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De gezondheidszorg door het 

oog van chronisch ziel{en 

A. VAN DER ZEIJDEN 

Opinieonderzoeken tonen steeds weer dat mensen gezondheid het belangrijk

ste in hun Ieven vinden. Satisfactie-onderzoeken Iaten over het algemeen posi

tieve scores zien betreffende de behandeling door zorgverleners: er is meestal 

tachtig tot negentig procent tevredenheid. Gesprekken met individuele zorg

gebruikers geven echter een ander beeld. Naarmate het contact met zorgverle

ners intensiever is, wordt de constatering dat zorggebruikers en zorgverleners 

in twee verschillende werelden Ieven meer uitgesproken. Hoe is dit verschil te 
verklaren? 

In het navolgende zal het perspectiefvan de intensieve zorggebruikers, veelal 

chronisch zieken, centraal staan. Deze mensen hebben de ervaringen en deze 

ervaringen worden meestal onvoldoende meegewogen in beleidsdebatten over de 

gezondheidszorg. Niet onbegrijpelijk, omdat het om niet meer dan ongeveer 

tien procent van de bevolking gaat. Dit betekent dat als de Nederlander bevraagd 

worden, de mening van deze mensen slechts in een op de tien gevallen gehoord 

wordt. We moeten ons hierbij realiseren dat aan deze tien procent wei zestig tot 

zeventig procent van de kosten van zorgbehandelingen moeten worden toegere
kend. 

De taken van de moderne gezondheidszorg 

In de afgelopen honderdvijftig jaar is de staat van de volksgezondheid enorm 

verbeterd, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin. In de negentiende eeuw 

zijn er grate successen behaald bij de bestrijding van besmettelijke ziekten en in 

de afgelopen eeuw hebben nieuwe behandelingsmogelijkheden hun bijdrage 

geleverd, waarbij in het bijzonder de rol van geneesmiddelen opvalt. Dit heeft er 

toe geleid dat we in Nederland een gezondheidszorgsysteem hebben dat de ver

gelijking met de systemen in andere Ianden goed kan doorstaan. De kwaliteit 

van de voorzieningen is van een hoog niveau en de werkers in het zorgsysteem 

zijn over het algemeen mensen, die een bewuste keuze hebben gemaakt en hun 

beroep met inzet en overtuiging uitoefenen. Het is tegelijk ook waar dat het een 

systeem is dat, enigszins verblind door de eigen successen, slechts een deel van 

de hedendaagse taken naar behoren vervult. 
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j;;, Zo sterk is de 

fascinatie voor de 
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gende aspect vaak 

gezien lijl<t te wor-

den als minder-

waardig, 

Binnen de gezondheidszorg wordt de geneeskunde bedreven. De huidige opvat

tingen over hetgeen dit inhoudt, zijn sterk gekleurd door de boven beschreven 

successen in de negentiende en de twintigste eeuw. Als gevolg hiervan kunnen 

de verwachtingen ten aanzien van de bijdrage van de gezondheidszorg aan de 

volksgezondheid worden omschreven met drie kernbegrippen: 

- Preventie tegen bedreigingen van de gezondheid 

- Genezing oftewel curatieve zorg 

- Steun bij het leven met chronische gezondheidsklachten: care 

Preventie is een begrip dat zeer ruim opgevat kan worden. In engere zin wordt 

binnen de gezondheidszorg vooral gedoeld op inenting en screening op vroege 

symptomen van ziekten. Meer en meer wordt aan medici, en met name de huis

arts, een rol toegedacht als gezondheidsbevorderaar door middel van gezond

heidsvoorlichting en leefstijlbelnvloeding. De beperkte ruimte die mij is toege

meten, biedt mij niet de mogelijkheid hier dieper op in te gaan. 

Cure en care 

Ziek-zijn is lange tijd een synoniem geweest voor de algemene aanduiding van 

lichamelijk onwel zijn. Pas in de zeventiende eeuw was het Thomas Sydenham, 

die met een eerste classificatie van ziekten kwam en het duurde tot diep in de 

negentiende eeuw voor de ziekte het dominante aangrijpingspunt werd van de 

geneeskunde. De ziekte, de uitval van een orgaan of de breuk als uitgangspunt 

voor het handelen van de medicus heeft het voordeel dat los van de individuele 

zorgvrager richtlijnen opgesteld kunnen worden voor wat de best mogelijke 

behandeling is. De persoonsgebonden klacht is veel minder eenvoudig te vatten 

en dit maakt het begrijpelijk dat de eerder gememoreerde medische successen 

op het terrein van de ziektebestrijding er toe konden leiden, dat de zorg voor de 

gezondheid van personen werd tot een systeem dat er op gericht is mensen in te 

delen in diagnosegroepen. Niet de klacht van de persoon, maar de diagnose is 

bepalend voor de in te stellen behandeling. Vaak werkt dit goed en het is het ter

rein waarop de Westerse geneeskunde haar kracht heeft bewezen. Zo sterk is de 

fascinatie voor de curatieve kracht van de geneeskunde, dat het verzorgende 

aspect vaak gezien lijkt te worden als minderwaardig. Zorg, die niet gericht is op 

genezing heeft bij vrijwel alle beroepsbeoefenaren een lage status. 

Een ander aspect dat hieraan bijdraagt is de klassieke rolverdeling tussen de des

kundige zorgverlener en de leek. de zorgvrager. Wie tot honderd jaar geleden 

vroeg om de zorg van een genezer was er slecht aan toe. Niet in staat voor zich

zelf op te komen. De verantwoordelijkheid voor het zorgproces kwam dan ook 

vanzelfsprekend te liggen bij de verzorgenden. Aanbodsturing is geen gevolg van 
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de kwade wil van de zorgverleners maar een logische consequentie van de histo

rie. Er zijn twee zaken die noodzaken ons hierop te bezinnen: het toenemende 

aantal mensen dat wel medisch behandeld kan worden, maar niet geneest en 

het sterk verhoogde opleidingsniveau van de zorgvragers. 

De vraag als maat 

Dat tevredenheid en ontevredenheid met de prestaties van de zorgverleners 

samen kunnen gaan, heeft een tweetal oorzaken. Mensen geven weer wat zij ver

wachten van zorgverleners, niet wat zij gewenst vinden. Met andere woorden: als 

mensen niet verwachten dat zij als individu serieus genomen worden, omdat zij 

als kind a! geleerd hebben dat dat een niet realistische wens is, zijn zij snel 

tevreden met de rol die hen wordt toegedacht. Ten tweede is het zo dat mensen 

die incidenteel met de gezondheidszorg in aanraking komen, vooral gericht zul

len zijn op het resultaat, het verdwijnen van de gezondheidsklacht. Mensen die 

te maken krijgen met een chronische verstoring van de gezondheid ontwikkelen 

een ander vraagpatroon, dat door de focus van de gezondheidszorg op genezing, 

tot veel meer ontevredenheid leidt. Zander uitzondering komt iedereen die lang

durig met het zorgsysteem geconfronteerd wordt, tot de conclusie dat er niet 

geluisterd wordt en dat het systeem niet is georganiseerd op een wijze, die het 

mogelijk maakt op een efficiente wijze adequate antwoorden te geven op hun 

vragen van patienten. De vraag om een middel dat tot genezing leidt, is een vol

strekt andere dan de vraag om hulp bij het invullen van een Ieven met een chro

nische aandoening. Dat hierop niet op de juiste wijze gereageerd kan worden is 

niet de schuld van individuele hulpverleners, maar van de inrichting van een 

systeem dat gericht is op incidentele interventies. 

De zorgvraag als uitgangspunt 

"De zorgvrager staat centraal" is een uitspraak die tegenwoordig door niemand 

(openlijk) wordt tegengesproken. Ook is iedereen er van overtuigd dat informatie 

de sleutel is om te komen tot een betere communicatie tussen zorgvragers en 

zorgverleners. Deze ogenschijnlijke eenheid van inzichten vergroot de verwar

ring, omdat wei dezelfde woorden worden gebruikt, zonder dat daar dezelfde 

verwachtingen aan gekoppeld zijn over de impact die ze hebben voor de invulling 

van de onderlinge relatie. Meer en betere informatie is voor zorgverleners vooral 

een instrument om van zorgvragers betere volgers te maken van hun voorschrif

ten. Voor de moderne zorgvrager echter is informatie de mogelijkheid om 

hem/haar in staat te stellen zelf de regie te blijven voeren over de invulling van 

het eigen Ieven. Mensen zijn er aan gewend geraakt zelfte beslissen over zaken 

die zij van belang vinden. Op het moment dat zij genoodzaakt worden de hulp 
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in te roepen van zorgverleners, worden zij opeens geconfronteerd met een poort

wachter, aan wie zij geacht worden hetgeen zij het meest waarderen, hun 

gezondheid, zonder meer over te Iaten. Zowel incidentele als chronische zorgvra

gers ervaren dit in toenemende mate als een overblijfsel van een kijk op zorgver

lening en menselijke relaties, die niet meer van onze tijd is. De overheid geeft in 

beleidsnotities aan dat het antwoord hierop een omslag van aanbod- naar vraag

sturing in de zorg is. Tot nu toe wordt deze beleidsnotie nog niet ingevuld door 

een consistente lijn in de uitvoering van het beleid, waardoor zorgvragers zich 

bij voortduring verbazen over de discrepantie tussen beleidsuitspraken en uit

voeringsmaatregelen. 

Aanzetten tot vraagsturing in de zorg 

De mogelijkheden tot behandeling zijn binnen de gezondheidszorg zodanig toe

genomen dat het totale systeem onder druk staat. Hoewel het een eerste vereiste 

is dater op een realistische wijze gebudgetteerd wordt, zal bij ieder gegeven bud

get gezocht moeten worden naar een evenwicht tussen behandeling en bekosti

ging. Hierbij is het belangrijk dat de zorgverlening zo doelmatig mogelijk geor

ganiseerd wordt om een maximum aan kwalitatiefhoogwaardige zorg te kun

nen leveren tegen zo laag mogelijke kosten. Toch moet er voor gewaakt worden 

dat iedere werkelijk inhoudelijke discussie onmogelijk gemaakt wordt, omdat 

niet over de zorg zelf, maar over de kosten gesproken wordt. De ontwikkeling 

van vraagsturing in de zorg is niet gebaat bij angsten voorafvoor hogere kosten 

of de aantasting van bestaande belangen, zoals we gezien hebben bij de discus

sies rand de invoering van persoonsgebonden budgetten in de zorg; een middel 

bij uitstek om vraagsturing te bevorderen. Een middel ook dat achteraf buitenge

woon kosteneffectief blijkt, zeker indien de bestaande belemmerende voorwaar

den voor budgetgebruikers zo vee! mogelijk afgeschaft worden. 

Persoonsgebonden budgetten veranderen op zich de organisatie van de gezond

heidszorg niet. Hoewel ze een impuls tot verandering zijn, is er meer. 

Vraagsturing zou er toe moeten leiden dat verkrijgbaarheid en bekostiging van 

zorgvoorzieningen niet zonder meer gekoppeld zijn. Ook binnen de patienten

en consumentenbeweging zal men met gefronste wenkbrouwen kijken naar deze 

uitspraak. Dit komt, doordat men er aan gewend geraakt is dat beperkingen in 

het zorgpakket ingegeven worden door de discussie over kosten en niet een 

gevolg zijn van een inhoudelijke afWeging. Natuurlijk moet het uitgangspunt 

zijn dat noodzakelijke, niet vermijdbare zorg voor iedereen verkrijgbaar is, dus 

vergoed wordt. Het zal niet eenvoudig zijn heldere criteria te formuleren om te 

onderscheiden bij welke indicatie bepaalde zorg noodzakelijk is. Toch is dit 

gewenst, want modern burgerschap vraagt erom mensen zelfte Iaten kiezen. Dit 

betekent dat communicatie, uitwisseling van kennis, de spil wordt van het sys-
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~ Indien men 

kiest voor een 

behandeling die 

medisch gezien 

niet noodzakelijl< 

is, dan moet men 

vrij zijn te ldezen 

voor behandeling 

op eigen kosten. 

teem en dat zorgvragers op basis daarvan bepalen welke behandeling zij in het 

voorkomende geval de meest gewenste vinden. Indien zij kiezen voor een behan· 

deling die medisch gezien niet noodzakelijk is, dan moeten zij vrij zijn te kiezen 

voor behandeling op eigen kosten. Toen ik nog slechts zeven jaar geleden het

zelfde bepleitte voor maagzuurremmende medicijnen, werd dat door zorgverle

ners met afschuw aangehoord. Ranitidine kon niet vrij verkrijgbaar zijn vanwege 

de veiligheidsrisico's, terwijl de vrije verkoop via drogisterijen enkele jaren gele

den probleem- en geruisloos is ingevoerd. 

Ervaringskennis en ervaringsdeslrundigheid 

Uitgangspunt van vraaggestuurde zorg is de vraag van het individu. Wat noodza· 

kelijke zorg is, kunnen we niet vaststellen zonder gebruik te maken van de error

me schat aan ervaringskennis, die ongebruikt aanwezig is bij de zorgvragers en 

die in het individuele geval het uitgangspunt voor ieder zorgtraject behoort te 

zijn. Meer en meer leiden de vele contacten tussen zorgvragers binnen patien

tenverenigingen tot geobjectiveerde ervaringsdeskundigheid, die in potentie de 

mogelijkheden van medische centra te boven gaat. Deze groepen zijn echter jong 

en ze hebben altijd te kampen met een groot tekort aan financiele middelen. 

Zeker is echter dat de vraag naar de beleving van het ziek-zijn en de daarop geba

seerde vragen aan de gezondheidszorg, slechts geformuleerd kunnen worden 

door de mensen met de ervaringen zelf. Hiertoe moeten zij in ons aller belang 

ondersteund worden, door mensen die hen werk uit handen nemen. Niet door 

mensen die de formulering van hun perspectieven van hen overnemen. Dit laat

ste is een vorm van professionalisering van de patientenbeweging, die slechts tot 

gevolg zal hebben dat vraagsturing verder van ons af komt te staan, doordat er 

een nieuwe laag zorgverleners gevormd wordt. 

De erkenning van verschillen 

De vraag van de zorggebruiker kan niet het uitgangspunt van het handelen zijn 

als we niet willen erkennen dat er verschillen in de zorgvraag van incidentele en 

chronische gebruikers van zorg zijn. Is voor incidentele zorgvragenden de ziekte 

het probleem waar een oplossing voor gevraagd wordt, voor chronische gebrui

kers is dat niet langer waar het om gaat. Geconstateerd is dat het gezondheids

probleem niet (volledig) verholpen kan worden en dus is niet langer de ziekte 

het probleem waarop de hulpvraag zich richt, maar het leven met de ziekte. De 

huidige inrichting van de gezondheidszorg, gericht op incidentele interventies, 

leidt er toe dat de informatie over het individu met een chronische aandoening 

verspreid over het systeem aanwezig is. Vaak niet beschikbaar op het moment 

dat de informatie nodig is. Dit brengt vele extra kosten en inspanningen met 
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zich mee, zowel voor het systeem als voor het individu. Verandering hier vraagt 

om een complete herordening van de organisatie van de zorg, waarbij de zorg

vraag niet Ianger aangepast moet worden aan de bestaande systeemscheidingen, 

maar waarbij het systeem georganiseerd wordt rand de complexe zorgvraag. De 

gerichtheid op de ziekte, in plaats van het Ieven met de ziekte, brengt ook met 

zich mee dat vele vragen, die geen medische oplossing behoeven terechtkomen 

binnen het medische circuit. De medische zorg heeft als taak de zorgvrager te 

ondersteunen bij zijn invulling van een Ieven met een chronische gezondheids

klacht. Dit om de maatschappelijke particpatie maximaal te bevorderen. 

Onderzocht zou moeten worden of dit niet beter kan geschieden met de inzet 

van anderen dan (para)medici. Bijvoorbeeld door de inzet van een maatschappe

lijk begeleider, die net zo vanzelfsprekend door iedereen die met een langdurige 

zorgvraag geconfronteerd wordt, bezocht kan worden als een medicus. Niet 

aileen zou dit kosteneffectief kunnen zijn, het zou ook een oplossing kunnen 

bieden voor enkele capaciteitsproblemen in de gezondheidszorg. Uitgangspunt 

moet steeds zijn dat de individuele zorgvraag maximaal tot expressie kan komen 

en dat de zorgvrager in staat gesteld wordt zelf de regie te voeren over zijn 

behandelingsplan. 

Conclusies 

Ik realiseer me dat hiermee niet het laatste woord gesproken is. 

Zorgvraagverduidelijking is niet mogelijk zonder de input van de zorgvrager als 

individu in de relatie met de zorgverleners en van de vertegenwoordigende orga

nisaties van deze mensen voorzover het om beleidsmatige oplossingen gaat. Ik 

heb evenwelniet de verwachting dat het laatste woord gesproken kan worden 

door de vertegenwoordiger van een van de vier partijen: zorgvragers, zorgaanbie

ders, zorgverzekeraars en verantwoordelijken voor het overheidsbeleid. 

Werkelijke oplossingen zullen gezamenlijk geformuleerd en ondersteund moe

ten worden om werkbaar te zijn. Zorgvragers, die individueel hun zorgvraag in 

feitelijke zin gaan sturen, terwijl de andere partijen hier nog slechts verbaal toe 

genegen zijn (met andere woorden de situatie van dit moment), zullen zelf 

gefrustreerd raken en bovendien een spoor van frustraties bij anderen achterla

ten. 

Albert van der Zeijden is voorzitter van het Werkverband Organisaties Chronisch Zieken. 
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