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N
ude paarse coalitie de re

geringwerklaring hedt 

omhelsd, kreunt de krijgs

macht vanwegc de opge

legde hezuinigingstaak en haalt de sec

tor volksgczondheid opgelucht adem. 

Althans delen van die sector. Een groei 

van 2% is immers meer dan in de vo

rige kabinetsperiode werd toegestaan 

Waarom wint volksgezondheid hicr en 

verliest defensie' Bcide sectorcn lcve

ren, glohaal genomen, primaire goede

ren voor de gemeenschap,. namelijk ge

zondheidszorg en veiligheid. In de be

kende Maslowhypothese zijn dat basis

hehoeften in het menselijk 

hestaan. 

Sinds het uiteenvallen van 

het Oostblok en de daarna 

ingezette vcrraupering van 

het Russische militaire ap

paraat heeft veiligheid in 

de zin van bescherming 

van onzc landsgrenzen 

niet mecr zo'n hoge priori

teit. Het mag van ons allen 

wei een beetje minder. Een 

Vraag oneindig, budget kent 
grenzen 
In de rraktijk blijkt dat de vraag in 

princire onemdig is, terwijl het budget 

uiteindelijk grenzen kent. Het platond 

voor de sector gezondheidszorg kun Je 

leggen bij I 0 ot 12% van het BNI', maar 

vroeg ol laat komt die grcns in zicht. 

Sinds de jaren 'SO breken gezondheids

economen zich hierover het hootd. 

Reeksen commissies hcbben geroogd 

oplossingen te vinden. Tot dusver zon

der succes. Coede voorstellcn zoals van 

de commissie 'Keuzen in de zorg' blij

ken niet te implcmenteren. De trechter 

van Dunning zal cen theo

retisch model hlijven. On, 

volk gaat ecn di'>cussic 

over wcrkelijke 'needs' en 

overhodige 'dc111!111ds' uit de 

weg. En zo zal ook de 

viagra-pil voorsrelbaar in 

het verzekerde geneesmid

delenrakket terechtko-

men. 

Fr is ook gepoogd andere 

wegen te bewandelen. In 
tegengestelde stroming Drs. FJ Lcming-Roersema de nota 'Over de ontwik-

manifcsteert zich or het terrein van de keling van de gczondheidszorg: leiten, 

gczondheidszorg. Een krimp'>ituatie beschouwingen en heleidsintenties- de 

waarhij algemeen aanvaarde onder- nota 2000' van het toenmalige ministe-

zocks- en hehandelingsmethoden niet rie van WVC, wordt zonder blikken ol 

meer voor iedereen die daarvoor in aan

merking zou willen komen, ter beschik

king staan, wordt door de gemecnschap 

nict geaccerteerd. Cezondheid wordt 

in vrijwel elke enquete als essentieel 

voor ons bestaan gemarkeerd. 

hlozen gesteld dat van rrenatale genc

tische screening grootse dingen te ver

wachten zijn 1\len doelt dan op het 

voor de gehoorte vaststellen van erlc

lijke alwijkingen die, gevolgd door se

lectieve abortus, het aantal gehandicar-



ten in ons land zo rand het jaar 2000 

met zo'n 10% zou doen verminderen. 

De Tweede Kamer heeft destijds geluk

kig aangegeven dat voor een algemene 

screening op dit gebied in ons land niet 

de ruimte wordt gegeven. Het geeft 

echter wei aan dat ambtelijke beleids

voorbereiders bezig zijn met de proble

matiek van de macro-kosten. 

Prioriteiten stellen 
Het is duidelijk dat we uiteindelijk niet 

ontkomen aan het stellen van prioritei

ten in de sfeer van paticntenzorg. Dat 

gebeurt in Ieite nu al. De regerings

verklaring geeft aan dat de kosten van 

de onlangs afgesloten CAO voor de ge

zondheidssector door dit kabinet wei 

gecompenseerd worden voor de <,oma

ti-,che zorg, maar dat de geestelijke ge

zondheid.,zorg slechts de helft van 

deze compensatie tegemoet kan zien. 

Die moet de rest van het geld maar 

zien te vinden in het bestaand en struc

tureel budget. En dat terwijl de psycho

sociale morbiditeit sterk toeneemt. Een 

beslis..ing zonder doordacht moticf dus. 

De vraag: welke groep heeft recht op 

welk dec! van het budget is dus weer 

zeer actueel. Wat ontbreekt in de poli

tick is een toctsingskader waarmee de 

lakmoesproef kan worden uitgevoerd. 

Het verdelingsconcept moet ethisch en 

hlmohsch onderbouwd worden. Het 

hedt namelijk alles met Ievens- en 

mcnsbeschouwing te maken. Die dis

cussic gaan we in coaliticland Neder

land liever uit de we g. En dati'> jammer, 

want de baan ligt dan open voor de 

econometrische bcnadering: het kwan

tificercn, het cijfermatige benaderen 

van probkmen drukt ovcrtuiging en 

ideaal weg. Rugnummers in plaats van 

waarden en normen. 

Hoc dat in de praktijk uitpakt kan ik 

het beste illustreren aan de hand van 

CDV '! 10 'JH 

een ondcrzoek van de Amerikancn Ma

nuel en Battin dat zij onlangs publiceer

den in de 'New England Journal of Medi

cine', het gezaghebbendc wetenschap

pelijk tijdschrift in de Verenigde Sta

ten. Zij extrapoleerden Nederlandse 

gegevens over euthanasic voor de Ame

rikaanse rcgio. Zij berekenden hocveel 

geld bespaard zou worden als in de 

Vercnigde Staten lcgalisering van eu

thanasic en hulp bij zelfdoding een feit 

zou worden. In Elsevier van 25 juli 

199R werd op basis van de gegevens uit 

het Nederlands onderzock 'Euthanasic 

en andere medischc beslissingen rond 

het lcvenseinde' uit 1996 ccn bercke

ning gelcverd. Het zou gaan om een 

'besparing' van 0,07% op cen budget 

van 67 miljard. Dus een 45 miljoen gul

den. Nog geen promille en dus niet evi

dent een overweging'>grond rand de 

vragen over deze materic. Het gceft 

echter wei aan dat in toenemende mate 

de econometric komt te staan tegen

ovcr ideaal en overtuiging. Nu nog zegt 

een woordvocrder van VWS naar aan

leiding van dit Amerikaansc onderzoek 

'Euthanasic wordt in Nederland niet ge

zien als een vorm van kostenbesparing' 

Dat moet zo blijven. Het vraagt zeker 

ook van hct CDA een voortdurende 

implemcntatie van hct gedachtegoed 

van ons program van uitgangspunten. 

En dat is niet in cijfcrs en rugnummers 

geschreven. ...,.-

Drs. F.!. La11i11g-Boersema 

f11 de colunm _qwen de /eden thl11 de rcdactie hun 

persoonlijke ofwattmqen tom lij hope11 daar

mee ee11 aa11zet te _qeve11 voor reflectic of dehat. 
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