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• 

Prof. dr. E.J.J.M. Kimman 

Bewust keuzen maken in 
de zorg 

In de Troonrede van dit jaar wordt gewag 
gemaakt van de noodzaak bewust keuzen 
te maken in de gezondheidszorg. 'De groei 
in de vraag noopt ertoe meer nadruk te leg
gen op preventie, doelmatigheid en op 
eigen verantwoordelijkheid van alle betrok
kenen.' Aldus de tekst. Voor de gewone toe
hoorder is dat niets nieuws. Alle huishou
dens in Nederland hebben met deze 
verschijnselen te maken. Niet alleen in de 
zorg om de gezondheid. Ook bij het onder
houd van een flatgebouw kan een derge
lijke zin gebezigd worden. De Troonrede 
vervolgt: 'Het bewust kiezen vraagt ook om 
inhoudelijke verdieping van het publieke 
debat over ethische vraagstukken in de 
zorg.' 

Waarom eigenlijk? De keuzen die in de 
gezondheidszorg gemaakt zouden moeten 
worden, worden te weinig vergeleken met 
de keuzen die feitelijk in de voedselvoor
ziening, de kleinhandel van kleding en huis
houdelijke artikelen, de huisvesting en de 
vrije-tijdsbesteding bij voortduring gemaakt 
worden. Er komen wel eens commissies 
aan te pas, maar in het algemeen worden 
die keuzen overgelaten aan een complex 
proces, dat met een markt vergeleken 
wordt. Een markt kiest niet. De marktparti
cipanten maken keuzen, rekening houdend 
met hun budgetten en hun voorkeuren. 
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Door afstemming van vraag en aanbod wor
den die keuzen al dan niet gerealiseerd. 
Echt vrije markten zijn er niet. Op markten 
gelden vele geschreven en ongeschreven 
regels. 

Het debat thans gaat uit van een nood
zaak om keuzen in de gezondheidszorg 
centraal te maken. Afgezien van de vraag 
of daarmee preventie, doelmatigheid en 
eigen verantwoordelijkheid van de direct
betrokkenen, te weten de patiënten, ge
diend zijn, gaat het mij in deze korte be
schouwing om dat bewuste kiezen. Wordt 
er bewust gekozen als het door commis
sies, raden en volksvertegenwoordiging ge
beurt, of als iedere burger, mits wilsbe
kwaam, keuzen maakt? Als we streven naar 
'bewust keuzen maken' dan zouden we 
moeten streven naar een systeem, waarin 
iedere participant bewust kan kiezen. Een 
marktsysteem kan een dergelijk ideaal be
vorderen. Niet een onbelemmerd markt
systeem, maar wel een markt, zoals die na 
ruim tweehonderd jaar wetenschappelijk 
onderzoek, ruim honderd jaar politiek bij
schaven en meer recentelijk ethisch door
lichten bestaat; een markt die de verdeling 
van vele soorten goederen en diensten op 
een bevredigende wijze kan regelen. 
Voordat er weer nieuwe nota's over keuzen 
in de gezondheidszorg gaan verschijnen, 
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dient er allereerst nagedacht te worden 
welke keuzen gemaakt kunnen en dienen 
te worden op markten, en welke in de ver
gaderzalen van 's lands bestuur. Veron
derstellen we niet te gemakkelijk dat bij een 
dreigende of vermeende verdelingsproble
matiek de overheid geroepen en gerechtigd 
zou zijn deze keuzen te maken? Voordat 
rond de keuzen die een overheid maakt, pu
bliek debatten gevoerd worden, dient men 
zich in het parlement, in de media en even
tueel in de rechtszaal af te vragen of de keu
zen en de beslissingen van plaatselijke, 
provinciale of landelijke overheid wel 
strookten met de bestuursopdracht, gefor
muleerd in de Grondwet. Openbaar bestuur 
wordt te vaak verward met een soort pu
bliek ondernemerschap. Eenmaal met een 
subsidietje ergens begonnen, trekt het 
openbaar bestuur van lieverlede steeds 
grotere verantwoordelijkheden aan zich, 
zonder dat de betrokkenen beseften hoe 
dwingend en fundamenteel de bestuursop
dracht daarmee gewijzigd werd. Dit resul
teert vaak in tussenslachtige systemen: een 
hoop sturing en een beetje markt. Het pro
fijt druppelt ongehinderd weg, maar de 
overheid moet wel dammen opwerpen 
tegen kostenoverschrijdingen. 

De roep om 'bewust kiezen' en een 'pu
bliek debat' klinkt democratisch en volwas
sen. Is dat ook zo? De overheid maakt keu
zen, de overheid implementeert en de 
overheid draait op voor de feilen van het ge
zondheidszorgstelsel. Is het echt allemaal 
zo nodig? Moet de gezondheidszorg of het 
woningbouwbeleid of de ontwikkelingshulp 
of welke andere overheidstaak, die geen 
onvermijdelijk collectief karakter bezit, zo 
dirigistisch aangepakt worden? Laat de be
stuursopdracht niets anders toe? Wanneer 
komt er eens een inhoudelijke verdieping 
van het publieke debat hierover? Tot op 
heden wordt hierover in het huidige pu
blieke debat weinig gezegd. Over het alter
natief, de markt, is overigens ook nauwe-
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lijks fundamentele discussie. Ook niet in 
commissies. Ik vind deze gang van zaken 
jammer. Waarom gaat het debat over de 
keuzen niet over de fundamentele keuze: 
wel of geen marktwerking? En zo ja, onder 
welke voorwaarden? Want die tweede 
vraag lijkt mij namelijk de interessantste. 

En tenslotte de rol van de ethici bij zo'n 
debat. Wat is er nu zo bijzonder in de or
ganisatie van de gezondheidszorg, dat er 
te pas en te onpas over ethiek gepraat moet 
worden? Ik denk dat het iets te maken heeft 
met de ervaring die men bij de gezond
heidszorg heeft met ethiek. Medische 
ethiek is een reflectie met een eerbied
waardige ouderdom. Het huidige debat 
over keuzen in de zorg gaat niet over me
dische handelingen maar over de inrichting 
van een stelsel. De inrichting van een stel
sel is een zaak voor politieke en economi
sche ethiek. Ik betwijfel of ethici er goed aan 
doen om zo uitbundig aan de notacultuur te 
participeren, zoals thans bij het publieke 
debat over de toekomst van de georgani
seerde gezondheidszorg gebeurt. Deze 
nota-ethiek valt op door ambtelijke, juridi
sche en formalistische taal. Het lijkt heel 
wat. Maar zouden de ethici in die commis
sies niet wat meer en wat anders kunnen 
doen? In plaats van het ontwerpen van een 
trechter om te bepalen welke voorzieningen 
in het basispakket van de gezondheidszorg 
dienen te worden opgenomen, is er een be
hoefte aan een trechter om duidelijk te 
maken welke bewuste keuzen aan de basis, 
welke in het midden en welke aan de top 
dienen te worden genomen. 
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