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Er is momenteel te weinig aandacht voor de structuur waarin de 

zorgverlening client plaats te vinden. Een ad hoc-beleid leidt tot 

onsamenhangendheid dat risico's inhoudt voor de zorg. Willen we 

de nadruk op zorg leggen met daarin de patient als centraal mid

delpunt dan moeten we de toekomst van het gezondheidszorgstel

sel opnieuw onderwerp van discussie en beleid maken. 

V
aak wordt gezegd dat onze 

gczondhcidszorg als ccn 

van dr- hestc van de wcrcld 

kan wcmkn getypccr·d. Dat 

is ohjcctiel zckcr hct geval AI wat or 

medisch·tccllllisch terrc111 mogelijk is. 

is hcschikhaar en wr-1 in 

het algcmcr-n voor icdcr· 

r-en. lk loegankr-liJkhcid 

van dr- zorg en de betaal· 

haarheid crvan li)i,cn gc· 

gorandccrd voor rijk en 

arm. Ohjcctiel dus aile· 

maal in orde Ln loch 

wordt cr uitgcbrcid gc

klaagd over· de zorg De 

wcrkers ttl de zorg hehhcn 

lot lwt rrohlccm dat de inzet van de 

hulpvcrleners stcrk vermindcrd is. h· 

lrJkl in str-cds meerdere mater-en min· 

dere helangstelling te zijn voor de pa· 

ticnt als mens. l\1et andere woor·dcn: de 

humaniscring van de gezondheidszorg 

laat vee] tc wcnscn over en 

hel mr-nseliJk geztcht in de 

zorg i~ vaak vcr tc zockcn. 

Hct lijkt cmp dat de tech· 

nick hct lcidrnggcvr-nd 

principe is en nict de zreke 

mens. Dr- zicktc is intcrcs· 

santcr dan de zieke. Is 

onze gezondhcidszorg wei 

dc mccsl ideaJe Ill de WC· 

reid' Is het systecm dal wi1 

moeitc mel het makcn van hanteren wei hct mer-st ge· 

keuzcn in ck zorg. Wacht· Prof. dr J) Post schikt om icdn<:' zieke aan 

lijqen beperken de tocgankt'lijkheid zijn ol haar· trckkcn te Iaten komen' 

1\ len klaagt over tc: weinig han den a an 

hel bed, over de kortingcn op hct rnko· 

men die de laatstc jaren hehhcn plaats· 

gcvonden en over de grote werkdruk. 

Van de kant van de paticnlen horen we 

uitgchreide klachtcn over de hulpverk· 

tling, klachtcn die terug zijn te vocren 

*/)it llriikrf is CCII ti'<'CI<}I/I'C 1'£111 CCII /czi111} !}C

fJOIIdCll lljclcns de c:<flcrtltlcclnt!} VolkS<}czon,l/n·id 

of' 19 llfm/ 19'!7 111 hct kodn 1'£111 de Poorlmci

,/in,j 1'1/11 hct Pcrkiczin<}Sflrot}l£1111111£1 tm h/1/zc 

1'1/11 hct Wctcnsc/J£1/'/'cll;k lnsliltllll Poor hct 
CDA in f)m Ht1t11J 



Moeten we niet gaan nadenken over 

verhetcringen in de zorgverlcning en 

over een heter <;telsel waarin hulpvrager 

en hulpvcrlener meer voldoen aan de 

doel'>tellll1gen van ecn humane zorgc 

Uitgangspunten en 
toetsingscriteria 
llij het nadcnken over de toekomst van 

on-, zorg-,y.,tccnt zal ccn aantal uit

gang~o,puntcn ccntrJal rnoctcn ".taan. 

Deze ha<,i-,ideologie zou ook als toet

.,lng kunncn worden genon1cn hij hct 

realiseren van cen dergelijk stcl-,cl 

De zor_qvr<ll}CI1de mc11s cwlraal 

ln de gezondhcid'>zorg en in de genees

kunde d1ent de zieke mens centraal te 

-.tJan J)c voorn1aligc hoogkraar 

Souale Cenee<,kunde aan de Vr11e 

Llnivclsltcit, _ian l'iet Kuiper, hedt het 

hegrip 'inclu'>ieve gezondheidszorg' 

ge·l·ntroduceerd. 1 Het i'> de moeite 

waard om opnicu\v dit bcgrip naar vo

rcn te halen. 1-let hegrip 'inclusiviteit' i'> 

alkom-,tig van lloerwinkel met ziJn 'in

clu<,iel denken'.' Deze ver-,taat daaron

der "een denken dater principicel van

uit gaat dat mijll hcil lgeluk, Ieven, 

welvaartl niet vcrkregcn wordt ten 

ko<,te van ol zonder de ander, maar dat 

het aileen vcrkregen kan worden a]<, ik 

tegeli1k het hcil van de andcr hcoog en 

hevorder" Het hcgrip \olidarite1t' 

hangt h1c1- nauw mcc '>amen. Kuiper 

pa-,t dit toe op de gczondhcid<,zorg in 

de Zlll dat het niet gaat om cen exclu

-,ieve toepa<,<,ing van med"che techno

logiec'n die door art sen en andere hulp

verlcner' worden hcpaald, maar ccn 

andcr zorgconcept, de ondcrl1nge vcr

wcvenhcld van prolc"lonclc, mantel

en zellzorg, oltewel de door Hattinga 

Vcr-,churc gcnocn1dc 'zorgnli'\' ~ Fr 

dicnt ccn vcrandcring tc kon1cn van 

ccn technocrat~<,che exclu-,ievc 111 ccn 

( I)V ()I) 

democratische inclusieve gezondheids

zorg. De helangrijkste kenmerken van 

deze inclu-,icve gezondheidszorg ziJn 

volgem Kuiper hct emanciperend ka

rakter, de heweging waarin helangen 

van individuen en van de samcnlcving 

convergeren en het deel uitmaken van 

internationale gezondheidsorde waarin 

rijke en arme Ianden gezamcnlijk de 

lasten van cen nicuwe tijd dragen en 

verdclcn. Her basisbcgrip hiervan i'> de 

-,ol idari teit 

Hij dit allc'> <,taat du<, nict het systeem 

van gezondheidszorg ccntraal, noch de 

gence'>kundige subsy<,temen, noch de 

hulpverlcners, maar de mens die om 

hulp vraagt. 

2. RcclJ!t)(l<mhqc ucrdcli11l) 

Tweedeling client te worden voorko

nlcn. Hct gaat nict aan clat n1cn-.;cn die 

zeit de voorzicningen kunnen hetalen 

ecrdcr aan de heurt komen dan armen. 

Fr client ecn wettelijke hcscherming te 

komcn om deze twecdeling te voorko

men. Dar houdt in dat ook de hetaal

baarhcid en het vcrzckering'>pakket 

wetteli1k gegarandeerd diencn te hl11-

vcn. 

J. Solidanteil 

Hoewcl al ter sprakc gchracht in het 

ccrste uitg<mgspunt, vcrmeld ik solida

riteit als ecn van de hasi,]>rincipe<, voor 

cen gocd zorgstelscl hier nog ecm 

apan. Het zal er in de zorg om hliJven 

gaan cbt Jong "olidair i-, n1ct oud, ri1k 

met arm en gezond met ziek 

CczJmcnliJk drJgcn we de lasten voor 

het zick zi)11. !:en sociaal hcstel zJI het 

uitgang<·.runt voor ccn ;.,o\idairc gc

zondhcidszorg dienen te zijn. 

-1. RcniJIIccslcrscho(> 

Len vcrdcling<,<,y<,tecm, dat ,o]idaritelt 

J]<, basi'> hcelt, zJl ook lilt mocten gaJn 
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van ecn vcrantwoord gchruik van 

mcnskracht en middelcn. Dat houdt in 

dat zowel de verschaffer van zorg a is de 

vragcr ervan verantwoordelijkhcid zal 

mocten dragen. Het gaat hicr- om hct 

gc·past gehruik van de zorg zowel door 

de hulpvcrlcncr<, als door de gchruikcrs 

Systeemtheoretische basis voor 
een stelsel 
Naa~t hovcn~tatlnclc urtgang-,puntcn 

geldt ook dat het gczondheidszorg

stelsel moct worden hc<.chouwd als cen 

systecm in de zin als door Von 

lkrtalanffy bedoeld. Een <,ysteem ty

pccrt dezc als "u sel o{ dcllrcllls, Siillrdnrt] i11 

illlnTcloiioll <1111011<) tlmllselPc\ illltl tr>ri/, the elr

Prrolllllelli" 1 Systemcr1 zip1 in ecn ho

meo-statisch evenwtcht en handhaven 

dit evcnwicht door zowel positieve als 

ncgatievc jcedhock. Ze worden cyhernc

tisch bestuurd, zoals door Wiener is 

uitgewcrkt in zrJn hock The 1111111<111 use oj 

1111111<111 heill<}l · ' Bok'• rwemde cyhcrnetica 

'stuut·kunde' en Bres-,cr-,c paste dit toe 

op de heleidswctenschap. Kort gczegd 

komt het crop neer dat binncn cen sys

teem de verschillende onderdelcn el

kaar comt;:mt hc'i'rwloeden. Als e'en dec I 

vcrandert treedt crook een wi]ziging in 

cTn ander deel op. Lr i-, dus ecr1 voort

durendc -,amenhang en deze hlijh ge

handhaatd doordat cr telken<, }eedl'llck 

aanwczrg client tc zijn, ncgt~ticl in de 

zin dat cTn bcpaald gedrag wordt alge

t-cmd ol hijgcstuurd. pmtticl door cen 

vcr-,tcrking VJn hct initiccl gcdrag. 

Voor de gezondheid-,zorg i-, van he lang 

dat aileen door samcnhang tc bewcrk

'>telligen her sy<.teem gocd kan lunctio

neren. Belcid-,matig dienen dan ook aile 

ll(_·...,\i...,...,ingcn gcnon1cn tc \Vordcn n1ct 

inachtnemlllg van de cllccten crvan op 

de ver-,chillende suhsy-,tcmcn De <,a

menhang hcvorckrt hct tunctronet-cn 

van het gehecl. Wannccr de samenhang 

nict worclt gchandhaald en cr teveel ad 

hocn1aatrcgclcn worden gcnon1cn zicn 

we verschillende gevolgen, die de 

gocdc ob-,ervator van on-, zorgsy-,teem 

op dit moment vcclvuldrg zal ontdek

kcn. llij onsamcnhangcnd heleid en een 

nict goeck '>ysteemdynami-,che belcid-,. 

vi-,ie zal er onmachtig heleid zip1 met 

ecn tocnemende hureoucratie. I krvor

ming-,plarlllen zullcr1 worden helem

lllcrd on1cbt hclJngcngrocpcringcn de 

macht naar zich toe trekken. Van groot 

bclang "dat een decentralc '>lurrng niet 

zal lukken omdat er commurlicatiever

lics tu'>Sen veld en hc-,li'>SCT'> optrcedt. 

Het autonome handelen neemt toe en 

'>teed-, mecr contlrcten zullcn zrch 

voordoen. Ook van uitermatc groot he

lang is dat de zwakkere delcr1 von het 

systeem vcrdrongen worden door de 

<,tcrkere In de gezondheichzmg zal de 

curaticvc zorg de cdrt'-...,cctor vcrdringcn. 

AI-, laahte is ccn on<,amenhangcnde 

zorg,ector cen ko-,tcnvnslinclende <,ec

tor omdat cr geen '>uhstitutrcve eHcucn 

optredcn De sub,ystemerl werken lang' 

elkaar heen en uncinckliJk wordt de 

pilticnt hiervan de dupe. 

Willen we een dlrcicnt en ellcuiel ge

zondherd-,zorg'>tei-,cl, met nadruk op de 

zorg, dan zal in de ccr'-.lc plaat<.., crvoor 

gezorgd drenen te worden dar cr cer1 

systcemmodclmatige ophouw van de 

zorg...,cctor wordt gcrca]i...,ccrd. 

Stand van zaken 
Kqkcn we nailr de hurdige ontwikkelrn

gen c!Jn zal duidell]k zrjn dat de over

hcid than<, niet een samenhJngende vi 

sic hcelt op de ontwikkelrng van hct 

'ysteem. ,\len heelt atgezicn van het 

ontwikkclcn van het stel<.cl zoals dat na 

'Dekker' en 'Simons' zich orltwikkclde 

en toch wei de kcnmerkcn had van ecn 

echt sy,teem Op dit moment 'preekt 

men van 'klcine stJppen'. een rncre-



mcntcel helcid. Fr li1kt geen vi,ie te 

zip1 op de tockom'>l, de <,amcnhang i'> 

vollcdig vcrhrokkcld met 11amc ook 

door het compartimentenng<,model en 

n zipl, zoa\<, te verwachtctl i<, hcko,

tiging<,prohlcmen [\len optecrt nog 

qeed' voor de markt a\, lctdinggcvcnd 

n1odcl en ordcning"pnnLipc, nlaar Tllcn 

tlcemt tcgelijkertijd maatregclcn die 

het clc <,pclcr' in het veld verhtndercn 

on1 zich a\-; n1arktpartijcn tc gcdragcn. 

,\let andere woordcn er i'> cen incomc

quente <,luring, die ennzqch aan het 

veld worclt overgclaten maar andcrzi)ch 

'>tnk van hovcnat wordt gcdirigcerd, 

zoa\<, dat tn on<,amenhangendc <,y<,tc-

111Cil JJilWCZlg 10.., 

l!tt analy'>c'> van het helcid van de alge

lopcn )at-en hli)kt dat de ordening, zoa\<, 

die door <,taat<,<,ecrctari' Hcndrik' in 

I <>74 VIJ zi)ll Structuurnota i'-. gcrcali

'eerd, uitging van ccn <,tcrke ovcrhcicl'>

rcgulcring. I let lcverdc niet de hchccr

...,ing op die nlcn LTvan VlTWJchttc. In 

de )JtTtl tachttg, tocn de kahtnettcn

Luhher' hct helctd voerden van de 

<,tcrk tnuggedrongen <,taat<,<,chulcl via 

ondn men hct vcrmindcren van de 

collccticvc \a,tetl, zien we ccn van de 

mcc<,t ellccticve hcheer'>ill'>lrumcntcn 

naar voren komcn, nameli)k de hudgct

tertng We zijn tham ticn )JJr tla het 

advie'> van de u>nHni"ic Dckkn van 

waaruit de tdccl;n van 'ituring via 

marktwcrking zi)tl onl<,taan. ,\Jaar wat 

heclt dat tot tlll toe opgclcverd~ 

Marktwerking 
J, immcr'> de gczondheid,zorg a\, markt 

te hc,chouwen' We hc,chouwcn dan 

de drichoek, waarin de actoren in het 

zorgvcld zqn gc<,ttucerd. Zic de tiguur 

op pogina 250.s I)c zorgvragcr vornlt 

daarin a\, patient <,amen met de hulp

verlcncr a\, aanhteder het prima ire pro

LC'>. \, dat ccn markt~ Nee, want de 

kcnmcrken van ccn markt met Zt)n 

mecrkcuzen en zijn onafhankclijk kie

zcn zi_jn nict van tocpa...,...,ing. l)c patil;nl 

i<, ccn ziekc die hulp verlangt. Hij vcr

trouwt op de dc'>kundighcid van de art<, 

en kan nauwelijk' kiezen. Keuzen Zt)n 

aileen aan de orcle als hct om langdung 

zieken gaat die gclcerd hcbhen dat n 

altnnattcven Zt)ll '1 Spcelt bekmtiging 

ectl rol in dit proce'>~ Nee, de patient 

hctaalt de hulpvcrlener niet zeit maar t'> 

vcrzekerd en de vcrzckering, zickcn

lomh ol particulier hetaalt de hulp. 

Ook htcr du' geen markt. 

Aan de kant van de aanhicdcr zien we 

ook cctl twcedeling. \)e hulpvcrlcner 

hcelt ecn relatic tot de patient maar al-, 

onckrnemcr hcclt hij ook ecn rclatic 

met de tinanuer, de vcrzckcraar Hij 

ondcrhamklt daar wei mec maar dat 

hclc ondcrhandcltng<,proce'> i<, dichtge

timmcrd via de wettclijke inkadcring 

de Wet op de Tancvctl en de Plan-

ning~wctgcving 

Aan de kant van de vragcr zien we wc

derom twce gczichten die van de pa

tient die op cen ander moment richting 

ltnancicr/vcrzckcraar ook vcrzekcrdc i'>. 

Ook hicr zien we nauwelijk'> een markt, 

a\ kan tcgcnwoordig de vcrzekcrdc wei 

kiczen welke verzckeraar hi)lziJ wt! 

hchhcn. Echtcr voor het grootste dec\ 

van on'> volk, de ziekentondsvcrzeker

dcn, zip1 hct pakket en de prcmie wct

tclijk gercgcld. De partiutliere vcrzekc

ringcn sluitcn zich hicrhi1 aan. Slechh 

in de marge hij de aanvullcndc vcrzcke

nng i-.. ccn ich)c n1arktwcrking n1ogc

li1k 

Het hcclcl dat hicr gc,chapen wordt, 

hct u>mplexe model, met zip1 dric

hoekwerhouding waarbtj de actoren te

dcr t wee gezichten hcbbetl en waarhij 

de ovcrhctd vJtl binncnuit de zaak re

gelt, verhindert dat cr van marktwer

king sprakc kan zijn. 
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De driehoek in het zorgveld 

Vrager Aanbieder 

patient 

primair prou:'> 

verzekerde 

Financier 

En dat is maar gocd ook. lmmcr<, in de 

gezondhcid,zorg draail hct om hulp

verlcning: met de nadruk op zorg. Het 

i'> opvallend dat door die nadrukkeli)kc 

aandacht voor de marktwerking het gc

'>prck almaar gaat over geld en over de 

gczondheid<,zorg a!, hedrqf. Dat kidt 

heel -acrk de aandacht at van de zorg 

l\:1arktwerking a!, ordencnd principe 

hedt tot nu toe nicts opgelcverd in de 

zin van heheersirl'>trument en zal dat op 

grond van hovcn~toondc hcc.chou\ving 

ook nooit doen. Het hedt aileen maar 

nadelcn opgelcvcrd en daarom zal dit 

principe af, lcidend en <,turend clement 

in de zorg<,cctor zo <,nel mogclijk van 

talc! moetcn en zullcn we tot andcre 

rcgulcring n1octcn kon1cn. 

Toekomstig systeem 
De zorg<,ector maakt turhulcntc ti)ckn 

door en in de volgendc ccuw zullcr1 we 

n1ct grotc wijzigingcn gcconlrontccrcl 

worden. Zonder dit vollcdrg uit te wer-

ken noem ik ecn aantal van de uitdagirl

gen waarvoor we zullcn komen te 

<,taan. 

Er· zullen '>teed, mecr tcchnr<;chc 

mogelijkhcden komcn. De micruchirur

gic en de intervcntie'>trategiei'n zullen 

tOCTlCillCil. 

2 Het volgcnde millennium zal dat 

van de gcnetica worden We zullen 

worden geconlronteerd met een zecr 

grotc tocnarne op hct gehred van de 

voortplanting5tcchnologie, de J)I\A-r·e

comhinanttechnologrc. de toenamc van 

<;crccning<,mogclqkhcden op gcnett'>Lh 

tcrrctn en de voorkoming von gcncti-,ch 

gehonden ziekten. Vck ziektcn zullen 

hun ollr'>prong hli)kcn tc vrnden in 

chromo~on1cnatwtjkingcn en gcncti-

5chc manipulatre zal <.'Cn regulicre acti

vrteit worden. Dat vcrgt een cr10m1e 

toenamc van he,chikhare trnanciclc 

mrclclclen omdat de he'r'rwlocding \'Jtl 

dcze microproce55cn erg duur zal zqn 

:l. De tocname van het aarllal chro-



ni<;ch zieken zal het heeld van de gc

nee,kundc qcrk vcrandcrcn. Vee\ meer 

u11c zol nodig ziJn in plaot'-. va.n Lllrc. 

Ook dit zalmecr kmten met zich mce

hrengen. Llit de Vo\k,gczondhcid Toe

kom<;l Verkenningcn i' hekend dat de 

toc11amc aan chroni,ch zieken mLn<;tcn' 

::\0 11() zal ziin \VZJarhij ck tocnun1c van 

dementc patii'nten zeker 40% i,_ 1" \)at 

vcrgt ccn vcrgroting van hct aontal vcr~ 

zorgtng'-.-'vcrplcging~hcddcn in plaat-, 

van cen reductic hicrva11, tcrwiJl ouk de 

thLII<;zorg for' zal dicncn toe tc neme11 

Ovcrigcn' i' dit proce<; a\ duide\ijk 

gaandc en zullcn we hier than<; a\ reke

ntng tncc n1octcn houdcn 

\)c vcrandcnngen die lm:r worden op

gc...,onld vcrgcn ccn <..,tc\-;c] van gczond

heid,zorg wilann een optimalc <;amen

hang aan\vczig t<., on1 qut1 mcn'lkracht 

en llllddelcn deze Llltdaging aan te kun

nen lk nocm een aantal kenmcrken van 

hct tockonl'-.tigc -.y..,tccnl. 

Zan} cmtl-!1<11 

~-let tockonl'-.tig -.,y...,tccnl zol n1octcn 

uttgaan vttn de centrale po-,itic van de 

zorgvragcr I )c Jnclu..,tcvc gczond

hctd'-.zorg van Kuiper zal lcrdinggc~ 

vend prinupe moeten zi1n \)at houdt 

111 dat cr een hLIIttan~<;cring e11 detech

ndi-..cring op gang zullcn n1octcn ko

men, ze\1, in ecn tockom<;t met toc

nemende techn"che mogeli)kheden. 

1 kze dienen onderge,chikt tc hlijvcn 

aon hct zorgcn voor de patil;nt. l)c 

'markt' client niet het lcidendc principe 

te worden Hoog<;ten' kan er <;prake 

zijn von ccn gcrcgulccrdc con1pctitic, 

maar chn gcr1cht op de kwaliteit van 

de zorg 

5<7111CII /Jo11 1}m ,/ l'CIZckni llt}\S tc/sc/ 
J)c tot nu toe ingczcttc rcgicfunctic 

van de Z()rgvcrzckcrJar kZln h1nncn de 
door de overhud gelormulecrde kacler<; 

( I 1\ ,, ,-

worden voortgezet, mit' we komen tot 

ccn vcrzckeri ng~vonn voor icdcrc 

Ncderlander hinncn datzelldc sy<;tcem. 

De ,chottcn tu"en zickentomh en par

liculier dienen te worden opgehcvcn: 

de cnnvergent1e zal ver<;neld moeten 

worden om zo gauw mogelijk de <;il

menhang 111 dit 'Y'teem te hcwerk<;tc\IJ

gcn. 1\\aar ook de schottcn tu<;<;en deli

nancicle gevolgcn van ziekte op het 

gebicd van de loonderving en de ziek

teko<;tcn dienen te worden opgeheven 

om ook h1er de <;amenhang tc bevorde

ren. Socialc zekerheid en ziektekmtcn 

dienen in ccn <;y<;tecm tc vallcn en dat 

houclt ook in dat cr weer een mini<;teric 

van Socialc Zaken en Volbgezondhcid 

zou moctcn komen 

De <;amenhang in het ziektekmtemtel

<;e\ kan worden vcrsncld door li!ngzaam 

de loongren<; voor het ziekentonds te 

verhogen en dai!rcloor meer mcmen 

onder de <;o\,daire ve1·zekering te Iaten 

vallcn Op deze wi1zc zou ook worden 

voldaan aan cen vcrgrot1ng van de ~oli

daritcit doordat mecr men<;cn mce dra

gcn in de prcmie Fn vooral zullcn cr 

mcer hogere inkomen<; onder de zie

kenlondsen val len die via de procentu

ele premic ah,oluut mecr opbrengcn 

( .0111/lill"iiiiiClliell Si1111ellPOC1}ell 

De ovcrheid hcett gekozen voor drie 

compartimenten waarhl) het ecr<;tc 

dec\. de AW\lZ, onder 1-cgie h\ijlt staan 

van de ovcrhe1d. I )at gee it cen ,chot 

h111nen de Llltvoering hi1 de vcrzekcraar. 

Dcze i<; niet vcrantwoordcliJk voor de 

ver<;trckkingen vanuit de A\V\lZ. Het 

zal lciden tot omgekecrde ,uhstitutie, 

ecn alwenteling van zaken Lilt dc 

Liekentond,wet en de particuliere ,fccr 

naar de AWBZ De kmten hicrvan zul

len <;terk oplopcn en onheheer,baal' 

hli1ken te zipt. Natuurlijk zit er een na

decl aan om dezc <;ector onder de zorg-
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verzekeraar te hrcngen. Dcze kan im

mer'i ten koste van de zorg voor gehan

dicaptcn en chroni'ich zrckcn de cura

tieve '>ector hevordcren. Hct is echter 

niet ondcnkbaar dat de nadelen van de 

omamenhangendheid en de schotten 

tussen AWBZ en de re<,t een groter na

deel zullcn zijn voor de kmtenontwik

keling dan hct in een verantwoordelijk

lwid.,ystccm brengen van de hele 

zorg<,ector Daarom past in 1111)11 visie 

hct compartimentsdenken voor de 'io

cialc <,ector niet. 

De zorgverzckeraar zal een budget dic

nen te ki·ijgen voor de hcle <,ector en 

zal hiermee via een competitid belcid 

de kmten dienen lc hehecrsen. [r zal 

dan ~prakc moctcn zi)ll van cen rcgio

nzdc hcnadcring on1 '!Ztnlcn n1ct de aJn

hiedcr<; van zorg tot een zo ellicii'nt 

mogclijkc zorgvcrlc:ning tc komcn. l)at 

vcrgt ccn rrojcctn1atigc hcnadcring om 

via '>timulcring van doelmatigheid.,pro

jecten tot de mce'>t eHeclieve en dh

cii'nte zorgvcrlening te komen 

Tot slot 
De inhoud van de zorg i'> aileen tc ver

hetcren hinnen een samenhangende 

'>truLtuur van de zorgsector Willen we 

de nadruk op zorg lcggcn rnct daarin 

de patient a]<; centraal middelpunt dan 

zal het niel ander'i kunr1en dan dat we 

de toekomq van het gezondheid.,zmg

'ilclsel opnicuw onderwerp van di'icus

sre en helcid maken. Het huidige helcid 

heclt vee] aandacht voor de inhoud van 

de zorg. Dat i'> een goede zaak. ,".1aar er 

is te weinig aandacht voor de <,tructuur 

waarin die zorgverlcning dient plaat<, lc 

vinden. Tevcel zicn we hierdoor een 

heleid van ad hoc-maatregelcn ln dat 

zal uiterndeli1k lcidcn tot ecn zodanige 

onsamenhangendlwid dat de patient 

niet meer die zorg kan krijgen die hi1 

nodig heelt. 

Het ophcllcn van 'ichotten in ver'ichil

lcncle delcn van de zorgvcrlening dient 

het doel te zip1 van loekom'ilig helcid. 

Daarhij zal de bekostiging voortdurend 

aandacht vragen. Llit allerlci herekenin

gen hli1kt duideliJk dat we met het hui

digc peil van onze zorgverlcning een 

jtlarlijksc groei van n1in~tcn'! 2(Yr) nodig 

hebhen. In een zo welvarend land als 

hct onze zal dat door herallocaties mo

gclijk moeten zi)n 

lchter voor het CDA-belcid inzake de 

volhgezondheid zal voorop moclen 

staan dat het gaat om zieke menscn. De 

zorg voor dczc burger~ zal urtgang'i

punt moetcn zijn voor aile discu<,<,ies 

over <,tructuur, organi<,atic en financie

ring van de zorg 
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