
I 
Commentaar uit het Wetenschappelijk Instituut 

Zorg en identiteit in Nederland en 
in Europa 

Daar is op de eerste plaats vanuit de poli
tiek het wat opvallende geluid, dat niet al
leen de subjectieve behoefte van de burger 
alleen bepalend is, of hij of zij nu zorg 
vraagt, of onderwijs, of bescherming tegen 
criminaliteit. De kwaliteit van de samenle
ving, zeg gerust het peil van de beschaving, 
vraagt een nieuwe toerusting in de sfeer van 
normen en waarden. Het is een geluid, dat 
misschien het sterkst verwoord wordt door 
de minister van Justitie. Maar het wordt ook, 
wat het onderwijs betreft, duidelijk bepleit 
door minister Ritzen. Het zijn geluiden, die 
men zich tien, en zeker vijftien jaar geleden 
niet had kunnen voorstellen. In andere 
woorden: daar waar deconfessionalisering, 
daar waar veralgemenisering neutralise
ring betekent, is dat voor de samenleving 
verlies. 

En wat volksgezondheid betreft, lijkt de 
herbezinning vooral te zijn gericht op de 
schaalvergroting, tenminste voor bepaalde 
vormen van zorg. Vertrouwdheid en klein
schaligheid lagen altijd al in elkaars ver
lengde. Zeker wat de golf van schaalver
grotingen bij de algemene ziekenhuizen 
betreft, lijken overwegingen van medisch
hygiënische en van economische aard toch 
tot herbezinning te leiden. 

In het stormachtige jaar van de stelsel
herziening, dat we achter ons hebben is het 
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principe van regionale planning weliswaar 
niet begraven, maar de lijn van de CDA
Tweede Kamerleden Tuinstra en Lansink, 
waarbij aanbod en behoefte bepaald wor
den in de driehoek zorgaanbieder-verzeke
raar-zorgvragende, en de overheid wat dat 
betreft op wat afstand zet, krijgt duidelijker 
perspectieven. Niets is nog gewonnen, 
maar de drie grote factoren, die de laatste 
kwart eeuw hebben geleid tot de herverka
veling van de Nederlandse gezondheids
zorg, de veralgemenisering, de schaalver
groting en de regionalisering, zullen anders 
gaan functioneren. Hier liggen aankno
pingspunten voor nieuwe actie en nieuw be
leid. 

De ontwikkelingen zijn echter niet een
duidig. Twee zaken zijn sedert vorig jaar 
ook scherper naar buiten gekomen: 
- Op de eerste plaats het geleidelijk bekend 

worden van de resultaten van het in een 
twintigtal landen uitgevoerd onderzoek 
naar normen- en waarden, over een pe
riode van tien jaren. Deze poging om 
grootscheeps in kaart te brengen, hoe de 
Europese mens denkt, wat hem beweegt, 
maakt duidelijk, wat velen overigens voe
len, dat zich een revolutionaire verande
ring in het denken, in de normen- en waar
denopvattingen van de Europese burger 
aan het voordoen is. Niet een min of meer 

Christen Democratische Verkenningen 11/92 

I 

r 



Ir 

\-

\, 

'-

It 

I, 

9 

5 

• 

gemakkelijk omkeerbare geloofsverflau
wing of normvervaging is aan de orde. 
Hogere opleiding, financiële keuzemoge
lijkheden en verstedelijking lijken veeleer 
de structurele oorzaken te zijn voor een 
vergaande verandering van de grondsla
gen van onze samenleving. Men zou kun
nen spreken van de 'Scandinavisering' 
van de Europese cultuur, met beklemto
ning van individualisme, vrijheid, maar 
ook van zaken als trouw in relaties, zorg 
voor gezondheid - voor alles -, en aan
dacht voor de kwaliteit van leven. 

- Ten tweede: uit bovengenoemd onder
zoek blijkt, dat wij als Nederland ons in 
het geheel niet aan deze Europese cul
tuurverandering kunnen onttrekken. Dit 
wordt nog eens geaccentueerd door de 
discussies in de afgelopen maanden over 
de invloed van het Europese eenwor-

dingsproces op het niet-economisch ter
rein, niet in het minst op het terrein van 
de volksgezondheid. Indirect oefent Brus
sel - door de vrijheid van kapitaal, perso
nen, diensten en goederen - ook op het 
gezondheidswezen invloed uit. Het wordt 
tijd, dat we de mogelijke bedreigingen èn 
uitdagingen van die Europese eenwor
ding speciaal in het vizier gaan krijgen. 

Europa als uitdaging 
Gezondheidszorg krijgt te maken met vier 
vormen van gevolgen die voortkomen uit 
Europees beleid. 

In de eerste plaats zijn daar de eisen aan 
het nieuwe verzekeringsstelsel. Reeds 
tweemaal is de structuur- en stelselwijziging 
aangepast aan Brusselse wensen en richt
lijnen. 

Ten tweede: de marktgevolgen die er toe 
leiden dat verzekeringsconcerns en finan
ciële instellingen fuseren, gaan samenwer
ken en zich aaneen gaan sluiten op Euro
pees niveau. 

Ten derde het voorwaardenscheppend 
beleid. Ik kan er hier slechts vluchtig op in 
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gaan, maar het subsidiariteitsbeginsel 
houdt grosso modo in dat 'Brussel' alleen 
zal doen wat voor haar het meest in aan
merking komt. Dat houdt in dat de gezond
heidszorg en de sociale zekerheid in grote 
mate een nationale verantwoordelijkheid 
zullen blijven. De discussie over de sociale 
paragraaf van het Verdrag van Maastricht, 
de Richtlijnen op het gebied van de volks
gezondheid en gezondheidsprogramma's 
op diverse terreinen tonen aan dat de uit
werking van het subsidiariteitsprincipe 
steeds opnieuw zal moeten worden vast
gesteld. 

Waarschijnlijk is in ieder geval dat op het 
Europese beleidsniveau twee ontwikkelin
gen zich sterker zullen doorzetten. 
1. Een toenemende coördinatie en afstem
ming vanuit Brussel naar de nationale over
heden en bepaalde sectoren toe en 
2. steeds meer beïnvloeding door Europees 
georganiseerde verbanden die invloed 
trachten uit te oefenen op de Europese 
Commissie en de Europese Raad. 
Een vierde aspect betreft de problematiek 
van de ethiek. Sinds kort bijvoorbeeld be
gint in Nederland pas bij de ethici door te 
dringen dat de Europese Gemeenschap en 
de Raad van Europa standpunten formule
ren en beleidsvoornemens operationalise
ren die gevolgen zullen hebben voor de 
werkwijze van en binnen identiteitsgebon
den instellingen. Als bijvoorbeeld als uit
gangspunt in Europese regelgeving de be
scherming van nog ongeboren leven niet 
vanaf de conceptie wordt gehanteerd maar 
vanaf de veertien-dagen termijn (zoals En
geland dat tegenwoordig wettelijk heeft ge
regeld), dan zal dat - zeker op den duur -
repercussies hebben voor het beleid van 
die instellingen die vanuit hun grondslag 
een andere visie hebben op de bescherm
waardigheid van het leven. Een en ander 
betekent met andere woorden, dat men tij
dig maatregelen moet nemen om zo dicht 
mogelijk bij het Europese vuur te zitten, ten-
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einde de signalen vandaar in het beginsta
dium te kunnen opvangen en door te gelei
den. 

In het recente rapport 'Genen en Gren
zen' van het Wetenschappelijk Instituut 
voor het CDA wordt het aldus omschreven: 
Van de gronden voor overheveling van re
gelstellende bevoegdheden van nationaal 
naar Europees niveau zijn er hier twee van 
belang. 

In de eerste plaats kan er sprake zijn - en 
is er feitelijk ook sprake - van grensover
schrijdende ontwikkelingen als het gaat om 
onderzoek, research. Zolang niet interna
tionaal - op zijn minst op Europees niveau 
- het (DNA-)onderzoek zodanig geregu
leerd kan worden, dat onderzoekers en on
derzoeksinstituten aan dezelfde ethische 
voorwaarden zijn gebonden, zal onderzoek 
telkens in dàt land worden uitgevoerd waar 
de regelgeving de meeste ruimte laat. De 
zuigkracht c.q. de ondermijnende gevolgen 
die dit heeft voor het gezag van de meer 
stringente regelgeving noopt tot internatio
nalisering van gedragsregulering. 

In de tweede plaats kunnen er op het be
leidsterrein van de volksgezondheid der
mate grote publieke belangen in het geding 
zijn, dat van wettelijke ge- en verboden 
sprake moet zijn. Die belangen liggen in de 
sfeer van grondrechten. 'Ook op het gebied 
van de genetische technologie is het hoog
ste richtsnoer de onaantastbaarheid van de 
grondrechten van de mens: het recht op 
leven, de menselijke waardigheid, de inte
griteit van lichaam en geest en het zelfbe
schikkingsrecht. Voor de bescherming van 
deze rechten is een adequate regelgeving 
voor de genetische technologie vereist.' De 
spreker van deze behartigenswaardige 
woorden (W. Rothley, rapporteur van de re
solutie over de gentechnologie, aangeno
men door het Europese Parlement), pleit 
voor internationale harmonisatie van de re
gelgeving. Hoewel dit een voor de hand lig
gende weg lijkt in de huidige situatie, zullen 
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de aangeduide mensenrechten op een po
litiek zo hoog mogelijk niveau verankerd 
moeten worden. Juist vanwege hun univer
sele karakter kan er niet mee worden vol
staan om de hierboven verwoorde grond
rechten in een harmoniseringsmolen te 
doen belanden. De plaats waar grondrech
ten thuis horen is een grondwet. Een Euro
pese grondwet vormt reeds langer onder
werp van discussie. Het CDA/de Europese 
Volkspartij is daarvan voorstander. 

Maar er is meer: Als het juist is, dat heel 
Europa, het Westen en het Oosten, aan de 
vooravond staan van een fundamentele 
herinrichtingsvraag van de eigen samenle
ving, dan is het toch de moeite waard om in 
het keuzemenu, dat de Europese bevolking 
vanuit politiek en deelbelangen wordt voor
gelegd, de lamp van ons model niet hele
maal onder de korenmaat te steken. 

Wij constateren, dat de grote economi
sche en financiële belangen voorop Europa 
weten te vinden en proberen de richting van 
de eenwording inhoudelijk naar hun inzich
ten en belangen te bepalen. We zien daar
naast, dat beroepsgroepen als boeren, 
werknemers, ondernemers, de vrije beroe
pen zeer duidelijk het belang en de realiteit 
van de Europese regelgeving erkennen, 
zoals de verzekeraars, de farmaceutische 
industrie, en de consumentenorganisaties 
dat doen. Het systeem van gezondheids
zorg en de formule van zorgaanbod, zoals 
die in een aantal Europese landen tot ont
wikkeling is gekomen, terzijde van de over
heid en terzijde van de commerciële over
heersing, is het waard om als effectief en 
humaan model gepresenteerd te worden 
aan de Europese samenleving in Oost en 
West. Onze benadering van Europa kent 
daarom twee invalshoeken: de offensieve 
en de belangenbehartigende. 

De belangenbehartiging is nodig ter ver
dediging van de legitieme positie van het 
niet-commerciële en het identiteitsgebon
den zorgaanbod in Europa, met name bin-
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nen de Europese Gemeenschap. Tevens is 
belangenbehartiging nodig vanuit de we
reld van de christelijke ethiek en moraal op 
die terreinen waar harmonisering van wet
geving tot stand komt, waarden afgewogen 
dienen te worden, en een bodem in de et
hische wetgeving op sommige terreinen 
dient te worden gelegd. Hier is niet op de 
eerste plaats de Europese Gemeenschap, 
maar de Raad van Europa het aanspreek
punt. 

Maar wellicht nog belangrijker is de offen
sieve benadering: in het niemandsland van 
de herinrichtingskeuzes van de Europese 
samenleving is de bevolking van Oost en 
West de weg kwijtgeraakt na het uitstappen 
op het station van de ontstatelijking en de 
privatisering. Waar ligt die route naar een 
samenleving, waarin eigen verantwoorde
lijkheid, solidariteit en werking van de markt 
in evenwicht zijn.? Waar ligt die voor een 
gezondheidszorg, die toegankelijkheid, 
kwaliteit, rechtvaardigheid en solidariteit wil 
garanderen? Waar voor een zorgaanbod, 
dat modern is en tegelijk refereert aan de 
oude scheppende waarden van Europa? 
Die Nederlandse formule, die Belgische, 
die Duitse, elk met hun eigen kenmerken 
moet bij die keuzerichtingen als baken op
lichten, naast het etatistische model, en 
naast het Amerikaanse. Vandaar een plei
dooi voor analyse, opbouw van netwerken 
en present zijn op Europees niveau, een 
pleidooi ook voor samenwerking met ge
lijkgezinde Europese instellingen en ver
enigingen. 

Het Nederlandse debat 
Europa is een opgave voor de toekomst en 
ook al voor het heden. Maar uiteraard ligt 
de primaire uitdaging in de relatie met de 
Nederlandse overheid en wel op de vol
gende terreinen: 
- zaken van strategische aard, zoals de 

stelselherziening en in de loop van dit jaar 
ook de Kwaliteitswet. Nog steeds be-
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speur ik een zekere onevenwichtigheid in 
de belangenbehartiging, ook als daar 
sprake van is vanuit de identiteitsgebon
den instellingen, terzake van prijs- en ta
riefstellingen en de andere directe finan
ciële voorwaarden en de specifieke voor 
waarden, die betrekking hebben op de in
vulling van de identiteit, materieel en niet 
direct materieel. Gelukkig is er de laatste 
tijd veel meer gerichte actie op dit terrein, 
actie; die alleen maar mogelijk is na on
derling overleg en op basis van gedeelde 
analyses; 

- zaken van directe belangenbehartiging. 
Niet zelden gaat het dan om belangen, 
die liggen op het terrein van de provin
ciale en lokale overheid, zoals erkennin
gen, subsidies, condities voor samen 
werking; 

- en op de derde plaats ethische kwesties; 
ik zou liever willen zeggen om de visie op 
leven en gezondheid in de opiniëring naar 
samenleving en overheid in te brengen 
en te verdedigen. 

De ontwikkeling van een herkenbare visie 
op gezondheidszorg gaat veel verder dan 
de institutionele belangen van onze zorgin
stellingen. Ook die belangen zijn niet ver
dedigbaar, als zij niet stoelen op een to
taalvisie op een verantwoorde gezond
heidszorg. Maar wij kunnen de illusie noch 
de pretentie hebben, dat zo'n visie actueel 
en relevant blijft, als die niet telkens getoetst 
en gevoed wordt vanuit de praktijk, met 
mensen die zich baseren op hetzelfde 
mensbeeld en dezelfde uitgangspunten. 
Niet zelden zullen situaties voorkomen, 
waarbij de vertegenwoordigers van institu
tionele belangen ook zullen moeten erken
nen, dat een vernieuwende visie lang niet 
altijd samenvalt met institutionele continuï
teit of korte termijn-belangen. 

In januari 1987 verscheen het rapport 
'Zorgvernieuwing door structuurverande
ring' van het Wetenschappelijk Instituut 
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voor het CDA. Daarin werd gepleit voor een 
beleid ten aanzien van de herstructurering 
van de zorgsector in Nederland, en wel op 
de volgende wijze: 
- de zorginhoudelijke vernieuwing naar 

zorg op maat en vermaatschappelijking 
van het zorgstelsel moeten worden be
vorderd; 

- de solidariteit moet worden versterkt door 
een bodem- en/of basispakket van ver
zekeringen dat voor iedereen toeganke
lijk is; 

- het nieuwe stelsel is zoveel mogelijk ge
richt op het overdragen van verantwoor
delijkheid aan zorgaanbieders, zorgver
zekeraars en cliënten/zorgvragersorga
nisaties die hun verantwoordelijkheden 
kennen en nemen. Een zo groot moge
lijke verantwoordelijkheid door burgers 
hoort hier nadrukkelijk bij; 

- de verdeling van verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden in bestuur en beheer 
moeten worden verhelderd en wet- en re
gelgeving sterk vereenvoudigd; 

- er moet een krachtige impuls worden ge
geven aan kwaliteitsnormering, accredi
tatie en zorginhoudelijke evaluatie; 

- er moet blijvende prioriteit worden gege
ven aan hen die langdurige zorg behoe
ven als ouderen en gehandicapten; 

- de ethische bezinning over de zorg moet 
worden gestimuleerd. 

Ten aanzien van deze beleidslijnen kan 
worden geconstateerd dat de rol van de 
overheid en de semi-overheid in het huidige 
stelsel te overheersend is. De huidige wet
en regelgeving werken belemmerend, zelfs 
verstikkend en werken inefficiency in de 
hand. Een nieuw stelsel waarin marktwer
king inhoudt: een grotere doelmatigheid, 
een betere prijsvorming en een passender 
aanbod dat flexibel kan worden gewijzigd, 
dient ons doel te zijn. Bij marktwerking in de 
gezondheidszorg kunnen zeker enkele 
kanttekeningen worden geplaatst. We heb-
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ben allemaal gezien, dat als reactie op de 
marktwerking grootscheepse fusies, zowel 
in de verzekeringswereld als bij de aanbie
ders van zorg gaande zijn. Als het gevolg 
hiervan monopolie- en kartelvorming zou 
zijn, dient de overheid op basis van het 
mede door de EG ingegeven kartelbeleid in 
te grijpen. Marktwerking dient ook inder
daad prijs- en kwaliteitsvergelijking tot 
stand te brengen. Naast deze algemene 
visie op een herkenbaar systeem van ge
zondheidszorg, moet duidelijk aandacht be
steed worden aan die problematiek van re
gionalisering en veralgemenisering, die zo 
direct te maken heeft met het bestaansrecht 
en het functioneren van onze instellingen. 

In enkele recente discussiestukken, 
waarin een nadere standpuntbepaling over 
het Plan Simons wordt uitgewerkt, wordt op
nieuw het belang van regionalisering aan 
de orde gesteld. In de afgelopen jaren zijn 
door regionalisering en fusies veel identi
teitsgebonden organisaties in de alge
meenheid opgegaan. Niet bewezen is of 
daarmee de zorg efficiënter is geworden. 
Berichten van staatssecretaris Simons over 
de fusies van ziekenhuizen wijzen eerder 
op het tegendeel. Zeker is wel dat het zor
gaan bod is verschraald en de keuzemoge
lijkheden zijn verminderd. Regionalisering 
dient daarom met de nodige omzichtigheid 
tegemoet te worden getreden. Het is zeker 
onverantwoord om regionale overheden 
volledig de vrije hand te geven. Een hier
mee samenhangende suggestie om enkele 
grote thans in de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (AWBZ) neergelegde verze
keringsaanspraken te decentraliseren zou 
ik om een aantal redenen eveneens on
gunstig willen noemen en af willen wijzen. 
Zorgaanbieders worden dan veel te afhan
kelijk van gemeentelijke willekeur. Ook zou
den problemen kunnen ontstaan voor or
ganisaties welke een bepaalde identiteit 
uitdragen waarvoor binnen een gemeente 
weinig of geen aandacht bestaat. 

Christen Democratische Verkenningen 11/92 
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Veralgemenisering en Kwaliteitswet 
Veralgemenisering kan optreden in de vorm 
van het zogenaamde radicale kleurver
schieten naar neutraliteit, maar soms ook 
door de omzetting van een bepaalde religi
euze identiteit in een zogenaamde gevulde 
algemeenheid. Meestal wordt eerst het 
laatste stadium doorlopen, waarna later als 
vanzelfsprekend het eerste stadium wordt 
bereikt. 

De veralgemenisering was meestal het 
gevolg van schaalvergroting en regionali
sering. Bij de introductie van de nieuwe 
Kwaliteitswet Gezondheidszorg, zou echter 
de veralgemenisering via het kwaliteitscri
terium kunnen binnenkomen. 

Op twee manieren lijkt deze wet een rich
ting uit te gaan, die geen recht doet aan de 
wens om een volwaardig identiteitsgebon
den zorgaanbod mogelijk te maken. Op de 
eerste plaats wordt de relatie kwaliteit
geestelijke verzorging vertaald in 'het reke
ning houden met de wensen van bepaalde 
groepen patiënten; één daarvan is het res
pecteren van de levensovertuiging.' Later 
wordt zo'n wens op hetzelfde niveau ge
plaatst als 'specifieke wensen ten aanzien 
van behandeling en bejegening, bijvoor
beeld vrouwenhulpverlening' . Zeer duide
lijk wordt hier uitgegegaan van de plurifor
miteit en de eis van gelijke behandeling bij 
alle vormen van zorg, een voorkeur dus 
voor de gevulde algemeenheid. En de ho
norering van die wensen, staat mede ter be
oordeling van bijvoorbeeld de consumen
tenorganisaties! Maar de minister en de 
staatssecretaris gaan nog verder: het gaat 
om honoreren van duidelijke wensen van 
patiënten, die door de instellingen mogelijk 
moet worden gemaakt, 'in gezamenlijke 
verantwoordelijkheid met de kerkgenoot
schappen'. 
Op dit punt moet veel sterker worden uit
gegaan van het aanbod van de instelling, 
en zeker niet van een situatie, waarbij het 
ziekenhuis alle soorten vormen van hulp en 
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keuzes daarin aanbiedt, maar voor de gees
telijke verzorging verwijst naar bijvoorbeeld 
de lokale kerkgemeenschap. Geestelijke 
verzorging moet een integraal onderdeel 
van het hulpaanbod kunnen uitmaken en de 
kleur van de zorginstelling bepaalt vanuit 
welke overtuiging het totale hulpaanbod tot 
stand komt. De kern van de zaak is, dat wij 
streven naar een systeem, waarin in de be
handelingsprijs de kosten van de geeste
lijke verzorging gewoon worden meegeno
men, ook in de relatie verzekeraar
zorgaanbieder . 

Cultureel Beraad 
Naast de strategische benadering, naast de 
incidentele belangenbehartiging, moet er 
worden geïnvesteerd in pogingen om iets 
van de morele consensus in onze samen
leving te herstellen, iets van een gezame
lijk draagvlak van ethische wetgeving te de
finiëren. Méér dan in de vorm van 
procedurevoorschriften, méér dan bereikt 
wordt met verwijzing naar de vrije wilsuiting 
of de individuele gewetensbeslissing. En 
het gaat eigenlijk verder dan puur ethische 
of morele kwesties. Gelet op de verschei-

Zeker is wel dat 
het zorgaanbod is 
verschraald en de 
keuzemogelijkheden 
zijn verminderd 

denheid van opvattingen over medisch-et
hische kwesties als abortus, euthanasie, de 
nieuwe voortplantingstechnieken, bevol
kingsonderzoeken bij zwangere vrouwen 
naar afwijkingen bij hun vrucht en gelet op 
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de noodzaak (hoe dan ook) van een con
sensus in de samenleving over basale 
waarden en fundamentele noties, is een 
cultureel beraad noodzakelijk. Dit bepleit 
het recente rapport 'Genen en Grenzen' van 
het Wetenschappelijk Instituut voor het 
CDA. In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, 
wordt daarom niet het begrip 'moreel be
raad' gehanteerd. Dat hangt samen met 
onze kritiek op de volgende tendens: 'Het 
kan opvallend worden genoemd, dat in dis
cussies over medisch-ethische vragen de 
nadruk wordt gelegd op vragen zoals 'Wat 
moeten we doen' of 'Mag ik dit of mag dat' 
in bepaalde situaties of bij de toepassing 
van bepaalde technieken. De primaire 
vraag 'Hoe te leven' raakt daardoor op de 
achtergrond. Deze vraag heeft meer te 
maken met een basale oriëntatie, een fun
damentele instelling dan met regels en prin
cipes, meer ook met een coherent moreel 
leven dan met afzonderlijke handelingen'. 
En: 'Een evenwichtige verhouding tussen 
een zekere eigenwettelijkheid van de tech
nologie enerzijds en een verantwoord om
gaan daarmee anderzijds vergt een cultu
reel beraad, waarbij vragen over de 
toelaatbaarheid van bepaalde technieken 
of behandelingen in de context worden ge
steld van vragen over de zin van het men
selijk bestaan en over menswaardigheid, 
over het type samenleving dat wij nastre
ven, over hoe mensen met elkaar, hun 
deugden en tekortkomingen om dienen te 
gaan'. 

Dat wij een ander type discussie nood
zakelijk achten dan in het algemeen wordt 
bepleit, is ook van belang voor de discus
sies over het medisch-ethisch beleid van en 
binnen identiteitsgebonden instellingen. 
Als ook daar de culturele en/of antropologi
sche component niet wordt meegenomen, 
dreigen de vraagstellingen, de discussies 
en de daaruitvolgende standpunten voor de 
betreffende instelling al snel verengd te 
worden tot de vraag of dat onderzoek of die 
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behandeling nu wel of niet door de ethische 
beugel kan. 
De overheid heeft daar bij het initiëren c.q. 
stimuleren van een cultureel beraad een 
taak die vanwege haar aard slechts voor
waardenscheppend en dus beperkt is, hoe 
wezenlijk de rol van de overheid hierbij ove
rigens ook is. De aanbevelingen van 
'Genen en Grenzen' ten aanzien van de 
overheid staak zijn heel expliciet. 

De beperkte taak van de overheid duidt 
op de noodzaak van een cultureel bewust
zijn in de samenleving. Zonder een taak en 
daadwerkelijk beleefde verantwoordelijk
heid van de kerken, identiteitsgebonden in
stellingen en verenigingen kan de doelstel
ling van de voorwaardenscheppende 
activiteiten van overheidswege niet worden 
bereikt. De overheid heeft het 'middenveld' 
met andere woorden even hard nodig als 
het 'middenveld' de overheid! Het kan geen 
kwaad dit nog eens te benadrukken, omdat 
het realiteitsgehalte van het eerste aspect 
zelden door de politiek wordt gezien en het 
tevens getuigt van het onderkennen van 
een wederzijdse afhankelijkheid, die de 
noodzaak om de problematiek sámen aan 
te pakken (uiteraard ieder vanuit zijn/haar 
verantwoordelijkheid) nog eens onder
streept. 

Hoe nu verder? 
Allereerst zal er een duidelijke gelijkwaar
digheid in de zorgsector moeten ontstaan 
tussen de behartiging van de belangen op 
het terrein van de verschillende aspecten 
van identiteitsbeleving en de zo sterke aan
dacht voor financiën, tarieven en medische 
voorzieningen. Dat is een kwestie van geld 
en dat is een kwestie van mentaliteit. De 
agenda dringt automatisch tot inzet voor het 
laatste; dat betekent bij de leiding, op micro-, 
meso- en macro- niveau bescherming van 
de aandacht en betrokkenheid voor het eer
ste. Centraal staat daarbij de noodzaak van 
reflectie en analyse, geïnformeerdheid en 
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actie terzake van de constante vernieuwing 
van de visie op het gezondheidssysteem 
vanuit de grondslag, en daarbinnen om een 
strategische doordenking van de positie 
van de betrokken organisaties. Ook dit is ui
teraard een zaak van de sector zelf. 

Het gaat ook in de komende jaren om de 
vraag, hoe in moderne geïndividualiseerde 
en geseculariseerde tijden, het concept van 
de verantwoordelijke samenleving van de 
zijde van die geïnspireerde maatschappe
lijke organisaties zelf wordt ingevuld. Er zijn 
in het gesprek met de politiek duidelijke ka
ders, waarin dat gebeurt: ik denk aan het 
convent van christelijk-maatschappelijke 
organisaties. Maar het gaat om meer dan 
de sociaal-economische problematiek, het 
gaat ook, meer dan ooit, om instellingen 
voor waardenoverdracht, en het gaat om in
stellingen voor humane zorg en waarden
handhaving. Wat nodig is, broodnodig, is 
een Convent Plus, een treffen van christe
lijke organisaties met elkaar, met de poli
tiek, waar die twee andere sectoren ook vol
waardig in participeren. Ik heb op grond van 
die overweging enkele jaren geleden 
mogen meewerken aan de tot standkoming 
van het VKMO (Verbond van Katholieke 
Maatschappelijke Organisaties) en het 
KC OT (Katholiek Centrum voor Overleg en 
Toerusting), het eerste voor de instellingen, 
het tweede als open trefpunt voor allen, die 
vanuit hun katholieke levensbeschouwing 
maatschappelijk actief willen zijn. 

Ik zou willen pleiten voor een partner
schap naar de katholieke sfeer, van de pro
testants-christelijke organisaties en voor 
een nauwe samenspraak tussen die twee 
kringen, om zo te komen tot een Beraad van 
Christelijke Organisaties en Instellingen. 

Vervolgens is er een duidelijke inzet nodig 
voor een moreel-cultureel beraad over die 
nieuwe verhouding ethiek en technologie, 
eigenlijk over de vraag, hoe we op deze 
kernpunten onze beschaving humaan hou
den. Dat mag geen zaak zijn van ethici, ker-
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ken, politiek alleen. Daar moeten volwaar
dig zorginstellingen aan meedoen, tot op 
zekere hoogte het voortouw nemen en het 
moet open zijn naar de gehele samenle
ving; het moet landen in onderwijs en pu
bliciteit, in politiek en bestuur, vooral in pu
blieke opiniëring of in tegenwicht daarin. 

Tenslotte vraag ik nadrukkelijk aandacht 
voor de opbouw van regelmatige en op den 
duur institutionele Europese contacten tus-

De overheid heeft het 
'middenveld' even hard 
nodig als het 'middenveld' 
de overheid! 

sen gelijkgezinden. Er zal een netwerk van 
christelijke (in de oecumenische zin) zorg
instellingen of hun koepels moeten komen 
op dat Europees niveau; ik pleit voor het uit
zetten van een strategie naar de Europese 
Gemeenschappen, voor hun communicatie 
met de Raad van Europa, voor een hand
reiking naar Midden en Oost Europa. 
Wie de overheid op afstand wil zetten, kan 
er niet om heen dat veel van de betrokken 
organisaties zelf moet komen. Dat geldt 
voor de presentatie van ons model in het 
grotere geheel van Europa. Dat geldt zeker 
voor de noodzakelijke pogingen om iets van 
de morele consensus in de samenleving te 
herstellen. Zoals gezegd: de overheid heeft 
het middenveld even hard nodig als het mid
denveld de overheid. 

J.J.A.M. v. G. 
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