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Operatie Heerma noodzal{elijl{ 

in de gezondheidszorg 

PROF. DR. W. LEMSTRA 

Wie zijn oor te luisteren legt bij zorgaanbieders, werkgevers en werknemers, 

overbeid en politiek boort in alle toonaarden een gemeenscbappelijke bood

scbap: bet Nederlandse systeem voor de gezondbeidszorg kraakt in z'n voegen 

en loopt vast. Jarenlange rantsoenering, centrale sturing en compartimente

ring van de verscbillende voorzieningen bebben geleid tot een kloof tussen de 

vraag van de patH~nten en bet zorgaanbod. Het is de boogste tijd om bet sys

teem grondig te veranderen. Dit zal in de volgende kabinetsperiode z'n beslag 

moeten krijgen vindt prof. dr. W. Lemstra, voorzitter van de NVZ-Vereniging 

van Ziekenbuizen. Deze stelt twee eisen aan bet nieuwe stelsel. Het moet een 

basispakket met noodzakelijke zorg bieden, waarvan de financiering ook in 

economiscb slecbte tijden overeind kan blijven. En bet moet de zorginstellin

gen voldoende ruimte bieden om flexibel te kunnen in spelen op zowel zorg

vernieuwende ontwikkelingen als de individuele wensen en beboeften van 

patienten. Een vergelijkbare stelseloperatie in de sector volksbuisvesting, die 

zicb vanaf eind jaren tacbtig tot in de tweede belft van de jaren negentig vol

trok, kan als inspirerend voorbeeld dienen. 

Hoe de zorg vastliep ..... . 

Met de oliecrises in de jaren '70 brak er in Nederland een periode van economi

scbe stagnatie aan die tot bet midden van de jaren negentig duurde. Het over

heidsbeleid was er op gericht de economie uit het slop te krijgen door de concur

rentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven te verbeteren en het financie

ringstekort van de overheid te reduceren. Collectieve lasten moesten worden 

beteugeld en teruggedrongen. Tot ver in de jaren tachtig probeerde de overheid 

hierop greep te krijgen door de collectieve sectoren in een keurslijf te duwen van 

rigide en gedetailleerdere wet-en regelgeving. Zo oak de gezondheidszorg. De 

overheid reeg de aanbieders van de gezondheidszorg, waaronder de ziekenhui

zen, in een strak corset van wetgeving op het gebied van capaciteitsplanning en 

bouw (Wet Ziekenhuisvoorzieningen, 1979), tarieven (Wet Tarieven 

Gezondheidszorg; 1982), strakke macrobudgettering en een woud van uitvoeren

de regelgeving daaromheen. 

Ondanks deze pogingen lukte het de overheid niet goed om de collectieve uitga-

-
0 

"' 
> 
> 
z 
"' 
"" 0 



tl 

'" > 
> 
z 
'" 
"" tl 

"" " 

ven in toom te houden. De overheid besloot in de tweede helft van de jaren tach

tig het roer om te gooien door een politiek van decentralisatie, deregulering en 

gereguleerde marktwerking in te voeren. De verantwoordelijkheid voor de uit

voering van de collectieve taken en de financiele risico's werden, binnen de taak

stellende kaders van de rijksoverheid, bij lagere overheden en/of de private par

tijen gelegd. Tegelijk werd er bezuinigd en gerantsoeneerd. Alle collectieve secto

ren gingen op de schop: volkshuisvesting, publiek transport, elektriciteit, onder

wijs, sociale verzekeringen en de gezondheidszorg. 

In 1987 legde de Commissie Dekker met haar rapport 'Bereidheid tot 

Verandering' de grondslag voor een stelselwijziging in de gezondheidszorg. De 

Commissie brak een lans voor een nieuw stelsel, waarbij de kosten optimaal zou

den worden beheerst door een systeem van gereguleerde marktwerking. De zorg

verzekeraars en aanbieders zouden de ruimte moeten krijgen maatschappelijk te 

ondernemen en onderling te concurreren, zodat een efficiente en effectieve 

bedrijfsvoering zou worden gestimuleerd en beloond. Op deze wijze zou de zorg 

tegen de laagste prijzen en kosten moeten worden verleend. 

De Commissie stelde voor de financieringsstructuur sterk te vereenvoudigen. 

Een basisverzekering zou een basispakket aan noodzakelijke zorg moeten finan

cieren, waarbij de burgers zich aanvullend zouden kunnen verzekeren voor de 

overige zorg. 

De hele opera tie stand onder leiding van staatssecretaris Simons, maar liep in 

het begin van de jaren negentig uiteindelijk vast in een moeras van uiteenlopen

de belangentegenstellingen tussen werkgevers en werknemers. ziekenfondsen en 

particuliere verzekeraars en zorgaanbieders. 

De strijd werd in 1994 tijdelijk bezworen door de invoering van gereguleerde 

marktwerking en de daarbij horende financieringsstructuur te temporiseren. De 

gezondheidszorg werd opgedeeld in drie compartimenten. Het eerste comparti

ment omvatte de onverzekerbare risico's van de chronisch zieken- gehandicap

tenzorg, verpleeghuiszorg, thuiszorg en geestelijke gezondheidszorg. Deze werd 

gefinancierd uit de volksverzekering AWBZ. Het eerste compartiment werd onge

schikt verklaard voor marktwerking. Het tweede compartiment was voorbehou

den aan de ziektekostenverzekeringen waarin enige marktwerking zou worden 

toegestaan. Hierin vielen de huisartsen en de ziekenhuizen. Het derde comparti

ment was het terrein van de aanvullende zorg en dito verzekeringen, waarop de 

vrije marktwerking van toepassing werd verklaard. 

De marktwerking, deregulering en decentralisatie in het tweede en derde com

partiment zijn tot op heden amper van de grand gekomen. En zo kwam het dat 

de gezondheidszorg in de negentiger jaren als enige sector bleef zuchten onder 

een strakke centrale overheidsbemoeienis. 
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Rantsoenering zorg 

De overheidsbesturing van de gezondheidszorg heeft geleid tot onoplosbare pro

blemen en oplopende spanningen. Rantsoenering via het macrosysteem van bud

gettering zorgde ervoor dat de instellingen onvoldoende middelen kregen om 

aan de stijgende vraag van patienten naar zorg te voldoen. In de eerste Paarse 

kabinetsperiode stelde de overheid jaarlijks 1,3 procent extra voor de patienten

zorg ter beschikking, terwijl 2,5 procent nodig was. Ook werden stijgende perso

nele kosten en kapitaallasten onvoldoende vergoed. In de huidige kabinetsperio

de is de zorgkloofweliswaar kleiner, maar bestaat nog steeds. De ziekenhuizen 

konden dit op geen enkele manier compenseren. Doelmatigheidwinsten en extra 

betaalde diensten werden tot voor kort budgettair afgeroomd en buitenbudget

taire zorg wordt tot op heden niet toegestaan. De gezondheidszorg worstelde 

met (groeiende) wachtlijsten tot de huidige 150.000 patienten, waarvan er 80.000 

meer dan een maand op staan. Wachtlijstomzeilende initiatieven staken voort

durend de kop op in de vorm van de oprichting van prive-klinieken en de oprich

ting van bedrijvenpoli's door de reguliere ziekenhuizen. Het parlement reageer

de keer op keer furieus en riep dat dit onaanvaardbaar, want voorrangszorg was. 

Compartimenten remmen zorgvernieuwing 

De opdeling van de gezondheidszorg in drie compartimenten, heeft de vernieu

wende ontwikkelingen geremd en veel initiatieven gefrustreerd. De schotten tus

sen het eerste en het tweede compartiment leiden ertoe dat verpleeghuiszorg, 

thuiszorg en geestelijke gezondheidszorg volgens andere regels bestuurd en gefi

nancierd worden dan de huisartsen en ziekenhuizen. In de praktijk trekt de 

patientenzorg zich steeds minder van schotten aan. De zorg ontwikkelt zich, 

dwars door de muren binnen en tussen zorginstellingen been, steeds meer in de 

richting van een continuiim. In toenemende mate wordt de zorg zo georgani

seerd, dat de tijd, plaats en vorm van onderzoek, behandeling en verzorging 

door de behoefte en wensen van de patienten worden bepaald. 

Thuiszorgorganisaties, verpleeghuizen, huisartsen en ziekenhuizen werken dan 

ook steeds nauwer samen en trachten hun zorg beter op elkaar af te stemmen. 

De schotten tussen het eerste en tweede compartiment belemmeren ook de 

doorstroming van ziekenhuizen naar verpleeghuizen, thuiszorg en huisartsen. 

Een substantieel deel van de ziekenhuispatienten zijn 'verkeerde bedpatienten', 

patienten die uitbehandeld zijn en beter zouden kunnen doorstromen naar 

thuiszorg, verpleeghuis of revalidatiecentrum. Dit kan echter niet omdat de 

(beperkte) capaciteit vooral gericht is op zorg aan chronisch zieken. 

Tot slot remt de strakke regelgeving ook allerlei belangrijke ontwikkelingen af 
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binnen de compartimenten. Binnen de ziekenhuizen heeft zich in het afgelopen 

decennium een enorme verschuiving voltrokken van klinische naar poliklini

sche en dagbehandeling. De bekostigingssystematiek van de ziekenhuizen die de 

tarieven van de ziekenhuizen regelt, honoreert vooral klinische zorg. Uiteraard 

kan deze systematiek worden aangepast. maar zo wordt het paard achter de 

wagen gespannen. 

Noodzaak tot stelselwijziging 

De zorgaanbieders en zorgverzekeraars. werkgevers en werknemers, overheid en 

politieke partijen zijn er zo langzamerhand allen wei van overtuigd dat het zo 

niet Ianger gaat en een stelselwijziging alsnog nodig is. Dit heeft te maken met 

een aantal maatschappelijke ontwikkelingen. De dubbele vergrijzing van de 

bevolking zalleiden tot een blijvend groeiende vraag naar zorg. De aandoenin

gen worden complexer en het aantal chronisch zieken zal toenemen. Bovendien 

kunnen patienten steeds beter worden behandeld, mede als gevolg van technolo

gische ontwikkelingen. De groeiende koopkracht en emancipatie van patienten, 

maakt dat men steeds minder van buiten opgelegde begrenzingen accepteert en 

de behoefte aan maatwerk groeit. Dit geldt ook voor werkgevers, die te maken 

hebben met een krappe arbeidsmarkt. De druk om werknemers zo snel mogelijk 

weer in te zetten groeit en aanvullende zorgverzekeringen in de sfeer van secon

daire arbeidsvoorwaarden zullen steeds vaker voorkomen. 

De minister heeft aangekondigd dat de bouwstenen voor een discussie over een 

stelselwijziging dit jaar worden aangedragen en dat een brede politieke discussie 

daarna zal plaatsvinden, zodat het nieuwe kabinet met de resultaten aan de slag 

kan. 

Stelselwijziging voll<shuisvesting 

In mijn jaren als Secretaris Generaal van VROM heb ik eind jaren tachtig tot 

begin jaren negentig het voorrecht gehad aan een stelselwijziging op het gebied 

van de volkshuisvesting mee te werken. Deze operatie heeft zich uitgestrekt over 

de twee bewindstermijnen van de toenmalige staatssecretaris Heerma en is 

uiterst succesvol verlopen. De doorslaggevende succesfactor was de overeenstem

ming tussen overheid en het veld van woningcorporaties over de noodzaak van 

een ingrijpende verandering. Ik vraag me nog steeds afwaarom eenzelfde opera

tie niet mogelijk is in de gezondheidszorg. Volkshuisvesting is net als de gezond

heidszorg een recht, vastgelegd in de Grondwet. Volkshuisvesting is een sector 

waarmee 50 miljard gulden is gemoeid, terwijl in de gezondheidszorg 70 mil

jard omgaat. 

De stelselwijziging in de sector volkshuisvesting heeft zich voltrokken op basis 
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van de nota 'Volkshuisvesting in de jaren negentig's van staatssecretaris Heerma. 

De rijksoverheid heeft zich stapsgewijs en met waarborgen omkleed, terugge

trokken als financier, subsidieverschaffer en beheerder en zich gericht op haar 

kernverantwoordelijkheden als hoeder van het algemeen belang: het stellen van 

taakstellende kaders en het toezicht daarop. De taakstellende kaders betreffen 

sociale woningbouw voor burgers met een smalle beurs, bevordering van woon

en leefmilieu, kwaliteit en continui:teit van de corporaties. Wat het rijkstoezicht 

betreft verschoofhet zwaartepunt van het afleggen van verantwoording door 

woningcorporaties vooraf naar verantwoording achteraf, op basis van prestatie

eisen in volkshuisvestelijke en in financiele zin. Statutenwijzigingen en fusies 

vormen uitzonderingen. De rijksoverheid is gerechtigd in te grijpen wanneer 

een corporatie belangrijke taken laat liggen en bij wanprestaties. De sancties 

varieren van een aanwijzing tot de in trekking van de toelatingsvergunning. De 

prestatie-eisen worden regelmatig aangepast in het Besluit Beheer Sociale 

Huursector. 

De Gemeenten kregen een belangrijke vinger in de pap doordat corporaties met 

hen overeenstemming moesten bereiken over de volkshuisvestelijke prestatie

eisen en de (huur)subsidies via de gemeenten werden verstrekt. 

De woningcorporaties kregen de vrijheid om op het terrein van de volkshuisves

ting binnen de taakstellende kaders hun bedrijfsvoering en activiteiten zelf in te 

richten, met inbegrip van de verantwoordelijkheid voor de daarbij horende risi

co's. De reikwijdte van de woningcorporaties is volkshuisvestings-breed geformu

leerd, zodat zij niet alleen activiteiten op het gebied van huurwoningen kunnen 

ontplooien maar zich ook op het gebied van private projecten en de (goedkope

re) koopwoningen kunnen begeven. De woningcorporaties namen de uitdaging 

aan en pakten hun verantwoordelijkheid goed op. Het management professiona

liseerde en allerlei experimenten en initiatieven bloeiden goed op. Om verant

woord met de nieuwe financiele risico's om te gaan werden twee fondsen opge

richt: het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, waarmee de corporaties goedko

per bij financiers kunnen lenen en hun financiering zeker stellen, en het 

Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, dat middelen kan inzetten om zwakke 

instellingen te saneren en de plek is waar de corporaties financieel verantwoor

ding aan de rijksoverheid afleggen. Uiteraard gaat van deze fondsen op finan

cieel gebied een krachtig zelfregulerende werking uit. 

Samenvattend kun je hier spreken van een echte decentralisatie en deregule

ring. Bovendien is de motivatie in volkshuisvestingsland om er iets van te 

maken, beduidend toegenomen. 
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~ Het is zaak om 

de grenzen van het 

publieke domein zo 

scherp mogelijk te 

trel<l<en en te 

beperken en het 

aanvullende private 

domein van zorg en 

diensten zo ver 

mogelijk op te rel<

ken. 

Uitzicht op maatschappelijk draagvlak 

Het maatschappelijk tij voor een stelselwijziging in de gezondheidszorg is gun

stig. Het vastlopen van het huidige systeem heeft een voordeel: alle betrokken 

partijen zijn doordrongen van de urgentie, waardoor iedereen meer dan 10 jaar 

geleden bereid is om water in de wijn te doen. De scherpe kantjes van de oude 

tegenstellingen tussen de verschillende belangengeroepen zijn gesleten. Zo heb

ben de werkgevers en werknemers echt last van het tekort aan middelen en 

vormt het uniforme overheidsregime voor hen geen systeem meer waarop kan 

worden teruggevallen. De ziekenfondsen en particuliere zorgverzekeraars zijn 

meer naar elkaar toegegroeid. 

IJl<punten nieuw stelsel 

Een nieuw stelsel zal in ieder geval de huidige majeure problemen moeten oplos

sen: voldoende middelen voor een hoogwaardige gezondheidszorg en vrijheid 

van aanbieders en zorgverzekeraars om flexibel in te spelen op de veranderende 

zorgvraag in het plaatselijke en regionale verzorgingsgebied. Dit laatste omvat 

zowel zorgvernieuwingen onder invloed van kwalitatieve en technologische ont

wikkelingen als de mogelijkheid maatwerk te leveren op basis van behoeften en 

wensen van patienten, inclusief de vrijheid om aanvullende diensten en zorg te 

kopen. Bij aanvullende diensten en zorg moet worden gedacht aan diensten 

zoals extra voorzieningen (televisie, fax, computer), luxere vormen van verzor

ging, en zorg die buiten het basispald<et valt (waaronder arbeidsgerelateerde 

zorg). Daartoe is ontschotting tussen het huidige eerste en tweede compartiment 

noodzakelijk en dient het systeem centrale sturing van de rijksoverheid te wor

den vervangen door een systeem van decentrale sturing. Dit vergt een ingrijpen

de deregulering. 

Publiel<-privaat stelsel 

Gezien haar grondwettelijke opdracht om de gezondheidszorg te bevorderen is 

de bemoeienis van de overheid een gegeven. Een volledige privatisering van de 

gezondheidszorg is dan ook niet aan de orde. 

Het is zaak om de grenzen van het publieke domein zo scherp mogelijk te trek

ken en te beperken en het aanvullende private domein van zorg en diensten zo 

ver mogelijk op te rekken. Alleen zo is het mogelijk om uit een rantsoenerende 

wurggreep van de collectieve lastenbeheersing te blijven, ook in perioden van 

economische stagnatie. Daarnaast biedt het de beste garantie voor de betaalbaar

heid van de zorg voor de premiebetalers. Met andere woorden, een scherp basis-
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pakket maakt dat de noodzakelijke zorg schokbestendig is in slechte economi

sche tijden.Het huidige basispakket is te omvangrijk en dient opgeschoond te 

worden. Het is dan ook wijs van de minister dat ze de SER, waarin ook de werk

gevers- en werknemersorganisaties zijn vertegenwoordigd, advies heeft gevraagd 

over de omvang van het basispakket. Indien de SER tot een bevredigende samen

stelling komt, is dat een politiek vi tale stap. Overheid en politiek mogen dan 

rekenen op draagvlak in de samenleving. 

Marlttwerldng? 

De aanbieding van hoogwaardige zorg tegen de laagst mogelijke kosten, waarbij 

flexibel op behoeften en wensen van patienten wordt daar ingespeeld kan het 

beste worden gerealiseerd wanneer de verantwoordelijkheid daar wordt neerge

legd waar de patientenzorg wordt verleend en waar de kosten worden gemaakt. 

Dit vergt een verschuiving van het huidige centrale besturingssysteem naar een 

decentraal besturingssysteem, waarbij de verantwoordelijkheid voor de uitvoe

ring van de zorg wordt neergelegd bij zorgverzekeraars, zorgaanbieders en 

patienten. 
Van 'gereguleerde' marktwerking binnen het publieke domein moet, zoals de 

Commissie Dekker in 1987 wei deed, niet te vee! worden verwacht. De overheid 

zal vanuit het oogpunt van betaalbaarheid en collectieve lastenbeheersing gren

zen blijven stellen aan de uitgaven via een macrosysteem van verzekeraarsbud

gettering enjof maximering van de premies. Er is daarom weinig kans dat zorg

verzekeraars de mogelijkheid zullen krijgen om de hoogte van de premies zelf te 

bepalen. Dit zal hen de lust benemen om met elkaar te concurreren op premies 

(ook a! zal het basispakket voor een dee! of geheel worden gefinancierd uit 

nominale premies, die kunnen varieren naarmate zorgverzekeraars beter inko

pen). Realistischer is een systeem dat doelmatig gedrag beloont, doordat doelma

tigheidswinsten behouden mogen worden en aan de reserves worden toegevoegd 

of geherinvesteerd. Dit geldt zowel voor zorgverzekeraars als voor zorgaanbie

ders. 
Uiteraard is marktwerking wei van toepassing op de aanvullende zorgactivitei

ten die in het private domein worden ontplooid. De premies worden door de 

zorgverzekeraars zelf bepaald en de prij zen worden tussen zorgverzekeraars en 

zorgaanbieders vrij overeengekomen. 

Contouren van een nieuw stelsel 

Het nieuwe stelsel zou er. met het bovenstaande en de ervaringen met de stelsel

wijziging in de sector volkshuisvesting in gedachten, in grote trekken als volgt 

kunnen uitzien. 
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De overheid is verantwoordelijk voor de vaststelling van de taakstellende kaders 

en ziet er op toe dat hieraan wordt voldaan, voor zover bet gaat om bet publieke 

domein. De taakstellende kaders hebben betrekking op toegankelijkheid, zowel 

financieel (betaalbaarheid) als geografisch (bereikbaarheid), kwaliteit en beheer

sing van collectieve lasten. De enige uitzondering is de toewijzing van bovenre

gionale topklinische voorzieningen. Het toezicht vindt plaats via bet achteraf 

afleggen van verantwoording door de zorgverzekeraars en zorgaanbieders op 

basis van prestatie-eisen, die betrekking hebben op bet voldoen aan de aanspra

ken op zorg (basispakket), op de samenhangende spreiding van bet zorgaanbod, 

op garanties voor kwaliteitsverbetering, de keuzevrijheid en invloed van patien

ten. Een uitzondering dient gemaakt te worden voor de wijziging ofuitbreiding 

van de doelstelling in de statuten en bet aangaan van fusies door zorgaanbie

ders. Hierop is toezicht vooraf noodzakelijk om te voorkomen dat zorgaanbie

ders zich in branchevreemde activiteiten storten, met onoverzienbare financiele 

risico's. De verantwoording over hun prestaties wordt afgelegd door zorgverzeke

raars en zorgaanbieders middels een jaarverslag met een accountantsverklaring. 

De overheid kan een aantal sancties inzetten indien er sprake is van wanprestaties. 

De zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor een zo scherp mogelijk inkoop 

van de hoogwaardige zorg en contracteren deze bij de zorgaanbieders. De zor

gaanbieders zijn verantwoordelijk voor bet aanbieden van hoogwaardige zorg 

tegen integrale prijzen, waarin opleidings-, personele en materiele kosten en 

kapitaallasten zijn verdisconteerd en zijn verantwoordelijk voor hun continu!

teit. Zorgverzekeraars en aanbieders zijn dan ook geheel verantwoordelijk voor 

hun bedrijfsvoering, met inbegrip van de financiele risico's. 

De zorgverzekeraars en zorgaanbieders krijgen bet recht om binnen de gezond

heidszorg private activiteiten te ontplooien, waar de marktwerking volledig van 

toepassing is, inclusief de concurrentie met private ondernemingen. Op deze 

wijze wordt bet mogelijk dat de reguliere zorg in bet publieke domein profiteert 

van de winsten die op de private zorg worden behaald. 

De zorgaanbieders hebben met bet oog op bet scheppen van randvoorwaarden 

voor een goed financieel beheer reeds een landelijk Waarborgfonds voor de 

Zorgsector (WfZ) opgericht. Deze stelt de toekomstige financiering tegen de 

laagst mogelijke rentekosten veilig, doordat het risico voor de geldgevers wordt 

verkleind. Het fonds staat immers borg voor de betaling van rente en aflossing 

van leningen. Tevens gaat er een zelfregulerende werking van uit, doordat bet 

Waarborgfonds eisen stelt aan het financieel beheer van zorginstellingen en 

daarop toeziet. In aanvulling op bet Waarborgfonds zouden de zorgaanbieders 

een Saneringsfonds Zorg kunnen oprichten voor aanbieders die in de problemen 

komen. Op deze wijze is de overheid ervan verzekerd dat de instellingen niet op 

haar terugvallen als bet mis gaat en behouden de aanbieders een zekere onaf

hankelijkheid van de zorgverzekeraars. 
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Basisverzekering? 

Ook in het nieuwe stelsel zal de zorg vooral door de zorgverzekeraars worden 

gefinancierd uit de verzekeringspremies. Voor de financiering van het basispak

ket zijn twee financieringsmodellen mogelijk: een basisverzekering, gestoeld op 

het principe van inkomenssolidariteit (solidariteit tussen de verschillende inko

mensgroepen), en een verzekering op basis van risicosolidariteit (solidariteit van 

gezonden en zieken). In het eerste geval wordt een percentuele en inkomensaf

hankelijke premie, al dan niet met een bescheiden nominale premie - een vast 

bedrag dat voor iedereen gelijk is- geheven. In het tweede geval een nominale 

premie, waarbij wordt voorzien in een sociaal vangnet voor de lagere inkomens. 

Een basisverzekering heeft het voordeel dat de lasten eerlijker worden verdeeld 

over premiebetalers, maar het nadeel dat het een zwaardere wissel trekt op de 

collectieve lasten(beheersing). Bij een verzekering op basis van nominale premies 

is het precies andersom, waarbij de solidariteit met de lagere inkomensgroepen 

via de overheid loopt. Helaas vormt de keuze voor een van de twee modellen 

inzet van een ideologische strijd, terwijl toch in beide gevallen de financiele toe

gankelijkheid voor de lagere inkomens veilig wordt gesteld. 

PvdA en D66 zijn voorstanders van een overwegend inkomensafhankelijke basis

verzekering, terwijl VVD pleitbezorger is van een nominale verzekering. Het CDA 

bepleit een variant: een opgeschoond en beperkt AWBZ -compartiment, een 

basisverzekering voor de ziektekosten en een aanvullend vrij deel. Wat de AWBZ 

betreft stelt het CDA voor om de woonfunctie te verwijderen en alleen de zorg 

voor chronisch zieken, waarbij de grens bij een jaar ligt, te vergoeden. De kort

durende zorg wordt ondergebracht bij de ziektekostenverzekeringen. 

In het parlement lijkt zich een compromis af te tekenen tussen de paarse partij

en waarbij de VVD zich neerlegt bij een basisverzekering, mits een deel van de 

premies nominaal zijn en het basispakket scherp beperkt wordt. 

De ziekenhuizen spreken geen voorkeur uit voor een van de modellen of varian

ten. Alle bieden uitzicht op voldoende financiering, mits het basispakket wordt 

ontdaan van oneigenlijke elementen. En alle hebben het voordeel van voldoende 

ontschotting. Dit geldt ook nog voor de variant van het CDA. Voor de ziekenhui

zen is het immers van vitaal belang dat de reikwijdte van de basisverzekering 

zich tot hele terrein van het kort herstel uitstrekt, inclusief de kortdurende 

thuiszorg, verpleeghuiszorg en geestelijke gezondheidszorg. Echter, of de thuis

organisaties en verpleeghuizen blij zullen zijn met twee verschillende financiele 

systemen, valt te betwijfelen. 
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Deregulering 

Het geschetste nieuwe stelsel voor de gezondheidszorg zal een enorme deregule

ring met zich meebrengen. De Ziekenfondswet en de Wet Toegankelijkheid Zorg 

kunnen worden vervangen door een verzekeringswetgeving waarin de budgette

ring van verzekeraars voor het publieke domein en/of de mogelijkheid om de 

premies voor de basisverzekering te maximeren, wordt vastgelegd. De WTG en 

W'DV worden ontmanteld, waarmee de budgettering van zorgaanbieders, de hui

dige tarievenstructuur en gedetailleerde regelgeving rond bekostiging en bouw 

verdwijnen. De reikwijdte van het domein voor de zorgaanbieders tot die van de 

gezondheidszorg wordt wettelijk vastgelegd. De prestatie-eisen van zorgverzeke

raars en aanbieders worden in regelgeving vastgelegd. 

Tot slot 

Het is te hopen dat overheid en politiek voor een dergelijk nieuw stelsel voldoen

de draagvlak in de samenleving kunnen ontwikkelen en de politieke moed zul

len kunnen opbrengen om lastige knopen door te hakken. Er is geen keus, wil de 

gezondheidszorg een vi tale sector blijven die op adequate wijze haar zorg aan 

patienten verleent. 

Prof dr. W Lemstra is voorzitter van de NVZ-Vereniging van Ziekenhuizen. 




