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Goede zorg ontl<etenen is een 

l<unst 

DR. A. KLINK 

'Geld is de teller, barmhartigheid de noemer, maar de noemer is altijd het 

belangrijkste', schreef de christelijke filosoof Kierkegaard ooit. Het lijkt me 

een belangrijk richtsnoer en devies voor hen die betrokken zijn bij de herin

richting van ons zorgstelsel, en zeker voor christen-democraten onder hen. 

Barmhartigheid hoort tot de kern van het geestelijke erfgoed van het christen

dom. Vrij revolutionair was het gebod om zorg en goedheid niet te reserveren 

voor hen die ons verwant zijn: familieleden, religieuze of politieke geestverwan

ten ofbijvoorbeeld landgenoten. De parabel van de barmhartige Samaritaan 

staat model voor die doorbraak naar een grensoverschrijdende toewijding. Een 

Samaritaan zag een berooide en in elkaar geslagen man langs de kant van de 

weg. Hij werd met medelijden vervuld, stak de handen uit de mouwen en zorgde 

voor een goede verzorging, ook al was dat bepaald riskant. Zo riskant dat landge

noten van de berooide man, evenals enkele geestelijken iets eerder met een grate 

boog om de beklaagde waren heengelopen. In het verhaal van Jezus valt niet 

alleen op dat deze Samaritaan iemand van het Hebreeuwse volk hielp; het volk 

waarmee men op gespannen voet stand. De geschiedenis ademt ook een sfeer 

van toewijding, onbaatzuchtige naastenliefde. Elk onderscheid valt weg. Het 

wezenlijke blijft over: naaste is degene die hulp nodig heeft en die op onze weg 

is geplaatst. De hulpverlener is duidelijk aangedaan door de tragiek van de ver

wonde medemens. Niet nalef, roman tisch en goedkoop, maar eerder wilskrach

tig en zelfs tegendraads omdat een natuurlijke drang tot zelfhandhaving en het 

'je uit de voeten maken bij gevaar' wordt overwonnen.' Naastenliefde gaat 

gepaard met diepere gevoelswaarden, maar is niet sentimenteel ofvluchtig. In 

de affectie straalt een verplichtend element door. Affectiviteit wordt daarom: 

effectiviteit. Het gaat om een scheppende norm, een positieve deugd, die gelast 

om aan te pakken en zich in te zetten. 

De geschiedenis draagt tal van sporen van die effectiviteit. Charitatieve organisa

ties kwamen van de grand, christelijke liefdadigheidsinstellingen ontstonden uit 

tal van kerkelijke ordes en in verstedelijkte gebieden kreeg de burgerlijke filan

tropie gaandeweg vorm. Zorg voor armen, zieken en gehandicapten is uit parti

culier initiatief ontstaan: een civil society avant la lettre tekende zich af. 
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~ Zorg en de 

staat, welzijn, 

onderwijs en 

gezondheidszorg in 

Europa en de 

Verenigde Staten in 

de nieuwe tijd. 

Sociologen waarschuwen ons in de regel daar niet te romantisch over te doen. In 

zijn Zorg en de staat, welzijn, onderwijs en gezondheidszorg in Europa en de 

Verenigde Staten in de nieuwe tijd' vertolkt Abram de Swaan hun opinies. De 

charitas, de zorg voor armen en behoeftigen zou vooral te maken hebben gehad 

met angst bij de bovenlagen van de bevolking. Angst voor opstand, voor roof, 

geweld en brandstichting en het streven naar binnensteedse veiligheid en orde, 

dat waren hoofdmotieven voor bedeling en de lokaal opgezette zorg. Daar komt 

bij dat deze bovenlaag zich realiseerde dat een in de winter lastig bedelende per

soon in de zomer daarop volgend wel nodig was om de oogst binnen te halen. 

Een nuttige arbeidsreserve verwaarloos je niet. Dergelijke analyses zijn natuur

lijk geen onzin. De oproep tot toewijding, verwoord in het verhaal van de hulp

vaardige Samaritaan, zou niet zijn verteld als maatschappelijke feiten geen aan

leiding zouden geven tot correctie; als mensen niet zouden moeten worden aan

gesproken op hun 'betere ik'. Maar juist als appel en aanspraak bleek het christe

lijk geloof een radicaal civiliserende kracht, die haaks staat en stond op eigenbe

lang, op een mentaliteit van 'voor wat hoort wat'. Het maatschappelijk initiatief 

is daardoor stellig gestempeld geweest. (Als student deed ik ooit onderzoek naar 

het beleid van de diaconie in Leiden. Bestudering van de notulen en boeken 

zoals die een reeks van eeuwen zijn bijgehouden, lieten weinig tot niets zien van 

de veronderstelde morele disciplinering van armen. Het ging er vrij belangeloos 
aan toe.) 

Bal<ens verzetten 

In dit themanummer zijn het vooral Annelies van Heijst en Gabriel van de Brink 

die aandacht vragen voor de deugd van naastenliefde. Van den Brink zou sociaal

culturele processen die onderlinge betrokkenheid eroderen, willen ombuigen. 

De overheid zou meer oog moeten hebben voor de patronen die zich hier afteke

nen. Er moet ruimte blijven voor 'loyaliteit in de eigen vrienden- en familie

kring'. 'De cultuur van de naastenliefde is sinds de jaren '60 en '70 sterk aan ero

sie onderhevig.' Marijke Mootz zet daar tegenover dat van 1991 tot 1997 het aan

tal mantelzorgers met 5% gestegen is, van 9 naar 14%, ondanks de toegenomen 

arbeidsparticipatie van vrouwen. Familie- en burenhulp en vrijwilligerswerk bij 

instellingen als bet Rode Kruis en Humanitas floreren volgens deze onderzoeker 

van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Van den Brink houdt zijn twij

fels bij deze cijfers en voorbeelden. Het aantal mantelzorger is wel toegenomen, 

maar het aantal zorguren is niet gestegen. Hij constateert bovendien dat in een 

zeer krappe arbeidsmarkt vrouwen als arbeidskrachten erg in tel zijn, terwijl er 

bij werkgevers veel te weinig aandacht is voor de vraag hoe het met de zorg voor 

kinderen en de informele zorg verder moet. De inschattingen van Van den Brink 

en Mootz over de actuele stand van zaken mag dan verschillen, zij zijn het wei 
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eens over de koers die het beleid zou moeten volgen. Een kleinschalig en pluri

form aanbod van zorg, dat afstand neemt van de massaproduktie, rationalise

ring en schaalvergroting staat hen voor ogen. De mogelijkheden om de informe

le netwerken van mensen te betrekken bij de verzorging zou moeten toenemen. 

Professionele zorg kan dan vooral aanvullend worden. In de arbeidsvoorwaarden 

krijgt dat zijn vertaling in termen van langdurig zorgverlof, de mogelijkheid om 

verlofdagen op te sparen, het verzekeren tegen loopbaanonderbreking en het 

persoonsgebonden budget. Van den Brink zou mensen die zorgtaken op zich 

nemen ook financieel tegemoet willen komen (iets dat het Wetenschappelijk 

Instituut inderdaad voorstelde in het kader van zijn alternatieven voor de belas

tingwetgeving van het kabinet'). 

Achter deze voorstellen schuilt de wens bakens te verzetten in de visie op zorg 

verlenen. De nadruk komt te liggen op het feit dat het bestaan van mensen is 

ingeweven in een web van relaties. Die relaties zijn identiteitsbepalend voor 

mensen. Hun levensgeschiedenis staat erin geschreven. Zij verlenen en ontlenen 

daar zin en betekenis aan. Zorg die is ingebed in, en aansluit bij die informele 

netwerken heeft een meerwaarde boven de -uiteraard ook noodzakelijke- profes

sionele zorg. De plannings- en financieringsstructuren in het zorgstelsel zouden 

meer op die mix van informele en formele zorg moeten zijn toegesneden. 

Vraagsturing is daarbij van betekenis. 

Als het aan mevr. Van Heijst ligt, verzetten ook professionele zorgvoorzieningen 

zelf hun bakens. Het heersende professionaliteitsbegrip in de zorgsector neemt 

zij kritisch onder de loep. Het lijdt aan depersonalisatie en aan functionalise

ring. 'Zorg is meer dan een serie ingrepen. Zorg is een houdingspraktijk die bin

nen een relatie van medemenselijke presentie gebeurt', zo schrijft zij. Zij bepleit 

een opvatting van zorg die aandacht, betrokkenheid en liefde in verband brengt 

met professionaliteit. Patienten en zorgbehoevenden zijn daarmee gediend, 

maar ook de zorgverleners. 'Veel burn-out in de zorgsector is in wezen verkom

merde motivatie, ofWel betrokkenheid waaraan geen vorm meer gegeven kan 

worden. Zorgdragers kunnen niet de tijd en de aandacht geven die zij zouden 

willen.' De arbeidsomstandigheden zijn er niet naar. Met zijn voortdurende alge

mene lastenverlichtingen heeft het kabinet ervoor gezorgd dat de marktsector 

floreert en hoge extra's in de salariele sfeer kan bieden. De 'publieke' sector kan 

daar niet tegenop bieden en krijgt te maken met ongediplomeerden (in zorg en 

onderwijs), uitzend- en oproepkrachten, terwijl de werkdruk toeneemt. De 

managementcultuur die daarmee samenhangt helpt ook al niet mee. In een 

gerantsoeneerd bestel spreken termen als 'zorgtargets', uitgeputte budgetten, 

wachtlijsten en de stopwatch-cultuur boekdelen. Ook het heersende taboe op 

bestaansvragen werkt al gauw verschraling in hand. Het is een taboe dat netjes 

185 

z 

" 



186 

z 
C1 

wordt toegedekt (gerationaliseerd) met termen als zeltbeschikking en autonomie 

van de zorgvragende. Het is een taboe dat ertoe leidt dat de politiek discussies 

over het zorgstelsel vooral zijn gevoerd in termen van geld en niet van visies op 

zorg, in termen van geld (de teller in termen van Kierkegaard) en niet van barm

hartigheid (de noemer). In 1993 meldde Katholieke Zorgvereniging al dat moreel 

zorgvuldig handelen vervlakt is tot 'handelen volgens de vaste regels'. Voor de 

tragiek en emotionaliteit in zorginstellingen, die vaak bran zijn van morele 

onrust en twijfels zou geen of slechts secundaire aandacht bestaan. 'Dit gebrek 

aan aandacht maakt de twijfels en onrust er overigens niet minder om, integen

deel'. Dit is een van de paradoxen uit de zorgverlening. Terwijl enerzijds de 

morele dilemma's in zorginstellingen sprongsgewijs toenemen (aan het begin en 

einde van het Ieven, maar zie ook het de bat over kloneren) is er voor morele 

steun en intu"ities telkens minder plaats. Natuurlijk zijn er de medisch-ethische 

commissies, maar die zijn er vooral voor het beleid van de professionals zelf. 

Ethiek als beraad over het goede Ieven hoort niet aileen daar plaats te vinden. 

Het gaat niet aileen om topoverleg tussen deskundigen, maar ethiek hoort 'in de 

brede kring van het intermenselijk gesprek' thuis (aldus Van Heijst). 

De kwetsbare mens heeft behoefte aan wederkerigheid, aan een persoonlijke 

betrekking. Aan een relatie, waarin de hulpverstrekkende instantie en de hulp

verleners niet aileen netjes hun diensten draaien, maar zichzelf ook bloot geven, 

'ge"interesseerd' blijk geven van eigen standpunten en van een levensvisie. Niet 

een levensvisie die wordt opgedrongen, maar een van waaruit daadwerkelijke 

communicatie mogelijk is. Ontbreekt dit alles dan dreigen respect en toewijding 

te vervlakken. Zo bezien, schuilen er zeker risico's in ontwikkelingen van de 

gangbare medische ethiek, waarin verwijzingen naar zogenaamde oncontro

leerbare intu"ities en levensbeschouwelijke overtuigingen taboe geworden zijn. 

(Het is bepaald niet het enige risico. Zo 'smal' en neutraal als zij meestal gepre

senteerd wordt, is de moraal van zeltbeschikking nu ook weer niet. 

Zeltbeschikking was aanvankelijk vooral -en terecht- een soort buffer tegen 

ongevraagde medische interventies. Zij kan ook op een andere marrier gaan wer

ken, namelijk als een soort ijkpunt voor medische interventies. In die zin dat het 

onvoldoende autonoom kunnen functioneren -dat bij voorbeeld wordt afgeme

ten aan de mogelijkheid tot communicatie- gaat functioneren als een zelfstandig 

criterium waaraan de kwaliteit en vervolgens ook de beschermwaardigheid van 

het menselijke Ieven wordt afgemeten.)' 

Een genormeerde stelselherziening 

'Geld is de teller, barmhartigheid de noemer'. Het komt erop aan het stelsel van 

gezondheidszorg met dat devies als motto te (re)organiseren. Reinders drukte 
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het ooit zo uit: 'de kern moet zijn dat de sociale dimensie van burgerschap weer 

prioriteit krijgt boven de juridische en economische dimensies' .5 Daarmee zijn 

die laatste aspecten natuurlijk niet betekenisloos geworden. Integendeel, zij 

moeten die kentering ondersteunen en er bij voorbeeld voor zorgen dat toewij

ding geen betutteling wordt, dat morele communicatie niet ontaardt in dwang, 

dat solidariteit niet ontspoort tot vrijblijvendheid en vraagsturing niet tot com

mercialisering van het bestelleidt. In het zorgbestel gaat het ook om rechtsver

houdingen, zoals die tot uitdrukking komen in medezeggenschap, in een toerei

kend klachtrecht, in ongelijkheidscompensatie via een Wet op de geneeskundige 

behandelingsovereenkomsten, in professionele standaarden en de inspectie daar

op. In het zorgbestel gaat het ook om effectiviteit en doelmatigheid, over een 

scherpe prijsstelling en dito inkoop van zorg. 

Juridische regimes en economische afWegingen zijn nodig, maar zij moeten niet 

de informele zorg wegdrukken en formaliseren. Zij moeten niet leiden tot 

bureaucratie en over-rationalisering, tot het marginaliseren van het relationele 

aspect van zorgverlening, maar dat juist activeren. Leidraden daarbij zijn: 

- De omschakeling van aanbod- naar vraagsturing en naar rechtstreekse inko

mensondersteuning van huishouden in de zorgkosten, zodat een solidaire en 

financieel toegankelijke zorg wordt gegarandeerd. Daarbij past het transparan

ter maken van de kosten in de zorg. Dat bevordert 'zorg op maat' en stimuleert 

mensen (aldan niet met behulp van hun persoonsgebonden budgetten) om ook 

familieleden, kennissen, buren etc. in te schakelen. De professionele hulpverle

ning zou zich steeds ook moeten afVragen hoe de betrokkenheid van het sociale 

netwerk georganiseerd kan worden. Uiteraard kunnen mensen de zorginkoop 

ook overlaten aan hun verzekeraar. 

- Een financieringssystematiek die kleinschaligheid en desgewenst pluriformiteit 

mogelijk maakt. In dat verband is het betoog over vraagsturing en maatschap

pelijk ondernemen van Balkenende en Dolsma in dit themanummer van bete

kenis. Deze auteurs lijken overigens te kiezen voor een juridisch regime dat het 

aanbieden van zorg zowel met als zonder winststreven mogelijk maakt. 

Daarachter ligt het vertrouwen dat non-profit instellingen om een aantal rede

nen de competitie met de bedrijven aankunnen. Zij betalen geen vennoot

schapsbelasting, zij hoeven winsten niet uit te keren aan aandeelhouders en zij 

kunnen soms bogen op een betrokken achterban. Desalniettemin kan deze 

keuze voor een duaal bestel van vraagtekens worden voorzien. Vanuit christen

democratisch oogpunt is zij nogal verstrekkend. In hoeverre lokt een duaal 

bestel een tweedeling in de zorg uit: kapitaalkrachtige instanties met prachtige 

voorzieningen voor de gegoeden onder ons tegenover een veel magerder aanbod 

voor het grote publiek? In de huidige arbeidsmarkt zou dat betekenen dat de 
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rijke instellingen hun personeelsbestand op peil kunnen houden ten koste van 

de reguliere instellingen. Daar staat tegenover dat het uitsluiten van een com

mercieel aanbod van zorg wellicht op. den duur niet bestand is tegen het weg

vallen van grenzen: specialisten en ziekenhuizen die vanuit het buitenland 

diensten aanbieden, zonder zich in ons land te vestigen; verkeer in de grens

streken etc. Bovendien is het de vraag ofhet niet-erkennen van zorginstellingen 

met een winstoogmerk uiteindelijk zal stroken met toekomstige jurisprudentie 

van het Europese Hof en als belemmering van de vrijheid van verkeer van per

sonen, goederen, diensten en kapitaal of van de mededingingsregels zal wor

den aangemerkt. Pieters wijst er in dit nummer op dat naarmate er meer com

petitie (ook in prijsstelling en premieniveau) ontstaat, de druk zal toenemen 

om de markt ook open te stellen voor winst-georienteerde ondernemingen. Van 

de Ven en Schut kijken daar weer een slag anders tegen aan. Premieregulering 

(bij voorbeeld per collectiviteit een nominale premie) en acceptatieplicht, 

gekoppeld aan een regime van verevening tussen verzekeraars moedigt dan wel 

de competitie aan tussen verzekeraars, maar zal er volgens hen niet toe leiden 

dat de bepleite basisverzekering geen onderdeel meer zal zijn van het stelsel 

van sociale zekerheid. Strijdigheid met Europese regelgeving doet zich dan val

gens hen niet voor. 

- Het verbod op kartelvorming en het misbruik van machtsposities wordt belang

rijker naarmate de vraagsturing toeneemt. De handhaving zal toereikend moe

ten zijn. Nieuwe aanbieders zullen de kans moeten hebben kleinschalig zorg 

aan te bieden. Kartels en fusies die leiden tot monopolies moeten niet toege

staan worden. 

In het tegelijk met dit nummer geplubiceerde rapport van het Wetenschappelijk 

Instituut zijn de contouren van een nieuwe inrichting worden geschetst 
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