
Het rapport "De komende kabinetsperiode" van de Commissie

Zijlstra is een betrouwbaar kompas voor het te voeren financieel

economische overheidsbeleid in de komende jaren. 1 In dit artikel 

wordt beoogd in aansluiting op de receptuur-Zijlstra concreet 

in te gaan op de problematiek van de gezondheidszorg, meer 

specifiek op de ziekenhuisbedrijfstak. In de twee decennia lang 

gevoerde discussie over de noodzaak van verlaging van de 

collectieve lastendruk wordt met name zorgelijk gesproken over 

de kosten van de gezondheidszorg. Omdat de ziekenhuissector 

(f. I 5, 2 miljard) een groat dee! van de to tale kosten van de 

gezondheidszorg uitmaakt (f. 56,3 miljard) is het reeel deze sector 

in het vizier te nemen. 

In hct laatste decennium i<. hudgette

ring hij de politick populair gcwordcn 

al<. in<.trumcnt om organi<.atics finan

ciccl te <;turen op basis 

van ccn vooraf gcfixeerd 

geldbcdrag. Cewczen kan 

worden op de zickenhuis

budgcttcring (sinds 1982), 

de socialc werkvoor

zien i ng ( si nds I 'l89), hct 

onderwijs Uormaticbud

gctsystecm), de budgct

tering van ziektckmtcn

verzekeraars, budgettc-

ring van 

\FOZ) gehantcerd als een macro-bud

get voor de gezondheidszorg2 De 

budgettcring is daarmcc een sturingsin-

strument geworden, dat 

hct functioncren van 

talrijke organisatics ingrij

pcnd bc'tnvlocdt. 

Er is alom kritiek op hct 

hanteren van dcrgelijkc 

budgettcri ngssystemcn 

special is ten, 

medisch 

de expcri-

mcntcn met het clicntgc
API 1)(111 dcr Eyden 

als hezuinigingsmethodc. 

Men zou in de politick de 

schouders op kunnen 

halcn over deze kritiek, 

met de gedachte, dat nu 

cenmaal bezuinigd moet 

worden. Dat is te gemak-

honden budget, cnz. Reeds jarenlang 

wordt een Financieel Overzicht Zorg 

kelijk, en hct doet ook gccn recht aan 

de reelc tekortkomingen van bestaande 
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budgcttcring<,<;y<;tcmen De indruk is, 

dat hct tc laag va<;tge<;telde budget cen 

vee! te dominante rol speelt bij de 

afwcging van de verschillende 

a<;pccten die bij de besluitvorming aan 

de orde moeten komen. De praktijk is 

veelal dat het budget v66rgaat, wat ook 

de negatieve consequentie<, daarvan 

zijn Als de wcrkelijkheid onaanvaard

bare gevolgen laat zien van budget

tenng, ts dat jammer voor de 

werkelijkheid. want de budgetten ZIJn 

doorslaggevend. 

l:levangen door een zorgko<;tenohse'5ic 

hebben politiek en overheid te gemak

kelijk naar het budgettering<;in<;trument 

gcgrcpen om de kmten omlaag te krij

gen !let wordt tijd om de budgette

ringsideologic tc toet<,cn aan diverse 

beginselen Natuurlijk gaat het daarbq 

om meer financieel-economisch getinte 

begin'>elcn a]<; doelmatigheid en clti

ciency op basi<; van een adequate kos

ten-batcnanalyse, waarbij ook rekening 

wordt gehouden met de "cxterne eHec

ten" (de kosten en baten die niet in de 

prijzen worden verdiscontecrd, de on

geprijsde schaarstcl. Ook kan gedacht 

Ook in christen-

democratische kring 

worden aan diver<;e politieke 

begin'>elcn en aan beginselcn 

als consistentie en zorgvul

digheid in het overheidsbe

leid. Daarnaast kan gewezen 

worden op rechtsbeginselen 

a]<; recht<;zckerheid. rechts

gelijkheid, hct in de gezond-

moet doordringen 

dat wij ons geen 

zorgkostenobsessie 

moeten Iaten 

aanpraten 

hcidszorg hinnen een 

redelijke termijn krijgen 

waarop men a]<; patient, c.q. 

a]<, a! ot niet wettelijk verze

kerde ikwantitatief en vooral ook kwa

litatief) volgen<; diverse wettelijke 

regelingen recht hcdt. Ook de algeme-

ne heginselen van behoorlijk bestuur 

zijn hierbij aan de orde. Wanneer de 

overhcid hcpaaldc kwaliteitseisen in 

wettelijke regelingen va<;tlcgt, en ver

volgens niet adequaat regelt, dat de 

daarmec gepaard gaande kmten in re

deliJke mate kunnen worden doorbere

kend in de tarieven (waarvan in de 

ziekenhuissector talrijke voorheelden te 

noemen zijn zoals wetgeving op het 

gebied van milieu en arbeidsomstandig

hedenl, dan i<; er <;prake van onbehoor

lijk hestuur Voor christen-democraten 

geldt. dat daarnaa<,t ook getoet<;t moet 

worden aan de christen-dcmocrati'>che 

bcginselen. Vooral ook. omdat hct 

CDA in het atgelopen decennium ccn 

sterk voorstander is geweest van de uit

breiding van het budgettering<;instru

ment. Dit were! onder andere beplcit 

met a]<; argument, dat het met budget

ten mogelijk i'> meer op at<;tand te be

<;turen. terwijl de autonomic van 

organisaties en imtellingen om zcll 

naar eigen inzicht tc handclcn met 

hudgetten zou kunnen worden ver

groot. De praktijk wijst uit. dat dcze 

zogenaamde hudget-autonomie zeer 

betrekkelijk is en ook negatieve gevol

gen hecft. Helangrijker is nog, dat de 

budgettering in de gezondheidszorg op 

onderdclen in strijd hli)kt tc zijn met 

bestaande wetgeving. 

Op het eerste gezicht <,preekt de ge

dachte van de budget-autonomic I a!<; 

autonomie binnen een door de over

heid va<;tgesteld budget I wei a an. 

Vooral voor dege11en. die zich door het 

beginsel van de "soeverciniteit in eigen 

kring" of door het '>UO<;idiariteibbegin

sellatcn inspireren. 1\laar hi) nadere he

schouwing blijkt, dat cr vcle 

vraagtekem kunnen worden gezct bij 

hct functioneren van bestaandc hudgct

tcring<;<,y<;temen. len kritische toet<;ing 

van de budgettering aan bcginselen 

lijkt gchoden, omdat in de hestaande 

praktijk budgetten nogal cen<; VOOr de 

beginselcn gaan. In dit artikel worden 
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argun1cntcn aangcdragcn voor de <:,tel

ling, dat bcgJn-,clcn v(H-)r n1octcn gaan. 

Als hiJ toetsing van hudgetten aan bc

ginselcn hlijkt, dat de hudgettcn te laag 

zijn, dan moeten de hudgettcn omhoog 

ot er moet een hijqe\ling plaatsvinden 

111 het takenpakket, dat met hct toege

wezen budget moet worden gelcverd. 

Len mecr radicalc conclusie bn zijn, 

dat er moet worden atgezien van het 

budgctterings1nstrument, omdat ande1-c 

inqrumenten doelmat1ger, ellcctiever 

en zorgvuldiger zip1. tcrwij\ dan rechts

hegimclcn a\, rechtsgelijkheid en 

rechtszekerhcid hctcr tot hun recht 

kunncn komcn. Als ecn van de achter

liggcnde oorzakcn voor het verkecrde 

gehruik van hct hudgetteringsinstru

ment kan gcwezcn worden op hct ten 

onrcchte tot de collccticve 'iector reke

ncn va11 de gezondhcidszorg. Er is spra

kc van een "collccticvc dcnklout" 

doordat talrijke particuliere rechtsper

'iOncn ten onrechte tot de collecticve 

sector worden gerekend. Hct is zinvol 

de vcrvagcnde term "collectievc sector" 

als allcsonwattend containcrhegrip op 

te bergen op de zolder van het huis. 

waar de eulorie over de in aile opzich

tcn maakbare samenlcving inmiddels is 

vcrlaten. Dat bicdt de moge\ijkhe1d het 

vervuilde begrip "collcct1eve lastcn'' uit 

te zuivcren. Daarmee wordt ecn lang 

vcrbeide opening gchoden om de 

qeed' weer de politickc hartstochten 

mobiliserende discussie over hct tinan

cicring'ltckort in reeler vaarwatcr tc 

loodsen. llii het hnanciering5tekort bc

hourt het uitsluitend te gaan over het 

tekort van de overheid ze\1, doordat de 

ovcrheid5uitgaven hogcr zijn dan de 

overhcid5inkomstcn (vooral bela'itin

genl. Wanncer deze situatic zich voor

doct, moctcn olwcl de belastingen 

omhoog, ot de overheidsuitgaven om

laag, olwel ccn combinatie van bcide. 

Daarmee wordt duidclijk, dat de poli

tick versluiercnde gewoonte de Zlekte

kmtenverzckering<,prcmies tot de 

collectieve lasten te rekenen aan de 

kaak moet worden ge5teld. Coed rent

meester<,chap vergt een andere aanpak 

dan de huidige budgetteringsneurose 

i"budgelto<,e"). Nadat bij de ko<,tenbe

hecrsing in de gezondheidszorg tijdens 

de kabinetten Lubbers I en II hct accent 

werd gelegd hij de aanbodrcgulering, is 

hij de 5telselwijziging van de ziekteko5-

tenverzckcringen het accent tijdcns het 

kahinet Lubbers Ill mecr vcrschoven 

naar vraagregulcring. Het heleid van 

het kabinct-Lubbcr5 Ill was er tot nu 

toe op gericht. de budgettering in het 

kadcr van de Ziekentond'iwet (ZFWJ 

en de Algemene Wet llijzondere 

Ziektekosten IAW\3ZJ gelcidelijk uit te 

hreiden. l3eoogd wordt de thans nog in 

overwegendc mate op hi5torische ba'i' 

va<,tgestelde hudgetten te vervangen 

door geohject iveerdc I normatieve J 

budgetten, cq. normuitkeringen. !-let 

kabinet-Luhher'i Ill heelt zijn beleids

voornemens neergelegd in de nota 

"l\1oderni'iering zorgsector: wcloverwo

gen verder" ( 1992), maar daarmee i'> het 

laatstc politieke woord nog niet gespro

ken, zeker voor chri'iten-democraten 

niet. 3 

CDA-opvattingen 
Het C:UA-rapport "Zorgvernieuwing 

door 5tructuurverandering" (januari 

I <JH7) achtte een structuurverandcring 

noodzakelijk om in regclgeving en 

hnanciering van volksgczondheid en 

maatschappclijkc dienstverlcning con

erect gestalte te geven aan een zorg

zame samcnleving.~ De voorgcstelde 

structuurverandering wordt gcbascerd 

op de hooldlijnen van het christcn-de

mocratische dcnken in termen van de 

vier kcrnbegin'>elcn: gcrechtighcid. 
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gespreide verantwoordelijkheid, rent

meesterschap en solidariteit. Een van 

de conclusics was, dat het bestaande 

beleid, in belangrijke mate gehaseerd 

op de "Structuurnota Cezondheids-

zorg" (1974), teveel vanuit een macro

cconomisch perspectief tendeerde naar 

een alomvattende ovcrhcidsgreep op de 

gang van zaken. Omdat 

van deze beginselen is afgeraakt )uist 

omdat wij in deze tijd vooruit moeten 

kijken naar het te voeren beleid in de 

komende regeerperiode, is het gewenst 

de bestaande situatie onder de Ioupe te 

nemen, en met name scherp te bezien, 

of en in welke mate getornd wordt aan 

fundamentele heginselcn (rechtsstate-

lijke hcginselen, CDA

vergaande overheidsregu

lering nict doelmatig is 

gebleken, moet het over

heidsbelcid veranderen: 

De zwakkeren in 
heginselcn, andere begin

selen) Het C:DA zal zich 

mecr als een schild voor gezondheid worden 

de overheid moet de 
extra in problemen 

de zwakkeren moeten op

stellen. Te vaak wordt 

aileen gedacht aan de 

financieel zwakkeren, 

terwijl de zwakkeren in 

gezondheid (zieken, ge

handicapten), die vaak 

66k financieel tot de 

voorwaarden scheppen gebracht door 
waaronder maatschappe

lijke organisaties hun ver

antwoordelijkhcid kunnen 

optimaliseren. Vervolgens 

allerlei gevolgen 

van bezuinigings-

werd de C:DA-vi'>ie ook in 
budgettering 

het verkiezingsprogramma 

"Verantwoord Voortbouwen" (juli 

1989) verankerd "De door het C:DA 

voorge<,tane wijzigingen in het stelsel 

zijn mede ingegeven door de wens om 

meer zorginhoudclijke vernieuwing en 

een betere zorg op maat mogelijk te 

maken dan tham in een structuur met 

een grotc mate van overheidsplanning 

mogelijk is geblcken." In het Program 

van Uitgangspunten wordt een pleidooi 

gchouden voor een beter evenwicht 

tussen beslissen, betalen en genieten, 

tussen rechten en plichten. Er is daarin 

sprake van de norm, dat de overheid 

borg moet staan voor een "bodem in 

de zorg". 

De gezondhcidszorg is zeker een sec

tor, waarin hct zcer belangrijk is de vier 

kcrnbeginselen van het C:DA tot hun 

recht te Iaten komen. Toch heeft het 

overheidsbeleid (met medcvcrantwoor

dclijkhcid van het CDA) in de afgelo

pcn periode eraan bijgedragcn, dat de 

praktijk van de gezondheidszorg op 

onderdelen verdcr van de realisering 

zwakkeren behoren, extra 

in problemen worden gebracht door 

allerlei gevolgen van de bezuinigings-

budgettering. 

Zorgprijzen 
In de loop van 1992 ontstond er vee! 

politieke commotie, omdat de staats

secretaris had gezegd, dat de zicktc

kostenverzekeringspremies tot 'lO% 

omlaag konden, terwijl de ziektekos

tenverzekeraars konden aantonen, dat 

dit niet mogelijk was. Een van de 

hoofdoorzaken was, dat de ziekenhui

zen nog grote budgetbedragen over 

voorgaande jaren tegoed haddcn ("pijp

lijneffect"), en dat deze nog middels (al 

of niet tijdelijk) sterk verhoogde ver

pleegtarieven moesten worden afgere

kend. Dit systeem, waarbij (de 

ziektekostenverzekeraars van) mensen 

die m1 in een ziekenhuis worden opge

nomen een sterk verhoogd verpleegta

rief moeten betalen voor in het 

verleden opgenomen paticnten, is na

tuurlijk rijp voor de sloop Hct systcem 
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van financiclc allocatie moct een meer 

directe relatie hehhen met de werkelij

ke "produktie" van ziekenhui<>diemten. 

Uat is mogelijk door de ziekenhuissec

tor consequent te heschouwen als ecn 

<,pccifieke hcdrijfstak. waarin gewcrkt 

wordt met zorgrijzcn. Dezc zorgpriJ

zen mocten cen reclc relatie hebhen 

met de werkelijke kmten (in normatie

ve zin. dus rekening houdend met effi

cient en doelmatig werk. dus exclusicf 

verspillingen '!. Hct bestaande systcem 

met fictievc taricven fru<>treert de opti

malc allocatie van financicle middclen, 

waardoor niet aileen de hnanciecl-eco

nomische doelmatigheid wordt aange

tast. maar ook de sociale, principiclc 

doelmatighcid. Wannecr het om rede

nen van <;ociaal-economi'>ch belcid 

(beperking verschil tusscn brutoloon en 

ncttoloon; Europcse integratic, e.d.) 

nodig wordt geacht, de voor een wette

lijk voorgeschreven basispakket aan 

zorgvoorzieningcn tc betalen premies 

voor de zickteko'>tenverzckeringen om

laag te brcngen. dan moct de politick 

de moed ophrcngcn om het basispakkct 

te vcrklcinen door bcpaalde verstrek

kingen uit het hasispakket te elimine

rcn. !vlaar zolang cr een wcttelijk 

verstrekkingcnpakket is, mocten de 

daarmee gcmocide kostcn worden vcr

goed. hoc omvangrijk het heroep ook 

is van degenen. die gebruik maken van 

hun wettclijk gcgevcn aanspraken op 

medische zorg. Een vooraf vastgcsteld 

geldbedrag (budget) is principicel in 

strijd met het hestaande wettelijke sy

steem van "open einde regelingen" En 

een financieel volumina-belcid. op 

grond waarvan wordt vastgesteld, dat 

<,\echt<. cen beperkt aantal per<>onen in 

aann1crking kon1t voor vcrgocding van 

de ko<,ten voor hepaalde zickenhuisvcr

richtingen, is in <,trijd met het beginsel 

van de rcchtsgclijkheid. De comhinatic 

CllV 'l •n 

van bezuinigingshudgettering en finan

cicel volumina-heleid. zoals we dat tn 

het afgelopen decennium hehhen mee

gemaakt. is in strijd met rechtsstatelijke 

beginsclen en met CDA-beginselen. 

Maar worden we door de explosic van 

de zorgkostcn nict gedwongen tot dit 

beleid7 Het hicrna gcgevcn antwoord i<; 

ondubbelzinnig: nee' Hct is hoog tijd 

voor cen andere financicle allocatie bij 

ziekenhuizen: financicle allocatie door 

zorgpriJzen binnen door de overheid 

( wctgevcr) vastgesteldc randvoorwaar

den. 

Zorgkostenprobleem 
\., het zorgkmtenprobleem een pro

hlcem) Deze vraag lijkt op cen open 

dcur. Toch is hct nodig de zorgkosten 

nader te analyseren. Het FOZ 1992 

(blz 12/13) gccft uitsluitsel! De uitga

vcn van de zorgsector stegen van 20 

miljoen in 1975 tot 32,9 miljoen in 

1980. Al\e<,zins aanleiding voor cen po

litieke ingreep. zou men zeggcn: de 

ziekenhuishudgettering wcrd ingc

vocrd. Len andcr cijfcr: de uitgaven van 

de zorgscctor stijgcn van 20 miljoen in 

1975 tot 61.3 miljoen in 1995 Toch 

wei een zorgkostenprobleem' Maar 

omdat hct Hruto Nationaal Produkt 

OlNP'i in dezc pcriode stijgt van 219.9 

miljoen tot 663,7 miljoen, zijn de uit

gavcn van de zorg<,ector in 1975 9,1% 

van hct BNP en in 1995 9.2%. Ecn op

merkelijk stabiel patroon dus. Wanneer 

we kijken naar de uitgavcn van zorg per 

hoofd van de bevolking, dan stijgen de

ze van 2.314 gulden in 1980 tot 3.470 

gulden in I 992. een toe name van I 156 

gulden. Maar als we bij de totalc uitga

vcn van zorg de inflatie eliminercn 

(prijspeil 1980), dan blijkcn de uitgaven 

per hoofd van de bevolking reeel 

slechts gcstegen tc zijn van 2.314 gul

den in 1980 tot 2.486 gulden in 1992, 
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dus een reck toename van 172 gulden 

over deze gehelc periode van 12 jaren 1" 

In deze periode zijn de zorgkmten per 

hoold van de bevolking derhalve retel 

gestegen met iets meer dan circa ccn 

gulden per maand. Waar praat het 

zorgkos ten papagaaienci reus eigenl ij k 

overc Er is dus geen zorgkostenpro

bleem in de zin zoals dat ons wordt 

aangepraat. En daardoor zitten we in de 

problcmen, wachttijden. onvoldoendc 

patientenzorg, onvoldoende kwaliteit 

van de patientenzorg, afwentcling van 

kosten, te weinig personccl, onvol

doende arbcidwoorwaarden, externc 

effccten. h is sprake van ccn zorgkos

tenobse"ie. 1' Een opmer·kelijk poli

tick gcgcvcn is overigen<,, dat in hct 

FOZ 1993 (ander<, dan in FOZ I 'J'J I en 

FOZ 1992) gcen gegevens zijn opgc

nomen over de reck zorgkosten per 

hoofd van de bevolking in de periode 

1975/1995' Als deze cijtcrs wei opge

nomcn zouden zijn, zou te duidelijk 

zijn, dater gcen zorgkostenprobleem is 

zoals dat ons voortdurend wordt aange

praat. En deze cijkrs komcn slecht van 

pas, als cr weer forse bezuinigingen 

moeten worden aangekondigd voor de 

gezondheidszorg 

Terug naar de aanlciding tot invoering 

van de budgettering. De radicalc vcr

vanging van de hnanciering van de 

'otrlflllt' (gclcverde diensten) door finan

ciering van de 'inp11t' I de van te vo-

ren vastgestelde kosten voor de 

toegestane middelen) in de vorm van 

vaste in<,tellingsbudgetten wa<, een on

verantwoordc paniekmaatregel. In ze

kere zin te begrijpen, omdat hct 

I inancieringstekort van de overheid in 

1983 hoven 10% van het nationale in

komen stceg en de werkloosheid met 

I 0.000 personen per maand toenam. 

De leitelijke achtcrgrond voor de over

gang van het systccm van kostenbe-

heer<,ing door COZ/ 

Overlegorgaan Taricven 

Centraal 

in de 

CezondhcidQorg ICOTCJ normering 

naar een systcem van instellingshudget

ten was, dat dezc normering geen mo

gcliikheid hood tot stabili<;atie van de 

volumina. De gemiddelde volumegroci 

van de intramurale zorg wa<, vanaf I 'l5 .i 

tot het begin van de jaren zcventig 

6,0'){,, al., gcvolg van de ophouw van 

het zorgstelsel. De kmten van de intra

muralc zorg kwamen van I, I% van het 

BNP in 1953 tot 3% in 1973 In 1983 

was het 4,8% van hct BNP En in I 'J'l2 

kostle de intramuralc gczondheidszorg 

4,5% van het BNI' Een zeer stabiel km

tenratroon derhalve' Zcker, als men re

kening houdt met het leit, dat de 

ko<,ten van de gezondheid<,zorg - naar 

hun aard' - <,neller stijgen dan het BNP 

Omdat de (<,trak genormecrde) exploi

tatiekostcn jaar in par uit toenamen, 

wilde men de volumina vcrminderen. 

En om de noodzaak van een drastischc 

verandering te ondcrstcunen, maakte 

men gcbruik van nominalc cijlcr<;, een 

nominalc stijging van de kosten van 

de intramurale gezondheid.,zorg van 

f. 9.71 8 miljoen in 1975 tot 

f. 17.634 miljoen rn 1981 '' 1\laar a]<, de 

intlatie wordt geeliminccrd (om de 

werkelijke kosten tc krijgen I. dan i'> het 

beclcl geheel andcr<,, ecn stijging van de 

reele kostcn van de intramurale ge

zondheidszorg van f. 9. 718 miiJocn in 

I 975 tot f. I 0437 miljoen in I 981 Dus 

bij de invoering van de ziekenhui<;bud

gcttering wist men, en nu weten we her 

ook, dar de fcitelijke noodzaak voor 

een drastischc ingreep in de rcchtcn 

van patientcn en vcrzekerden op ade

quate gezondheidszorg onthrak. Maar 

ook de rechtsgrond onthrak, en toch 

gaan we ermee door Formeel wordt de 

zickenhuisbudgcttering geba<,ccrd op 

de Wet Tarieven Cczondheid.,zorg 

( I lV 1) 1!1 



\ WTC I 1\\aar de WTC kim de wette

liJkc ba-,is 111et vormen voor de budget

tenng, omdat de WTC uitsluitend 

bedocld i'> ak wet die de tarieven regu

lccrt: het is cen prijzcnwet, die aileen 

de maximaal tocgestane tarieven vast

stelt, maar geen budgctwet, die de vo

lumina ot de kmten maximecrt. De 

WTC houdt rekcning met hct "open 

eindc karakter" van dt> zicktekostenver

zekeringsregelingen. Maar zelfs a\-, de 

WTC wei ccn adequate wcttelijke 

gronds\ag zou bicden voor budgctte

ring c.q. bcpcrking van volumina -

maar dat is niet hct gcvai'' -, dan nog is 

hct zo, dat allcrlci wettclijke regelin

gcn, die het handelen van artscn en zic

kenhuizt>n rcgulercn ten aanzicn van 

kwaliteit en kwantitc1t van patientcn

zorg dwingender ziJI1 dan de budgctte

ringsregeling. In de hierarchic van 

rclcvantc wctgcv1ng van onze rcchtll~ 

staat gaan die vcle wcttt>\ijke regelingcn 

inzake de paticntenzorg in ziekenhui

zcn immt>rs vci6r de budgettcring<,rege

lingcn. 

Rechtspositie patient 
1\let ingang van 1-1-1988 i-, een nieuw 

<,ystcem van budgettcring ingcvoerd in 

de ziekenhuizcn ter vervanging van het 

ecrdcre budgetteringS'>ystcem, en dit 

systeem is later weer bijgesteld. In de 

laatste jaren i'> cr ook wetgevende ar

heid verricht tcr vcrhctering van de 

rt>chtspositie van paticnten. Hct is in de 

politieke praktijk n1et gebruikelijk bud

gcttcring en patientcnrechten met el

kaar in vcrband te brcngen. Toch is dat 

noodzakeliJk. Hct is immers ecn wcinig 

aanlokkt>lijk pcrspectid, dat de wetge

vcr zich inspant om paticnten een (for

mecl) sterkere recht-,positic te geven, 

tcrwij\ de budgcttering tegeliJkertijd 

veroorzaakt, dat paticnten hun materic

lc rechtcn op onderzock, opnamc en 

CllV 'J''i1 

bt>handeling minder tot gelding kunnen 

brengen. In de kern gaat het om het di

lemma van de grenzen van de medische 

zorg welke het gevolg zijn van hnan

ciclc bcpcrkingen. In onzc recht<,<,taat 

i') de vvctgevcr de cnigc in aann1erking 

komende instantie om de hnancielc 

grenzcn van de - met overhcid-,gelden 

bekmtigde- medische zorg vast te stel

len in overeenstcmming met de funda

mentele beginselcn van onzc 

recht.,.,taat en de hi) wctgeving aan de 

ovcrheid toegekendc taak. 

Wclnu, talrijke wettelijke regelingen 

(op wctgcving gebaseerdc regclingcn, 

pscudo-wctgeving e.d.) kenncn aan pa

ticnten rcchtcn toe zondcr dat daarbij 

door de wetgever budgettaire bcperkin

gen zijn aangebracht. Deze wettelijke 

regelingcn gcven patienten een in be

ginscl onbcperkt recht op adequate 

hulpvcrlening als er een rnedische indi

catic is. Hct zijn "open einde regclin

gcn', omdat het aantal mcn<,cn dat een 

bcroep doet op de medische voorzie

ningen immers nict hekcnd is en de 

daarmee gcmoeide kosten vooral ook 

niet vollcdig zijn va<,t tc stellen. Het 

hxeren van de kmten van dcrgelijke 

"open eindc regclingen" met ccn in be

langriJke mate va'>l budget i-, dan ook 

principicel in '>trijd met fun
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damcntelc hegin-,elcn van 

onze rcchtsstaat. Aileen de 
De uitgaven voor 

wctgever zeit kan dergelijke 

hnanciele beperkingen in 

de desbctreffcnde wettelijke 

regelingen opncmen, maar 

de wetgevcr zal dit niet <,nel 

doen omdat daardoor worclt 

getornd aan rcchtsbegin

zorg per hoofd van 

de bevolking zijn 

in twaalf jaar slechts 

met 1 7'2 gulden 

gestegen 
sclcn a\-, rechtszekcrheid en 

rcchtsgelijkheid. Wei kan de wctgever 

bcpcrkingen aanbrcngen in het wette

\ijk gegarandecrde verstrekkingenpak

ket, maar dan zal de politick de moed 



N 

0 

I 

0 

z 
C> 

N 

u..: 

z 

0 

moetcn opbrengen om keuzcs tc ma

ken. Elders is aangegeven, dat de mate

rielc recht-;positic van de paticnten 

door de hudgettering wordt aangetast 

en dat dit in strijd is met de hestaande 

wetgcving 7 In artikcl 22. eerste lid van 

de Crondwct is niet een atdwingbaar 

recht van de burger vastgelegd, maar 

wei een in<>panningwerplichting van de 

overhcid: "De overhcid trelt maatrcge

lcn ter· bevordering van de volbge

zondhcid." In de afgclopen jaren heclt 

de overhcid - onder druk van de poli

tick en op grond van ecn zorgko<,ten

ob<,cs'>ic dcze grondwcttelijke 

inspanningwcrplichting verzaakt door 

de materiele rccht<>positie van de pa

tient aan te tasten. Hoe lang is de zorg

kostenoh<,e<;<;ie nog aan de machr: 

Dcze vraag prangt temeer. omdat het in 

de maatschappelijkc disCLtS'>ie min ol 

mccr ak een feit wordt geprescnteerd, 

dat de zorgk<J'>tcn ccn maar-;chappclijk 

ontreddercndc explosic zouden vor

men. Terwijl het met de zorgkmten, 

zeker ook internationaal gezicn, mee

valt Zo zijn de uitgaven gezondheids

zorg per hoofd van de bevolkrng 

I 19901 in US-dollars: We<,t-Duitsland 

1899, Denemarkcn 1587, Nederland 

1500, llelgie 1444 Vcrenigd Koninkrijk 

10.19. In 12 jaar tijd (1980/1991} zijn 

de rcclc kosten per hoofd van de bevol

king in Nederland met circa een gulden 

per maand gestegen''' Dit inzicht op 

basis van dezc cijlcrs in hct FOZ 1991 

is kennclijk nog nict doorgcdrongen. 

Het enige valabelc politickc argument 

was en is, dat de volkwcrtcgcnwoordi

ging, aangcwczen als \Vctgever, de \VCt

geving moct verandcren, als de 

parlemcntaire mecrderheid althans van 

oor-deel i'>, dat de onvcrmijdeliJkc kos

tenconscquentie<, van hct wettcliJk vast

gc-;tclde vcr<,trckkingenpakket nict 

aanvaardbaar zijn. Zolang de hcstaande 

wctgeving nict verandcrd is, moct met 

name de wctgever de hcqaande wcttcn 

in acht nemen. 

Belastingen, sociale premies 
en zorgprijzen 
Fen hclangrijk dec! van de gczond

hcidszor-g i'> ccn hedrijl<,tak van particu

licrc instellingcn, en andcr<, dan vaak 

voctstoots wordt aangenomen geen on

der-dec! van de collectievc <>ector. 

Hoewel na de Tweedc Wcrcldoorlog de 

mecstc instellingcn van gczondheids

zorg particulierc in~tcllingcn waren, i-; 

in de zcvcntiger Jarcn in toencmende 

mate hct idee gcvolgd, dat dcze instcl

lingen ccn onderdccl vormcn van de 

daartoc opgerektc "collecticvc sector'' 

Her hclangrijk<,tc argument om dit tc 

doen was. dat de prcmic ter bc<,trijding 

van de kmtcn van de zorgin<,tcllrngcn 

wordt gehcvcn over hct bruto inko

men, en dat ccn hogcrc premic dcrhal

ve lcidt tot een lager netto inkomen. In 

die zin i'> de premic - a]<, prij'> van hct 

vcrstrekkingcnpakket voor de vcrzcker

de - vergelijkbaar met hclastingcn en 

met sociale prcmics I tcr bekostiging 

van allerlci inkomcmdcrving<;regelin

gcn zoa]<, AOW. Wi\0 c.d.l. De over

heidsuitgaven, de kostcn voor de met 

socialc premies hckostigdc voorzienin

gen en de kmtcn van de wetteliJkc 

zicktekostenvcrzckeringcn IZickcn

tondw<et, AWBZJ worden bij clkaar 

opgctcld en vcrvolgens als ecn uit de 

hand gelopcn collecticve sector ge

brandmerkt. Fn omdat dezc collecticvc 

<,ector moet worden hckostigd met 

collcctievc hcflrngen, c.q. collccticve 

lastcn, die de alstand tu<>sen bruto

inkomen en netto-inkomen ide zgn. 

"wig") belastcn. moetcn o.a. de premies 

van de ziektekostcnverzekcringen om-

laag. 

Deze <;tcllingnamc heeft opmerkcliJk 

c llV <) 'Jl 



vee\ aanhang, maar is onjuist. lnzicht 

onhtaat, zodra men lx\a.,tingen, socia· 

le premies en ziektcko<,tenvcrzekcrings· 

premie'> nict meer over ccn collectieve 

kam <,cheert als collectieve lasten. Om 

tot een verantwoorde kostenhehccrsing 

te komen i<, het noodzakelijk kosten en 

haten per sector af te wegen. 

lnternatJOnalc vergelijking tootlt aan, 

dat de helastingdruk in Nederland te 

hong is. De hela'>ltngdruk moet dcrhal

ve omlaag door de overhcidsuitgaven te 

verminderen. Ook de socialc inko

nlcn'-ldcrving-,rcgclingcn zijn hoog, 

waardoor de socialc premies hoog zijn. 

Hct C:l'fl hedt onlangs va<,tge'>leld, dat 

de sociale zekerheidsuitgaven in 

Nederland hct hoogst zijn van de 

Europese handc\<,partners. Ceheel an· 

dcrs i'> het met het niveau van de kos

ten van de gczondheidszorg, die 

internationaal gezien op een redelijk 

niveau !tggen. Een vee\ voorkomend 

miwerstand is, dat de JHemie, die men 

hctaalt om in geval van ziekte verze

kerd te hlijven van een inkomen (de 

premie voor de Ziektewet) eigenlijk op 

dczelfde wiJZC hehandcld kan worden 

als de prcmie, die hetaald wordt om 

recht te kriJgen op het verstrekkingen· 

pakkct van de gezondheidszorg. In het 

eer<;te geval gaat het om een premie 

voor een inkomensdervingsregeling 

lsocialc premie). In het tweede geval 

gaat het om een pri)s, die men betaalt 

voor het produktenpakket van de 

bedrijfstak gezondheidszorg. Het is 

evident, dat men een inkomen'>· 

dervingsregeling en een prijs voor een 

produktenpakkct van een hedrijf gehcel 

verschillend moet beoordelen, in ver

band met de geheel verschillende soci

aal-economische etfecten. Daarom is 

het goed <,cherp te differentieren tus

sen: premies vnor inkomensdervingsre· 

gelingen hocialc premies), premies 

( ()V '! '!l 

voor de kosten van gezondheidszorg· 

hedrijven (zorgprijzen) en be\a.,tingen 

1 ter dekking van de overheidsuitgaven). 

\Vanneer men zich houdt aan deze hel

dere indeling, dan is het mogelijk een 

maatschappelijk eHectieve kmtenbe

heersing en een sociaal aanvaardhare 

bekostiging van de voorzieningen te 

operationaliseren, zonder dat gcweld 

wordt gedaan aan heginselen. 

Decollectivisering 
Het hovemtaande maakt duidelijk, dat 

het voor de gezondmaking van de col

lcctievc sector nodig is de versluierende 

begrippen "collectieve <,ector" en "col

lectieve lasten" op te blazen. De zie· 

kenhuisbedrijfstak bestaat voor hct 

overgrote dee\ uit ze\f.,tandige rechts

per<,onen, die niet via belastingen (sub

sidies! worden bekostigd, maar uit de 

premies van de verzekcrden, die ziekte· 

kmtenverzekeringspremies ( zorgprij · 

zen l beta len. In icder geval moet de 

ziekenhui.,bedrijfstak bevrijd worden 

uit hct "collectieve \a<,ten fetisjisme'' 

door de allocatie van financicle middc

len aan de ziekenhui.,bedrijven - binnen 

door de wetgevcr te bepalen randvoor

waarden · te Iaten plaatwindcn door 

middel van zorgprijzen, die een reck 

relatie hebhen met de werkelijke kosten 

en kostprijzen van de ziekenhuisdienst

verlening. Als men het hegrip collectie

ve lasten dan toch wil blijven gebruiken 

in de politieke disCLts'>ie dan mag dit 

begrip aileen gebruikt worden als 

optelsom van belastingen en socialc 

premies. 

AI jarenlang is de definitie van het col

lectieve lastenbegrip omstreden. llijlage 

20 van de Miljoenennota 1993 gceft 

een overzicht. Vanaf 1976 (Kabinet· 

Den Uyl, de tijd van de euforie over de 

co 1\ectivi sti.,ch · maakhare samenlevi ng 

met een maximale overheidsinterven-
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tie) speelt de collccticvc lastendruk een 

helangrijke rol in de begrotingsnorme

ring. Maar in dit overzicht wordt voor

hijgegaan aan de eerder door Zijlstra 

ontwikkelde begrotingsnormering Het 

wordt hoog tijd, dat bij de begrotings

normering weer de aansluiting wordt 

gevonden met de ZiJlstra-normering. 

Na 1976 is men ten onrechte halsstar

rig blijvcn vasthouden aan een aan

vechtbaar collcctieve lastenhegrip. In 

het zevende rapport van de 

Studiegroep llegrotingsruimte ( 1 9H3 I 

werd gesteld. dat een ontvangst een 

collectieve last is indien sprake is van 

een verplichte hefting "zonder dat daar 

een direct mee <,amenhangende voor

ziening tegenover staat." Het achtste 

,·apport van de Studiegroep llegro

tingsruirnte (I 989) nam deze dehnitie 

over en voegde eraan toe: " .. er is spra

ke van een collcctieve last als bij de 

hetaling van de hefting geen sprake is 

van vrijwilligheid ot geen sprake is van 

ruil (gecn concrete, individuele, met de 

hclhng samcnhangende tcgenpresta

tiel." Ten onrechte worden de premies 

voor de ziektekostenverzekeringen tot 

de collecticvc lasten gerckend, want te

genover het betalen van ecn premie 

staat als tcgenprcstatic een ge·individu

alisecrd rccht op ecn duidelijk om

schrevcn verstrekkingenpakket. F.r 

moet op gewezen worden, dat de norm 

voor de collectieve lastendruk slechts 

een beperkte betekeni'> hedt. het gaat 

slcchts om een rnacro-economisch ken

getal. dat gehruikt wordt als politiekc 

norm in het kadcr van de begrotings

normering, en niet orn een rechtsnorm. 

Zelf., als de wetgever ee11 wettclijke 

<;Latus zou geven aan de collectieve 

lastennorrn, dan nog is deze zecr 

betrekkeliJk In ieder geval wegen de 

in talrijke wetten neergelegde rechten 

(van paticnten) en plichten (van 

artsen en ziekenhuizen) rechtens vee! 

zwaarder dan dczc vaak politiek 

rnisbruikte begrotingsnorrn van de 

collectieve lastendruk. De bestaande 

UlV'I.''!J 
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ddinitie van collcctieve la<;t i'>: "Een 

collectieve last i'> een in Nederland 

door de overheid opgelcgde verplichte 

hetaling aan een overheid waar geen 

concrete, mdividuele en met de be

taling samenhangende tegenprestatie 

tegcnover staat of waarbij het gaat om 

ccn cig~n hijdragc voor een voorzie

ning waarvan het gehruik verplicht is." 

it\liljoenennota I'J'J:l, p .. Hil. Hetgaat 

buiten het bestek van dit artikel om een 

volledige argumentatie uit te werken 

over de voosheid van het begrip collec

tJevc lasten. Wei kan worden vastge

stcld. dat hct om de politieke wil gaat, 

wat we met clkaar willen afspreken. 

Welnu, het is van hct grootste belang, 

dat de wettclijke normen doorslag

gcvcnd hlijven en dat een gezonde di'>

ciplme wordt bevorderd met 

hetrckking tot de onwang van de over

hcidsuitgaven ( te hekostigen met bebs

tingenl, van de socialc voorzieningen 

I te linancicrcn met kostcndekkende 

soualc premicsl en het aanhod en 

gelxuik van de diensten van zieken

hui'>hedrl)ven ( te hnancieren mel km

lendekkcnde zorgpriJzen l Op basis 

van dezc hcldere indeling kunncn aller

lci oncigcnlijke discu5'ies over het wei 

of niet als collcctieve last heschouwen 

van hepaalde kosten tot het vcrlcden 

hehoren. 

Een voorbceld ter verduidelijking. Op 

grond van de Wet Toegang Zickte

kostenvcrzekering IWTZ) betalcn aile 

particuliere verzekerdcn a!, solidari

leitshdting cen WTZ-omslagbijdrage, 

waarmee de meerkosten van vcrzeker

dcn met een (door de overheid vast

gesteld) standaardpakket worden 

hekostigd Omdat het hicr gaat om ccn 

verplichte hclhng, waarhij tegcnover 

de hefting gcen individuelc mel de 

hefting samenhangende tegcnprcstatic 

staat, zou men zeggen, dal dit volgcm 

C I lV 'l '11 

de bestaandc ideologic van de collec

tieve Ja,tendruk als ccn collecticve la<,t 

zou worden behandcld. Toch wordt 

deze WTZ-hefhng (I 992 circa f. I ,6 

miljard) niet tot de collectieve lasten

druk gcrckend, met a!-. argument: er is 

gccn sprakc van geldstromen in de 

richting van de overheid. Maar bij de 

ziektckostenverzckeringcn gaat hct 

toch ook niet om geldstromen richting 

overheidc Opmerkclijk is, dat de 

MOOZ-heffing (Medchnanciering 

Oververtegenwoord igi ng 

Zicken fondsvcrzekerdcn) 

Oudere 

ook een 

solidaritcitshefhng ten laste van parti

c.ulier verzckerden - wei tot de collcc

ticve lastendruk wordt gerckend 1 De 

tijd is overrijp om over tc gaan tot 

dc-collectivisatie van de collcctieve 

lasten of tot het opheffen van dit voor 

manipulatie en misbruik vatbarc begrip 

Principieel beleid geboden! 
Het kabinet l.ubhers-111 hccft begin 

[Lilli I 'l'J:l besloten de "dcrde fase" van 

het plan-Simons inzake de stelselwijzi

ging zieklekmtenvcrzekeringen uit tc 

stellen tot 1996. /\let dit ver<,tandige 

be,Juit is de regcring tegemoet geko

men aan wen-.en van verzckeraars en 

instellingen van gezondhcidszorg, die 

crnstige kritiek hcbhen geuit op de 

voorgcnomen maatregelen. Bovendicn 

is rekening gehouden met recente rap

porten van de commissie-Witteveen en 

van de commissie-llruins Slot, die een 

"ii111e-ou( adviseerde. Zoals a! ccrder in 

de CDA-wcrkgrocp gezondhcid-.zorg 1ll 

naar voren is gekomen, is hct 

risico zeer groot, dat het doorgaan met 

het overhcvclen van steeds mcer voor

zicningen naar de AWBZ als "earner" 

crtoe leidt, dat hct gecombineerde 

taricf voor de loon- en inkomstcnbelas

ting en premies in de "cer<;te schijf" 

( voor de laagste inkomcnsgroepen die 
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onder de belasting vallen) hoven de 

45')(, komt. De tot voor kort bestaande 

plannen van staatssecretaris Simons 

komen er immers op neer, dat via 

de AWBZ-carrier circa 15 a 20 miljard 

gulden onnodig "binnen de collectieve 

sector" wordt gehaald De "eerste 

schijf" (circa 80% van de belastingbcta

lcrs heeft ccn inkomen dat binncn 

de "eerste schijl" valt) zou daardoor 

voor cen nog grotcr dee! uit premies 

gaan bestaan, terwijl het tarief omhoog 

zou moeten gaan. Bovendien wordt 

veelal te gemakkelijk voorbijgegaan 

a an principiele ( rechts) 

rechtszekerheid van de vcrzekerdcn 

gesproken' 

Cewezen kan worden op de risico's van 

hct zonder mcer overhevelen naar de 

marktsector, zoals dit bij de WAO

nieuwe stijl gebeurt De Eerste Kamer, 

die op 6 juli 1993 akkoord ging met de 

voorstellen na het aanhoren van een 

nauwelijks of niet uitgcwerkt voorstel 

om de positie van chronisch zieke 

werknemers veilig te stellen, kan zich 

met recht bckocht voelcn! Toen was 

immers niet bekend gemaakt, dat 

chronisch zickc werkne-
vragen. Zo is in november 

19CJ2 een antwerp in

gediend voor een Wet op 

de Functionele Zorgaan

spraken, waardoor de 

Een kritische mers minstens vier kccr de 

gemiddelde premie zullen 

moeten betalcn. lets soort

gelijks dreigt, wanneer 

zorgverzekeraars - onder 

druk van ecn door de 

overheid opgclegd macro

budget - de bevoegdheid 

krijgen door middel van 

vaag en functioneel om

schreven zorgaanspraken 

de aansprakcn van paticn-

toetsing van 

budgettering aan 

clusters "gcestelijke beginselen is gebo-
gezondheidszorg" en "ver

plcging en verzorging" 

per I- I- 1994 zouden 

worden ovcrgebracht naar 

de basisverzekcring (de 

AWBZ wmer) Nu de in-

den omdat in de 

praktijk budgetten 

nogal eens voor 

beginselen gaan. 
voering ervan tot 1996 is 

uitgestcld, moet deze tijd gcbruikt wor

den om diep na tc denken over de vele 

rechtsvragen, die gemoeid zijn met 

het functioneel omschrijven van de 

zorgaanspraken. Wanneer dit zo zal 

worden doorgevoerd, moet worden 

gcvrcesd, dat het door de staat.,secrcta

ris beloofde marktmodel ter vervanging 

van her dirigistisch model van 

overheidsregulcring vervangen wordt 

door een beheersmodel, waarin de 

sturing in handen komt van de zorgver

zekeraars. De zorgverzekcraars krijgen 

vcrgaande mogelijkhcden om te bepa

lcn wat de aanspraak van een verzeker

de inhoudt. Dan moet rekening 

gehouden worden met bepcrkingen van 

de rechtcn van verzekerden. Over 

ten, c.q. verzekerden ver

gaand kwalitatief en kwantitaticf naar 

beneden bij te stellen. Onze rechtsstaat 

staat hierbij op het spell Daarom moet 

de overheid blijvend voorwaarden stel

len om rechtsgelijkheid, rechtszeker

hcid en kwaliteit van patientenzorg tc 

garanderen. 

lnmiddels begint er een maatschap

pelijk draagvlak te ontstaan voor een 

alternatieve modernisering van de gc

zondheidszorg In christen-dcmocrati

sche kring wordt gcdacht aan een 

gemoderniseerdc AWBZ die uitsluitcnd 

gereservccrd wordt voor bckostiging 

van de chronische zorg; de verplcging 

en verzorging van ouderen en lang

durig zorghehoeftigen; de zorg voor 

CllV 9:<Jl 



verstandelijk en lichamclijke gehandi

capten1 en de psychiatrische zorgver

lcning. Daarnaa<,t zou dan een 

upgeschoond basispakket kunnen 

komen voor de essenticle medisch

curalicvc zorg, dat alle zorgver

zekeraJrs verplicht zijn 1n hun 

verzekcring op te nemcn. Wat n1et in 

het hasispakket komt bn dan door de 

zorgvcrzekeraars in de vorm van een 

aanvullcndc vcrzckcring wordcn Zltlll

geboden, waarvan de prcmie door de 

verzckerde zelf hetaald client te 

worden. 

Het is te hopen, dat ook in christen

democratische hing doordringt, dat wq 

ons geen zorgkostenohscssie moctcn 

Iaten aanprat('n. Opmerkelijk is, dat 

ste('ds wordt gesprokcn over de kosten, 

maar niet o! te weinig over de haten 

van ccn gocdc gczondhcichzorg, die 

aile Nedcrlandcrs als prioriteit no 1 

ZlCTl. 

f kt voorgaande maakt aldoendc duide

lijk, dat cr ernstige bedenkingen 

kunncn worden aangcvocrd regen 

onderdelen van de bestaandc hudgettc

ringsideologie. Aile andersluidende 

politieke propaganda ten spijt ziJn de 

reclc iop inllatie gccorrigcerdel kmten 

van de gezondheidszorg per hoold van 

de bevolking in twaalt jarcn met slechts 

circa ccn gulden per maand gestegen. 

Desondanks wordt onze hevolking 

(pat icnten, ouderen enz. I voortdurend 

cen schuldcomplcx aangepraat, als zou 

onze hevolking teveel uitgeven aan 

gezondheidszorg. Op basi<, van een 

aangetoonde zorgkostcnobsessie wordt 

aan velc duizenden tkwalitaticl en 

kwantitatJc! 1 noodzakelijke zurg ont

houden.~ Als het al zo zou zijn, dat de 

Nederbndse bevolking minder over 

zou hebhen voor gezondhcidszorg 

([JV 'J '!1 

quod uon 1 ' , dan moet de politick de 

moed opbrengcn om heldere keuze<, 

te maken en hijvoorbecld bepaalde ver

strekkingen uit hct verstrekkingcn

pakket halcn. Zolang hct wettclijk 

vastge<,telde ver<,trekki ngenpakket een 

open eindc regeling i'>, op grond waar

van icder met een medi,che indicatie 

recht heeft op onderzoek, behandeling 

ol opname, moet ieder de hem of haar 

tockomcndc zorg van het vereiste kwa

liteitsniveau bin11en redelijke tijd kun

nen krijgcn, en mocten de daartoe 

gemaakte kosten worden bekostigd uit 

de premies van ziektekostenverzcke

ringspremics (zorgprijzen). De gehan

teerde macro-budgettering i'> in strijd 

met bestaande wctgeving, als hct 

macro-budget doorslaggevend wordt 

geacht ten opzichte van wettclijke 

open einde regehngen. Budgetten gaan 

niet v<'ior beginsclcn. Begin<,elen gaan 

vo(lr budgetten 11 fn dat kiln als we per 

hoold van de bevolking reeel enkelc 

guldens per maand meer beta len' 

Ovcrigens moct('n we in dit verhand 

ook mondiaal denken. Hct "World 

Dwdopn~e111 Report 199;" dar geheel aan 

de gezondheidszorg in de ontwikke

lingslanden is gewijd, geeft enige op

merkelijkc teiten. Vour 12 dollar per 

inwoner kunncn de armste ontwikke

ling,Janden het aantal gezondc levcns

jaren, dat verloren gaat door ziekte, 

met een kwart vcrmindercn. Voor aile 

ontwikkelingslanden samen komen de 

kosten van zein minimumpakket neer 

op ecn vervicrvoudiging tot 20 miljard 

dollar en op een verduhbeling van 

de uitgaven voor noodzakelijke 

klini,chc hulp tot 40 miljard dollar. 

Daarbij zijn beginselen van intcrnatio

nalc, medcmenselijke solidariteit aan 

de orde. VcrqJhering in ~edcrland is 

zckcr tegen dezc achtergrond mogelijk, 
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maar dan moet dat wei gocd gebeuren, 

met inachtnerning van beginsclen. 

Dr. APJ Pcm der Eijden is directetlr 11011 !Jet 

Si11t Luws ZiekC11!Juis te Amsterdam 
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