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I jaren lang volgen de mee<;te 

verkiezingsprogramma\ en 

regeerakkoorden de indeling 

van de overheidsorgani<;atie 

op de voet. Men redeneert daarin sterk 

vanuit de taken die de diverse onderde

lcn van de overheid- met name minis

terics, provincies en gemecnten - nu 

ccnmaal hehben. De steeds terug

kercnde vraag is: doen zich crgem pro

blemen voor die tot een bijstelling van 

het bclcid aanlciding geven) llestuurs

kundigen nocmen die methodiek nuch

ter 'voortmodderen' (muddli119 tlnou9h ). 

Cccn wonder dat vcrvreemding van de 

politick en hct gevoel dat het allemaal 

niet vee! vcrschil maakt zo wijd 

verbrcid zijn In hct stra-

tcgiedocument 'Nieuwe 

wegen, vaste waarden' en 

het verkiezingsprogramma 

'Samen Ieven doc je niet 

aileen' is ecn begin ge

maakt met een andere mc

thodiek politieke strate

gieen ontwikkclcn vanuit 

het gczichtspunt van de 

samenleving en van de 

menscn die de ovcrheid 

dat naar voren komt, is de volksgc

zondheid. 

Geen stelselherziening maar 
zorgverlening 
De vragcn van degene die hchandeling 

of zorg nodig hccft, zijn van andere 

orde dan de talloze andere verlangcns 

om meer middelen van de overhcid: als 

het gaat om de volksgezondhcid zijn 

hct immers vragen van menscn die zich 

nict of maar gcdeeltelijk zelf kunnen 

redden. Zowcl een benadcring vanuit 

hct gezag ('het politieke mandaat') van 

de ovcrheid als een bcnadcring vanuit 

het zclfbeschikkingsrccht is eenzijdig 

en schiet bijgevolg tekort. Waar hct op 

aankomt zijn de relatics 

tusscn mensen, alsook de 

door mensen gevormde or

ganisaties. Zondcr markt

werking of politieke con

trolc moet dcgene die om 

zorg of behandeling vraagt 

respons krijgen en met 

respect worden bejegend 

Celukkig is dat vaak de 

'natuurlijke' houding van 

hulpverlencrs en behandc-

nodig hehhen. Proj.dr. EM H. laars. 

In eerste aanleg is dat Hirsch R1llin 
voorzichtig gedaan, in het besef dat he- Het wachten aanpakken 
stcndigheid van heleid voor velen cen 

fundamentele waarde is. Toch is in de 

koers van de christcn-democratische 

politiekc heweging nu al zichtbaar dat 

het daadwerkelijk verschil maakt. Een 

van de belangrijkste werktcrreinen waar 
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Toch zijn er procedures en structuren 

die mensen naar beneden halen. Het 

vele en lange wachten is een belangrijk 

voorbeeld daarvan. Daarbij gaat het 

niet aileen om de vaak tcrgend lange 

wachttijden bijvoorbceld als ccn opera-



z tic nodig i<;, maar ook om het allc

daag<;c wachtcn in de wachtkamer<,_ 

Wie inderdaad de relatics in de samen

lcving ccntraal stclt, zal inzicn dat vcr

betcringen daarin nict zullen voortko

men uit grootse reorganisaties, maar uit 

hct doorlichten van wcrkwijzcn en hct 

<;timulcrcn van vcrbeteringen daarin. 

Llitcraard zijn daarvoor (extra) linan

cii'lc middclen nodig, maar minstcm zo 

hclangrijk i<; ecn ontwikkcling van deze 

profcs<;ionele dicnsten en organisaties 

op zo'n manier dat ze snellcr de jui<;tc 

rc<;pons gevcn. 

In het programma wordt dan ook nict 

geplcit voor grootschcepse vcranderin

gen ol nieuwc 'stclscls', maar voor het 

doclgcricht wcgnemcn van de knelpun

tcn die paticntcn en gebruikcr<; van 

zorgvoorzicningen tcgcnkon1cn. l)at i'l 

een uitvloeisel van de verandenng van 

gezichtspunt. Redcnerend vanuit het 

gezichhpunt van degenen voor wie de 

zorg en hehandcling bestemd zijn, be

pleit het programma het wachten mel 

een grootschcep<; plan aan tc pakken. 

Er is niet aileen extra geld nodig- hct 

programma hegroot dit op ccn half mil

jard gulden bovenop de andere extra 

uilgaven en cfficiellcyvcrhetcringcn -

maar cen doorlichting van wcrkwijzcn 

en ccn mccr op dit bclang van de pa

tient en zorgontvanger gcrichtc taak 

van de inspcctic. 

Een activerende overheid 
Ook in andere opzichtcn blijkt deze 

vcrandering van gczichtspunt voor hct 

programma van bclang. Dat velcn, ook 

mensen die zorg krijgcn, weerbaarder 

zijn gcworden, is enorm waardcvol. 

Net zo min echtcr als strakkc centrale 

stu ring- de ideologic van de 'maakbare 

samenlcving' - tot respect en respon-, 

lcidt, hclpt ht't blind te varen op het 

'maakhare zelf'. De medische techno-

logic moet worden beoordccld mel 

menswaardigheid a\, uitgangspunt, en 

cr wordt een minder gccompliccerd 

<;y<;teem van eigen tinanciclc medevcr

antwoordelijkhcid beplcit. Legalisering 

van euthana<;ie wordt algewezen - zo

dat de vcrplichting van de oil icier van 

JU<;litie hlijlt bestaan deze in het con

crete geval te toetsen. 

De taak van de overheid is in dezc he

nadcring cen he,chermendc jegens 

mensen in een kwet<;barc positic- maar 

dat is nict het enige Overheidsbelcid 

dat door respect en t-c-,pons worclt ge

kenmerkt, i<; acttvcrcnd ten opzichte 

van de <;amenlcving: het vraagt om ver

antwoordclijkheid, ecn morelc discu<;<;ic 

over nieuwe tcchnieken, het zoeken 

naar ccn n1cn~\vaardigc uitwcg in de 
grcn"ituaties van het Ieven. 

Gemeenschapsdenken 
lluitcn de gezondheidszorg - i11 het 

onderwijs hijvoorbeeld, of hij de 

criminaliteit<;bestrijding - is dcze an

dere polit1eke methodick ook van 

hclang Cemeenschap<;dcnken hoeft -

zoals de initiator van het Nc1P Colllllllllli

lorialliSHI Amitai bzioni hccft Iaten zien 

- niets gczapigs te hcbben. Het vraagt 

geen dominantc ovcrheid noch zelfge

noegzame 1 ndividuen, maar een actieve 

samenlcving. 

Profdr Fi\1 II Hirsch H<illill 
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