 

Management Forum (HMF). 
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