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Zorg die beweegt 

MR. A.A. WESTERLAKEN 

Na veelvuldige kritiek op de nota 'Zicht op Zorg' van vorig jaar, is het kabinet 

in juni jongstleden met nieuwe voorstellen inzake de Algemene Wet 

Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gekomen. Invoering van volledige vraagstu

ring is een van goede elementen hieruit. De plannen worden dus beter, maar 

we zijn er nog niet. Het risico van een nieuwe, omvangrijke bureaucratie blijft 

bestaan, publieke verantwoordelijkheden blijven buiten democratisch toezicht 

en ruimte voor maatschappelijk zorgondernemers komt er niet of nauwelijks. 

De laatste periode voor het reces heeft weer veel 'zorgteksten' opgeleverd. 

Discussies over geld, meevallers, wachtlijsten enzovoort. Hieruit blijkt dat de 

zorgsector weer meer aandacht krijgt. Bij de oppositiepartijen was dit allanger 

het geval, maar helaas betekent dit niet automatisch resultaat. 

Dit geldt ook voor de verschillende plannen die vanuit de diverse fracties gepre

senteerd en ontwikkeld worden.Verheugend aan al die plannen en voorstellen is 

dat politiek breed wordt onderkend dat het huidige stelsel niet houdbaar is en 

dat dat fundamentele wijzigingen nodig zijn. 
Argumenten daarvoor leveren zowel de praktijk van iedere dag (bureaucratie die 

goede zorg letterlijk smoort), als de vragen en wensen van zorgvragers van nu en 

straks en de Europese ontwikkelingen. 

Zowel de noodzaak tot verandering als de beschikbaarheid van middelen geven 

dynamiek. En dat stemt hoopvol. De meeste plannen en/ofvoorstellen zijn echter 

nog niet van dien aard dat ze morgen consequenties hebben voor een zorgaan

bieder. Vandaar dat de blik wordt gericht op de wat kortere termijn c.q. op de 

meest recente kabinetsvoorstellen. Deze hebben snel effect. Bijvoorbeeld: het 

prima besluit om de wachtlijsten weg te werken, leidt tot veel activiteit en ook 

resultaat. De kaders waarbinnen een en ander moet gebeuren, zijn nog niet 

altijd helder uitgetekend, maar ook daar komt verandering in. 

Commentaar op 'Zicht op zorg' 

Vorig jaar heeft het kabinet de nota 'Zicht op Zorg' gepresenteerd. Naast een vrij 

uitvoerige analyse van de belemmeringen in de zorgsector werden voorstellen 

gedaan om tot verbeteringen te komen. Die nota is met veel commentaar ont

vangen. Zoveel commentaar, dat de Vaste Kamercommissie na hoorzittingen 

besloot om de uitvoering even stil te zetten. Dat was een terechte keuze, omdat 
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~ Omdat de nota 

'Zicht op Zorg' 

naast goede voor

stellen ook een aan-

tal ernstige tekort-

komingen kent. 

Tekortkomingen 

die een risico 

inhouden voor de 

toekomst. 

de nota 'Zicht op Zorg' naast goede voorstellen ook een aantal ernstige tekortko

mingen kent. Tekortkomingen die een risico inhouden voor de toekomst. 

Immers, de huidige basis van ons stelsel (AWBZ) verdraagt geen gaten en kan 

niet tegen structuurfouten. 

Inmiddels heeft het kabinet (staatssecretaris Vliegenthart) de herkansing benut 

en op 19 juni 2000 vervolgvoorstellen naar de Kamer gestuurd. De herkansing 

kwam in dit geval via het rapport 'De ontvoogding van de AWBZ'. 

Het is goed om de 'oude' voorstellen en de kritiek daarop te vergelijken met de 

nieuwe voorstellen. Dit geeft een tussenbalans en een antwoord op de vraag of 

het kabinet met de aanpak van de AWBZ op het goede spoor zit. 

Wat is de kern van het commentaar op 'Zicht op Zorg'? 

1. De doelstellingen van 'Zicht op Zorg', getypeerd met de begrippen 'vraag

sturing', 'Zorg op maat', 'vermaatschappelijking' en 'kostenbeheersing' ver

dienen steun. 

2. De beoogde infrastructuur van sturing en financiering zal niet bijdragen 

aan de geformuleerde doelstellingen. Deze bevat de kiemen van een zich

zelf genererende bureaucratie. In feite leidt 'Zicht op Zorg' niet tot meer 

vraagsturing; het bestaande aanbodgerichte systeem wordt er door ver

sterkt. 'Zicht op Zorg' bestendigt de schotten tussen de compartimenten. 

Daarmee wordt de vorming van integrale zorg bemoeilijkt. 'Zicht op Zorg' 

gaat uit van verschillende en verschillendsoortige territoria en regia's en 

houdt geen rekening met inter- en bovenregionaal verkeer. Het instrument 

'regiovisie' heeft een onduidelijke status en zal verwarring scheppen in de 

contractering. In 'Zicht op Zorg' ontbreekt visie op of aanzet tot de wijze 

waarop de spelers in het veld het regionale spel moeten spelen. 

Zorgkantoor en Regionaal Indicatie Orgaan (RIO) worden gepositioneerd 

als monopolist. De deur wordt opengezet voor verdeel- en heersmechanis

men. 

3. In 'Zicht op Zorg' ontbreken regels voor contractering en financiering. Dit 

staat op gespannen voet met de maatschappelijke verantwoordelijkheid 

van zorgaanbieders voor de continu!teit van het zorgaanbod. Ditzelfde 

geldt voor de continu!teit van bedrijfsvoering. Een en ander zal kostenver

hogend werken. De weg die 'Zicht op Zorg' inslaat leidt tot een gesloten 

systeem. Er wordt geen rekening gehouden met autonome maatschappelij

ke dynamiek en met ontwikkelingen in de internationale regelgeving (o.a. 

mededingingswetgeving). Deze richting staat haaks op die van andere 

grate maatschappelijke sectoren (VROM, Onderwijs, Vervoer). 
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De gekozen weg van het decentraal toedelen van verantwoordelijkheden 

(zorgkantoor, RIO, provincie etc.) gaat voorbij aan de essentiele functie van 

het maatschappelijk ondernemerschap van zorginstellingen. Dit maat

schappelijk ondernemerschap vereist vrijheidsgraden van handelen die tot 

uitdrukking dienen te komen in adequate kaderwetgeving. 

Budgetverantwoordelijkheid behoort bij de client of zo dicht mogelijk bij 

de client te liggen om vraaggestuurde zorg inhoud te geven. Voorbeelden 

hiervan zijn het persoonsgebonden budget (PGB) en het persoonsvolgend 

budget (PVB). 

Het niet ofverkeerd uitwerken van elementen uit 'Zicht op Zorg' bevat risico's 

voor de korte en langere termijn. Zeker als je 'kijkt' met de ogen van een zorg

aanbieder. En dan niet met ecn blik van positiebehoud, maar met de opvatting 

en taakstelling om de kwaliteit van zorg voor zorgvragers te verbeteren, Het gaat 

dus niet 0111 institutioneel of categoriaal belang. Het gaat er juist 0111 dat je je als 

zorgaanbieder vooral verantwoordelijk weet voor die kwantiteit en kwaliteit van 

zorg. (Veel zorgaanbieders zijn wat dat betreft betere belangenbehartigers voor 

hun klanten dan diegenen die dit for111eel behoren te doen.) 

Dit geeft een aantal uitgangspunten: 

de zorgvrager centraal; 

onafhankelijke indicatiestelling; 

111ogelijkheid tot sa111enwerking ((boven)regionaaljlevensbeschouwelijk); 

rui111te voor zorgonderne111erschap in plaats van beheersing en procedures 

(kaderwetgeving); 

heldere verantwoordelijkheden, transparantie en toezicht; 

We zijn er nog niet 

Tot welke uitkomst leiden nu de bestaande kritiek op 'Zicht op Zorg' en de basis

vereisten van een AWBZ-zorgaanbieder? 

Een aantal fundamentele punten van kritiek blijft overeind. Het risico van een 

nieuwe bureaucratie blijft groat, publieke verantwoordelijkheden ko111en buiten 

democratisch toezicht en rui111te voor maatschappelijke zorgonderne111ers komt 

er niet of nauwelijks. Tegelijkertijd zijn er oak funda111entele verbeteringen. Dit 

geldt vooral voor de keuze om alle AWBZ-verstrekk.ingen in de vorm te gieten 

van PVB/PGB. Dit is een essentiele uitwerking van vraaggestuurde zorg. 

Daarnaast zijn er verbeteringen ten aanzien van indicatiestelling, benchmarking 

en vooral het bij elkaar brengen van warren, welzijn en vervoer. Werk en onder-
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wijs zouden in deze rij ook thuis horen. 

Anders gezegd: de plannen worden beter, maar we zijn er nog niet. 

Het beste wat nu kan gebeuren is dat aile energie de komende zes tot twaalf 

maanden wordt gestoken in het wegwerken van de wachtlijsten. Op orthodoxe 

wijze waar het kan, met onorthodoxe methoden waar nodig. De ervaring die 

hiermee wordt opgedaan, Ievert aile gegevensjvoorwaarden voor de toekomst. 

Intussen is ook bekend of we ons stelsel echt gaan toerusten voor de komende 

tijd. Adviesorganen, kabinet, politieke partijen en andere betrokkenen zijn dan 

bevallen van toekomstgerichte oplossingen. 

Dit gevoegd bij de praktische ervaringen van een van de grootste sociale kwesties 

van de afgelopen jaren (zorgtekortjwachtlijsten) biedt uitzicht op duurzame 

oplossingen. 

Vooral voor zorgvragers van nu en straks zijn die bikkelhard nodig. Verkeerde 

keuzes worden voorkomen, goede krijgen een kans. Dat kan nooit teveel 

gevraagd zijn. 

Mr. A.A. Westerlaken is voorzitter van de Raad van Bestuur van de 

's Heeren Loo Zorggroep 
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