
Gezondheidszorg 

Mr. A.K. Huibers 

Rapport over keuzen 
in gezondheidszorg 
schiet tekort 

Het rapport 'Kiezen en delen' van de 
Commissie-Dunning wordt door mr. A.K. 
Huibers besproken. Hij is van mening dat 
het rapport heldere analyses bevat en 
uitnodigt tot discussies. Hij waardeert het 
dat de Commissie Keuzen in de zorg 
een serieuze poging doet om te komen 
tot keuzen van prioriteiten in de gezond
heidszorg. Maar hij moet concluderen dat 
het rapport tekort schiet, omdat het be
rust op een 'smalle moraal'. 1 

In een BBC-reportage zag ik onlangs 
een item over een man die hersen letsel 
had opgelopen. Daardoor was hij zijn 
korte-termijn-geheugen volledig kwijt 
was. Er was daarbij sprake van merk
waardige gevolgen. Zo was hij in staat 
vlekkeloos gecompliceerde sonates van 
Mozart op de piano te spelen. Op het 
moment echter dat de laatste toon ver
klonken was, herinnerde hij zich in het 
geheel niet meer dat hij Mozart gespeeld 
had, ja dat hij überhaupt iets gespeeld 
had. Zijn vraag was dan ook: ' What am I 
doing here behind this piano? Totale 
ontreddering was het gevolg als hem 
verteld werd dat hij zojuist prachtig ge
speeld had. Zonder herinnering, zonder 
aanknopingspunten in de tijd, de mens 
een doelloos zwervend schepsel. 
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Deze reportage doemde voortdurend 
op in mijn gedachten bij lezing van het 
rapport 'Kiezen en delen' van de Com
missie Keuzen in de zorg (Commissie· 
Dunning) inzake keuzen in de gezond
heidszorg. 2 Op het moment dat je het 
rapport leest, geniet je van het heldere 
taalgebruik, de scherpe analyses en de 
krachtige en consistente redeneringen 
die in het rapport naar voren komen. Dat 
is een niet geringe prestatie als het gaat 
om een zo complexe materie als het 
stellen van prioriteiten in de ge
zondheidszorg. Tegelijkertijd bleef er elke 
keer als ik het rapport terzijde legde zo'n 
merkwaardig gevoel hangen. Het gevoel 
dat toch de kern nèt niet geraakt is. Dat 
er wel sprake is van scherpe analyses, 
maar dat de juiste context van die analy
ses ontbreekt. Daardoor wordt helaas 
afbreuk gedaan aan de waarde van die 
analyses. Net zoals het voor de man in 
genoemde reportage geen enkele waar-

Mr. A.K. Huibers (1963) is werkzaam bij het Centrum 

voor Bio-ethiek en Gezondheidsrecht te Utrecht. 

1. Ik dank drs. B.J. van den Bergh en dr. T. van Willi
genburg voor hun waardevolle Inbreng bij de tot
standkoming van dit artikel. 

2. Kiezen en Delen. rapport van de Commissie Keuzen 
In de Zorg (Commissie-Dunning) Den Haag 1991. 
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de had, dat hij zojuist prachtig piano 
gespeeld had. Het bleek dan vervolgens 
bij hernomen lezing weer bijzonder lastig 
om nu precies onder woorden te brengen 
wat er dan ontbreekt aan het rapport. 

Nadat ik eerst in grote lijnen de inhoud 
van het rapport geschetst heb, zal ik toch 
een poging doen aan te geven wat ik 
heb gemist, en hoe daar in een andere 
benadering wellicht wel vorm aan gege
ven zou kunnen worden. Ik zal daarbij 
ook ingaan op de wijze waarop in het 
rapport met het begrip 'solidariteit' wordt 
omgegaan. Tenslotte zal ik nog kort 
stilstaan bij de criteria die de Commissie
Dunning voorstelt met betrekking tot 
prioritering van zorg. 

Gezondheidszorg onder druk 
Het rapport 'Kiezen en delen' zet in met 
een schets van de redenen waarom het 
noodzakelijk is keuzen te maken in de 
gezondheidszorg. Vergrijzing, toenemen
de kennis inzake gezondheidszorg en 
daarmee samenhangend een toegeno
men beroep op gezondheidszorg, meer 
technische mogelijkheden en een steeds 
bredere toepassing van bestaande tech
nieken vormen redenen voor groeiende 
kosten van de zorg. De Commissie-Dun
ning acht het, naar mijn mening terecht, 
onmogelijk aan deze groei een halt toe 
te roepen zonder duidelijke keuzen te 
maken. Het voeden van de gezondheids
zorg met meer geld zal hooguit tijdelijk 
soelaas kunnen bieden. Reeds op dit 
moment is er sprake van ontoelaatbaar 
lange wachtlijsten in de zwakzinnigen
zorg en voor verpleeghuizen. Als we het 
maken van keuzen blijven ontwijken, is 
de kans volgens de Commissie-Dunning 
groot dat daardoor juist degenen die het 
meest kwetsbaar zijn, het ernstigst ge
troffen raken. Daarom acht de Commis
sie-Dunning het onvermijdelijk keuzen te 
maken en stelt ze zich zelf tot taak crite
ria te ontwikkelen voor het maken van 
die keuzen. 
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Deze criteria staan in het licht van een 
visie op gezondheid. Als we immers 
keuzen moeten maken, moeten we een 
fundament hebben waarop de criteria 
voor die keuzen kunnen rusten. De Com
missie-Dunning onderscheidt in dit ver
band drie benaderingen, te weten de 
individuele benadering, de medisch pro
fessionele benadering en tenslotte de 
gemeenschapsgerichte benadering. De 
individuele benadering van gezondheid 
legt het accent op de wensen en verlan
gens van de burgers. Gezondheid is in 
die benadering een evenwicht tussen wat 
iemand wil en wat hij kan. In deze bena
dering ligt er dan ook een sterk accent 
op zelfbeschikking en autonomie. De 
Commissie-Dunning beschouwt het als 
een ernstig nadeel van deze benadering 
dat het -zowel theoretisch als praktisch
vanuit deze benadering niet mogelijk is 
voor de samenleving als geheel te bepa
len wat noodzakelijke zorg is. 

De tweede benadering is de medisch 
professionele. Gezondheid is hier de 
afwezigheid van ziekte, dat wil zeggen 
van afwijkingen van het voor mensen 
normale biologisch functioneren. Be
zwaar van deze benadering kan zijn dat 
ze een te enge definitie van gezondheid 
inhoudt, omdat psycho-sociale aspecten 
en sociale omstandigheden buiten beeld 
blijven. 

Een derde benadering, duidelijk favo
riet bij de Commissie-Dunning, is de ge
meenschapsgerichte. In deze visie wordt 
gezondheid gezien als de mogelijkheid 
om normaal te functioneren als lid van 
de gemeenschap. De mogelijkheid tot 
deelname aan het maatschappelijk ver
keer is dan bepalend voor de criteria die 
bij het stellen van prioriteiten gehanteerd 
moeten worden. Daarbij gaat het dus niet 
om de individuele voorkeuren en behoef
te, 'maar is de kernvraag welke zorg 
vanuit het belang van de gemeenschap 
noodzakelijk moet worden geacht,.3 (cur
sivering akh) 
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Als het gaat om bepaling van de om
vang van het pakket van de basisverze
kering meent de Commissie-Dunning dat 
dit 'ten principale langs de lijnen van de 
gemeenschapsgerichte benadering moet 
worden bepaald,.4 Binnen die grenzen 
kan de professionele benadering tot 
gelding komen en weer binnen die gren
zen kan uiteindelijk de individuele bena
dering tot zijn recht komen. Deze 'drie
trapsrakket' valt volgens de Commissie
Dunning samen met respectievelijk keu
zen op macro-, meso- en micro-niveau. 

Criteria 
In het licht van het hierboven geschetste 
fundament formuleert de Commissie
Dunning vier criteria, de inmiddels be
kende 'trechter van Dunning'. De zorg 
moet allereerst noodzakelijk zijn, vervol
gens werkzaam en doelmatig en zij moet 
niet voor eigen rekening en verantwoor
ding kunnen blijven. 

De term noodzakelijk wordt door de 
Commissie-Dunning steeds vooral bezien 
in het licht van de gemeenschapsgerich
te benadering. Zorg die het dringendst 
noodzakelijk is in het kader van het func
tioneren binnen het kader van de ge
meenschap moet de hoogste prioriteit 
krijgen. Van belang is daarbij voorts de 
normatieve invalshoek die de Commis
sie-Dunning kiest bij bepaling van het 
gemeenschapsbelang ; ze kiest daarbij 
voor drie uitgangspunten: 
1. de fundamentele gelijkwaardigheid 

van mensen, zoals neergelegd in de 
Grondwet; 

2. de fundamentele beschermwaardig
heid van menselijk leven, zoals 
onderschreven in door ons land 
geratificeerde internationale verdra
gen; 

3. het beginsel van solidariteit, zoals 
dat tot uitdrukking komt in de orga
nisatie van het gezondheidszorgstel
sel.5 
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Vanuit dit uitgangspunt rangschikt de 
Commissie-Dunning achtereenvolgens 
drie groepen voorzieningen onder nood
zakelijke zorg (in volgorde van nood
zaak): 

voorzieningen die ieder lid van de 
samenleving ten goede kunnen 
komen en die een normaal functio
neren als lid van de gemeenschap 
waarborgen; voorbeelden van deze 
zorg zijn: zorg voor verstandelijk 
gehandicapten en verpleeghuiszorg; 
voorzieningen die ook ieder lid van 
de samenleving ten goede komen 
maar die vooral gericht zijn op het 
behouden of herstellen van de mo
gelijkheden aan het maatschappelijk 
verkeer deel te nemen, bij voorbeeld 
spoedeisende heelkundige ingrepen, 
zorg voor vroeggeborenen, opvang 
van acute psychiatrische patiënten; 
voorzieningen waarvan de noodzaak 
wordt vastgesteld op basis van een 
inschatting van de ernst van de 
ziekte en het aantal patiënten dat 
aan de ziekte lijdt. 

In de overige hoofdstukken van het 
rapport wordt de hierboven geschetste 
benadering toegepast op de omvang van 
het basispakket in het nieuwe zorgstel
sel, wachtlijsten, de toelating van nieuwe 
technologieën en het gebruik van zorg
mogelijkheden binnen de arts-patiënt 
relatie. Een en ander leidt onder meer tot 
de conclusie dat in vitro fertilisatie (IVF) 
niet in het basispakket moet, omdat dit 
voor eigen rekening en verantwoording 
kan blijven, homeopathie niet, omdat de 
werkzaamheid niet is aangetoond en 
kosten van bejaardenoorden wél, althans 
voorzover het gaat om hulpbehoevend
heid en er sprake is van onmogelijkheid 
de kosten zelf te dragen. 

3 Kiezen en delen. 116. 
4 Kiezen en delen. 119. 
5 Kiezen en delen, 118. 
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Ik vind het in dit verband interessant dat 
de Commissie-Dunning geen enkel voor
beeld aandraagt van zorg die niet in het 
basispakket thuishoort, omdat zij niet 
noodzakelijk is. Met betrekking tot IVF 
heeft ze kennelijk getwijfeld over deze 
kwalificatie, maar het uiteindelijk over de 
boeg van de eigen rekening en verant
woording gegooid. Uit de volgende para
graaf zal duidelijk worden waarom ik het 
niet verwonderlijk acht dat de Commis
sie-Dunning in geen enkel geval tot de 
conclusie is gekomen dat een bepaalde 
voorziening niet noodzakelijk is. 

Smalle moraal 
Hoezeer ik ook de heldere analyses van 
het rapport 'Kiezen en delen' van de 
Commissie-Dunning waardeer, ik meen 
dat het uiteindelijk toch te kort schiet op 
een kernpunt. Dit kernpunt betreft de 
'smalle moraal' van het rapport. Met de 
term 'smalle moraal' wordt in de ethiek 
geduid op een moraal die zijn grondslag 
uitsluitend vindt in het welbegrepen ei
genbelang van de participanten in een 
samenleving. Het handelen op basis van 
'welbegrepen eigenbelang' sluit overi
gens niet uit dat er sprake is van enige 
vorm van altruïsme. Immers ook enig 
altruïsme kan voor een prudent hande
lend mens uiteindelijk in zijn eigen be
lang zijn. Er is echter geen ruimte voor 
een visie op 'het goede leven', een visie 
die een basis zou kunnen vormen voor 
een 'brede moraal'. Pas vanuit een visie 
op 'het goede leven', kunnen we ons 
daadwerkelijk een idee vormen van de 
functie die gezondheid in dat kader heeft. 
En pas dan ook kunnen we komen tot 
een dieper inzicht in wat solidariteit nu 
werkelijk inhoudt. 

In feite is in het rapport van de Com
missie-Dunning de mens met zijn levens
plan, zijn hoop, verwachting en angsten 
geheel buiten beeld geraakt. Het is in dit 
verband opvallend dat geen werkelijke 
analyse plaatsvindt van de factoren die 
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de vraag naar gezondheidszorg voeden. 
De vraagzijde blijft bijna geheel buiten 
beeld, afgezien van een aantal cijfermati
ge gegevens. Om daadwerkelijk een 
grondslag te kunnen leggen voor het 
maken van keuzen in de zorg, zullen we 
denk ik weer terug moeten naar die 
hulpvragende mens. Dat kan niet zonder 
tevens terug te grijpen op een mensvisie. 

De mens met zijn 
levensplan, met al zijn 
hoop, verwachting en 
angsten is volledig buiten 
beeld geraakt 

In het navolgende wil ik ter illustratie van 
dit misschien nogal abstracte bezwaar 
stilstaan bij twee aspecten van het rap
port 'Kiezen en delen' van de Commissie 
Keuzen in de zorg, te weten de benade
ringen van gezondheid en de neergeleg
de visie op solidariteit. 

Gezondheid en mensbeeld 
Zoals hierboven aangeven hanteert de 
Commissie-Dunning drie benaderingen 
van gezondheidszorg: de individuele, de 
medisch professionele en de gemeen
schapsgerichte. Ik acht geen van deze 
benaderingen echt bevredigend. In de 
individuele benadering ziet de Commis
sie-Dunning een sterk accent op autono
mie en zelfbeschikking. Dit zou kunnen 
leiden tot een 'U vraagt en wij draaien'
geneeskunde. Dit is natuurlijk volstrekt 
onwenselijk. Er is dan immers geen spra
ke meer van een inhoudelijk genormeerd 
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gebruik van gezondheidszorg. Ik deel de 
kritiek van de Commissie-Dunning op de 
medisch professionele benadering. Deze 
kan inderdaad leiden tot een te beperkte 
visie op gezondheid. Ik ben echter ook 
niet helemaal gelukkig met de gemeen
schapsgerichte benadering die door de 
Commissie-Dunning omarmd wordt. 

Het is allereerst van belang erop te 
wijzen dat de Commissie-Dunning deze 
gemeenschapsgerichte vIsie in twee 
'richtingen' hanteert. Gezondheid is de 
mogelijkheid deel te nemen aan de sa
menleving. De term noodzakelijk wordt 
daarom geïnterpreteerd in het licht van 
die mogelijkheid. Tegelijkertijd is er een 
andere lijn in de gemeenschapsgerichte 
benadering. De term noodzakelijk wordt 
namelijk ook geinterpreteerd als 'zorg 
(die) vanuit het belang van de gemeen
schap noodzakelijk moet worden geacht'. 
Dit is iets geheel anders. Het gaat dan 
immers niet meer om het belang dat een 
individu heeft bij het kunnen participeren 
in een gemeenschap, maar om het be
lang van een gemeenschap bij een be
paalde vorm van zorg. Hoe dat belang 
eruit zou kunnen zien wordt overigens 
nauwelijks gepreciseerd. Enige nadere 
aanduiding vindt wel plaats als het gaat 
om in vitro fertilisatie. Daar wordt ge
steld: 'Ongewilde kinderloosheid zoals in 
Nederland brengt het voortbestaan van 
de maatschappij absoluut niet in ge
vaar.,6 Als dit inderdaad de betekenis is, 
die de Commissie-Dunning aan de twee
de richting van de gemeenschapsgerich
te benadering toekent, is er sprake van 
een wel zeer eng criterium. Van welke 
vorm van zorg zou met recht gezegd 
kunnen worden dat ze noodzakelijk is om 
het voortbestaan van de Nederlandse 
samenleving te waarborgen? Dit zou 
hooguit gezegd kunnen worden van 
programma's ter bestrijding van zeer 
ernstige of dodelijke, besmettelijke ziek
tes. Het criterium zou in deze zin echter 
ook gebruikt kunnen worden om zorg te 
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ontzeggen aan degenen die lijden aan 
een ziekte met een lage frequentie. In 
dat geval acht ik het criterium zelfs ge
vaarlijk. Maar al te snel immers, zou het 
dan kunnen gebeuren dat de belangen 
van de individu bekneld raken in het 
gemeenschapsbelang . 

Ook in de eerste interpretatie acht ik 
het criterium onbevredigend. De moge
lijkheid te participeren aan een samenle
ving is zeker van belang. Het is echter 
een element van gezondheid. Voor een 
bredere visie op gezondheid zullen we 
terug moeten naar de hulpverlener-pati
ent relatie. 

Ik wil de hulpverlener-patiënt relatie 
plaatsen in het perspectief van een e
thiek van morele kwaliteiten, te weten 
een benadering die geïnspireerd is door 
de theorie van Alasdair Maclntyre7 en 
daarnaast gevoed wordt door de benade
ring van Charles TaylorB Dit kan leiden 
tot een andere, naar ik verwacht meer 
'volle' visie op gezondheid. Helaas kan ik 
op deze plaats niet meer doen dan het 
geven van een aanzet tot zo'n andere 
benadering. Het zou interessant kunnen 
zijn een en ander elders nader uit te 
werken. 

Maclntyre is van mening dat er een 
soort paradigma-wisseling binnen de 
ethiek vereist is. 9 De gangbare benade
ringen zijn naar zijn oordeel te zeer ver
ward om nog een adequaat antwoord te 
kunnen geven op belangrijke vragen. 
Deze paradigma-wisseling zou moeten 
bestaan uit een ten dele teruggrijpen op 
de Aristotelische traditie, waarbij de 
deugd weer de fundamentele plaats krijgt 
die haar toekomt. 

6 Kiezen en delen. 155. 
7 A. Maclntyre, Af ter view, London 1982. 
8 C. Taylor, Sourees of the Self (Cambridge 1990), 
9 Zie bijvoorbeeld H, Roelants, 'Nadenken over Weten

schap', R.C, Kwant. S, IJsseling (red,), Filosoferen 
(Alphen aan de Rijn 1978) inzake de theorie van T. 
Kuhn, 
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Deugd is in deze visie direct gekoppeld 
aan te/os, tegelijkertijd het doel voor en 
het fundament onder het menselijk be
staan. De vraag naar wat goed is voor 
iemand, is direct verbonden met diens 
levensverhaal. Het leven is een queeste 
naar het goede, en in die queeste leren 
we wat het goede is. 10 Dankzij deugden 
kunnen wij practices ondersteunen,11 
maar zij zijn bovenal die disposities die 
ons in staat stellen om vol te houden in 
onze speurtocht naar het goede, on
danks afleidingen, ellende en gevaren. 12 

Wat is nu de waarde van een door deze 
theorie geïnspireerde benadering in het 
kader van de medische praktijk. 

Een eerste voordeel lijkt me dat in 
deze benadering helderder kan worden 
welke plaats gezondheidszorg zou moe
ten innemen. Dat kan van groot belang 
zijn in de hulpverlener-patiënt relatie. Ge
zondheid, ziekte en dood nemen een 
wezenlijke plaats in in het levensverhaal 
van mensen. Het levensverhaal van 
mensen is het geheel van ervaringen, 
verwachtingen en emoties dat mensen 
als een wezenlijk onderdeel van hun 
eigen leven beleven. Als een patiënt bij 
een hulpverlener komt, neemt hij dit hele 
levensverhaal mee. Voor de ene mens 
kan een bepaalde ziekte het volledig 
instorten van zijn bestaan betekenen, 
terwijl het voor een ander een onhandige 
bijkomstigheid is. Voor de ene patiënt is 
een bezoek aan een hulpverlener een 
ultimum remedium, terwijl een ander 
reeds bij een lichte verkoudheid een uur 
in de wachtkamer gaat zitten. Voor al 
deze oneindige variatie aan levensverha
len zal de hulpverlener een weg moeten 
zoeken die voor die patiënt de beste is, 
het meest bijdraagt aan de wijze waarop 
de patiënt aan zijn leven vorm geeft. 
Bovendien kan de hulpverlener dat al
leen maar doen door tegelijkertijd trouw 
te blijven aan zijn eigen levensverhaal. 
Ook hij heeft zijn eigen levensverhaal, 
zijn eigen opleiding, achtergrond, gezins-
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omstandigheden en ervaringen. Zijn 
streven naar het goede leven vindt plaats 
vanuit die achtergrond. Het beoefenen 
van de practice geneeskunst vormt een 
bijdrage aan zijn levensverhaal, terwijl ze 
tegelijkertijd direct betrekking heeft op 
het levensverhaal van zijn patiënten. In 
die zin hebben hulpverlener en patiënt 
elkaar ook nodig. Wil de hulpverlener het 
goed dat inherent is aan het bedrijven 
van geneeskunst ervaren, dan kan dat 
alleen maar in relatie tot zijn patiënten. 13 

Als we een inzicht willen krijgen in ons 
levensverhaal is een oriëntatie nodig op 
wie wij zijn, waar wij vandaan komen en 
waar wij naar toe gaan. 14 Pas vanuit zo'n 
oriëntatie kunnen we komen tot een 
'brede' moraal die uitstijgt boven de 
'smalle' moraal van welbegrepen eigen
belang. Net zoals de patiënt met geheu
genverlies in de BBC-reportage redde
loos was zonder oriëntatiepunten, is 
eigenlijk elk mens 'moreel hulpeloos' als 
hij geen oriëntatie vindt in een levensver
haal. 

Deze benadering valt zeker niet samen 
met wat de Commissie-Dunning aanduidt 
als de individuele benadering. Daar gaat 
immers 'simpelweg' om de individuele 
preferenties. Deze zijn echter losgekop
peld van een visie op het goede leven, 
van de relatie tussen hulpverlener en 
patiënt en van de sociale context. Ik 

10 Maclntyre. 204. 
11 Op de notie van practice kan hier helaas niet nader 

ingegaan worden. Ik wil volstaan met het weerge
ven van de beschrijving van Maclntyre: any 
coherent and camp/ex farm of socially estab/ished 
cooperative human activity are rea/ised in the cour
se of trying to achieve those standards of excellen
ce which are appropiate to. and partia//y definitive 
of, that farm of activity. with the resu/t that human 
powers to achieve excellence. and human concepti
ons of the goods and ends invo/ved. are systemati
cally extended (Maclntyre. 175). Voorbeelden van 
practices zijn schaken. portret-schilderen. maar ook 
het bedrijven van geneeskunst. 

12 Maclntyre, 204, 
13 Zie ook H. ten Have. Een hippocratische erfenis 

(Lochem 1990) 81. 
14 Taylor, 47. 
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meen daarom dat een christen-democra
tische mensvisie zich uiteindelijk niet 
verdraagt met de individuele benadering, 
maar ook niet met de gemeenschapsge
richte benadering, zoals de Commissie
Dunning die hanteert. Participatie aan de 
samenleving vormt immers slechts een 
onderdeel van het levensverhaal van 
mensen. Kun je werkelijk zeggen dat een 
verstandelijk gehandicapte meer aan de 
samenleving participeert als hij woont in 
een gezinsvervangend tehuis dan wan
neer hij nog thuis woont? Toch deel ik 
het oordeel van de Commissie-Dunning 
dat aan dergelijke zorg voorrang gege
ven moet worden. Echter niet zozeer 
vanuit een gemeenschapsgerichte bena
dering, maar vanuit de gedachte dat ook 
verstandelijk gehandicapten recht heb
ben op hun eigen levensverhaal. De zorg 
van ouders voor hun gehandicapte kind 
kan -vaak in letterlijke zin- te zwaar wor
den. Daarom ligt er een plicht voor de 
samenleving te delen in deze zorgverle
ning. 

Ik poog hiermee aan te geven, dat in 
de hierboven geschetste benadering ge
zondheidszorg als het ware meer natuur
lijk zijn eigen plaats kan vinden en krij
gen. In deze visie is ethiek zonder le
vensverhaalonzin. Daarom ook zal deze 
benadering eerder geneigd zijn aan ge
zondheidszorg die plaats toe te kennen 
die ze in het levensverhaal van mensen 
zou moeten innemen. Dat is niet de 
plaats van de oplossing van alle proble
men en beperkingen. Die plaats is wel 
het ondersteunen van mensen bij het 
volbrengen van hun levensverhaal, voor
zover de gezondheidszorg daar middelen 
toe heeft. Overigens is dat ook iets ge
heel anders dan het tegemoet komen 
aan alle preferenties die mensen in con
creto zouden kunnen hebben. De hulp
verlener zal samen met de patiënt op 
zoek moeten gaan naar de beste weg. 
Die beste weg is zeker niet altijd het 
vervullen van 'wensgeneeskunde' . Deze 
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lijn valt ook te herkennen in het rapport 
'Zinvol Leven' van het Wetenschappelijk 
Instituut voor het CDA. Daar wordt ge
steld dat een voorziening elementair is, 
als door de ziekte of het gebrek 'betrok
kenen belemmerd worden om als mens 
tot hun recht te komen' .15 

Als het dan bij voorbeeld gaat om IVF, 
is niet de vraag of IVF noodzakelijk is om 
te kunnen participeren in de samenleving 
en al helemaal niet of IVF nodig is voor 
het voortbestaan van de Nederlandse 
samenleving. Het gaat om de vraag 
welke bijdrage IVF al dan niet kan leve
ren aan het volbrengen van het eigen 
levensverhaal van mensen. Dan is het 
helemaal niet gezegd dat het gebruik 
maken van alle technische mogelijkhe
den ook de beste bijdrage aan dat le
vensverhaal is. Ik vond het in dit verband 
treffend wat een mevrouw van ongeveer 
vijftig die zelf geen kinderen had kunnen 
krijgen ooit tegen mij zei na afloop van 
een lezing: 'Ik ben blij dat IVF niet dertig 
jaar eerder is uitgevonden.' Ze zei dat 
met het oog op de eindeloze medisch
technische mallemolen waarin paren 
terecht kunnen komen. 'Mijn man en ik 
hebben na een moeilijke periode ons 
verdriet kunnen verwerken en toch een 
heel rijk en gevuld leven gehad' waren 
haar afsluitende woorden. Ik denk dat 
deze mevrouw de spijker op zijn kop 
sloeg. 

Als nadeel van de door mij geschetste 
benadering kan naar voren gebracht 
worden, dat het een stuk lastiger wordt 
op macro-niveau tot beslissingen te ko
men. Op dit bezwaar zou ik op drie ma
nieren willen antwoorden. Allereerst geldt 
dit in nauwelijks mindere mate voor de 
benadering van de Commissie-Dunning. 
Ik wees er reeds op dat ook de Commis
sie-Dunning van geen enkele vorm van 
zorg uitspreekt dat ze niet noodzakelijk 

15 Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Zinvol 
leven (Deventer 1988) 31. 
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is. Een tweede antwoord is, dat we niet 
op macro-niveau moeten willen beslissen 
wat alleen op micro-niveau beslist kan 
worden. Daarmee doen we onrecht aan 
de aard van de problematiek. Tenslotte 
zou ik willen opmerken dat bij voorbeeld 
bij de beoordeling van nieuwe technolo
gieën mijn benadering wel degelijk een 
houvast geeft We zullen dan moeten 
beoordelen in hoeverre een nieuwe tech
nologie de potentie heeft een waardevol
le bijdrage te leveren aan het levensver
haal van mensen. Naar mijn oordeel is 
dit niet minder moeilijk of gemakkelijk 
dan het beoordelen of ze een bijdrage 
kan leveren aan de participatie van men
sen aan de samenleving, 

Gezondheid en solidariteit 
De Commissie-Dunning staat terecht in 
een apart hoofdstuk stil bij solidariteit Ze 
omschrijft solidariteit allereerst in descrip
tieve zin als het bewustzijn van saamho
righeid en de bereidheid de gevolgen 
daarvan te dragen. 16 Solidariteit kan 
echter ook in normatieve zin gebruikt 
worden. De Commissie-Dunning onder
scheidt dan in navolging van Van der 
Wal, groepssolidariteit, belangensolidari
teit en humanitaire solidariteit Groepsso
lidariteit heeft te maken met het feit dat 
mensen solidair met elkaar behoren te 
zijn, omdat ze behoren tot dezelfde 
groep. De ziekenfondsverzekering vindt 
zijn basis in deze solidariteit, omdat ze in 
eerste instantie gebaseerd is op solidari
teit van de groep werknemers. Voorts is 
er belangensolidariteit Er is dan sprake 
van wederkerige en parallelle belangen 
die de basis vormen voor gemeenschap
pelijke actie. Zodra de belangen niet 
meer gelijk opgaan, verdwijnt deze vorm 
van solidariteit Gelukkig onderscheidt de 
Commissie-Dunning nog een derde vorm 
van solidariteit, namelijk humanitaire 
solidariteit Deze vindt haar grond in de 
waardigheid van de menselijke persoon. 
Mensen die niet voor zichzelf kunnen 
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zorgen, worden niet aan hun lot overge
laten, maar we geven hun de kans deel 
te nemen aan het maatschappelijke le
ven. Van der Wal stelt dat het bij huma
nitaire solidariteit gaat om de bereidheid 
'een deel van het existentiële risico van 
medemensen over te nemen' .17 

De vraag rijst natuurlijk direct wat het 
motief is voor een dergelijke humanitaire 
solidariteit Binnen het kader van een 
'smalle moraal' is het gek dat mensen 
bereid zouden zijn tot meer dan waartoe 
hun welbegrepen eigenbelang hen aan
zet 18 Het meest basale argument dat de 
Commissie-Dunning aandraagt ligt in 'de 
gelijkwaardigheid van mensen en het 
sociale grondrecht op zorg',19 Onmiddel
lijk wordt er dan gegrepen naar de juridi
sche vorm waarin deze beginselen vorm 
hebben gekregen, namelijk artikel 1 en 
artikel 22 van de Grondwet Dit lijkt mij te 
weinig. De notie van gelijkwaardigheid 
van mensen is naar mijn mening onvol
doende om de humanitaire solidariteit in 
het kader van de gezondheidszorg te 
kunnen dragen. Artikel 1 van de Grond
wet bepaalt dat gelijke gevallen gelijk 
behandeld moeten worden. Dit sluit aan 
bij wat ik zou willen noemen een ro
meinsrechtelijke, liberale visie op recht
vaardigheid. Aan ieder het zijne toede
len, dat is de kern van deze visie. Het is 
interessant dat de bijbelse visie op ge
rechtigheid een stuk dieper gaat Bijbelse 
gerechtigheid zoekt allereerst naar de 
zwakste. Bijbels gerechtigheid is in die 
zin partijdig, ze kiest voor de kwetsbare. 
Zo is ook Bijbelse solidariteit allereerst 
solidair met de have-nots. Bijbelse soli
dariteit kent geen wederkerigheid als 

16 Van der Wal. 'Solidariteit en eigen verantwoordelijk, 
heid·,17. 

17 Van der Wal, 20. 
18 Zie bijvoorbeeld G.I. Mavrodes, 'The Queerness of 

Marality', Ratianality, Religiaus Belief & Maral Cam
mitment. (er. R. Audi and W.J. Wainwnght) (Ithaca 
1986) 213,226 

19 Kiezen en delen, 122. 
20 Kiezen en delen, 124. 
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(foto ANP) 

vereiste. De vraag is niet -defensief- wie 
is mijn naaste?, maar -actief- voor wie 
kan ik een naaste zijn? 

Nu kunnen we moeilijk van een com
missie als de Commissie-Dunning ver
wachten dat die Bijbelse noties ten 
grondslag legt aan haar rapport. We mo
gen echter wel van de CDA-fractie ver
wachten dat die het rapport 'Kiezen en 
delen' toetst aan dergelijke noties. En we 
moeten ons bovendien ernstig zorgen 
maken als de Commissie-Dunning wel 
een grote plaats toekent aan solidariteit, 
maar eigenlijk een flinterdunne basis 
voor die solidariteit hanteert. Dat maakt 
immers de kans groot dat, wanneer de 
solidariteit onder druk komt te staan, ze 
al snel door het ijs zakt. 
Ik zou dan ook niet zo als de Commis
sie-Dunning doet zeggen dat 'schaarste 
beperking van de solidariteit noodzakelijk 
maakt,.20 Schaarste maakt zeker geen 
beperking op solidariteit noodzakelijk. Ik 
zou zeggen: integendeel. Schaarste 
maakt solidariteit des te meer noodzake
lijk. We moeten daarbij zoeken naar wie 
werkelijk het zwakst is. Wie dreigt het 
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meest uit de boot te vallen en wie wordt 
het meest verhinderd zijn levensverhaal 
te leven? Daar moet de meeste zorg 
naar uitgaan. 

De criteria van Dunning 
Aan het eind van dit betoog wil ik nog 
kort stilstaan bij de vier criteria die Dun
ning hanteert. 

1. Noodzakelijke zorg 
Uit het bovenstaande moge blijken dat ik 
op zichzelf het criterium van noodzakelij
ke zorg deel. De maatstaf die bij dit crite
rium naar mijn inzicht gehanteerd moet 
worden is een andere. Het gaat niet 
uitsluitend om de mogelijkheid te partici
peren in de samenleving en al vrijwel 
helemaal niet om het belang van de 
samenleving als zodanig bij een bepaal
de vorm van zorg. Het gaat om de vraag 
of een individu door medische omstan
digheden gehinderd wordt in het leven 
van een vervuld leven. Daar is participa
tie aan de samenleving een onderdeel 
van. Het zal niet altijd meevallen om op 
macro-niveau een dergelijke beslissing 
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over al dan niet noodzakelijkheid te ne
men. Dat moeten we echter ook hele
maal niet willen. Juist op het niveau van 
de relatie tussen hulpverlener en patiënt 
kan het beste geoordeeld worden op 
basis van inzicht in het levensverhaal 
van de patiënt. Terecht plaatst de Com
missie-Dunning enige kanttekeningen bij 
'professionele autonomie' van de hulp
verlener. Ik zou dan ook liever willen 
spreken over 'professionele verantwoor
delijkheid'. In deze visie is de hulpverle
ner verantwoordelijk voor, dat wil zeggen 
aan te spreken op, de wijze waarop hij 
met zijn patiënten omgaat, maar ook op 
de wijze waarop hij omgaat met schaar
se middelen in de gezondheidszorg. Het 
doelmatig omgaan met middelen behoort 
naar mijn mening zeker ook tot de pro
fessionele verantwoordelijkheid. 21 

2. Werkzaamheid 
Het criterium van werkzaamheid spreekt 
tamelijk voor zichzelf. Toch schuilen ook 
hier adders onder het gras. Dezelfde 
artsen die tekeer gaan tegen homeopa
thische geneesmiddelen omdat die werk
zaamheid zouden ontberen, aarzelen zelf 
vaak niet om in bepaalde situaties place
bo's voor te schrijven. Dit is op zijn minst 
paradoxaal. Toch blijft het criterium van 
werkzaamheid als zodanig natuurlijk van 
groot belang. Vraag is wel hoe we werk
zaamheid precies interpreteren. 

3. Doelmatigheid 
Met doelmatigheid is iets merkwaardigs 
aan de hand. Doelmatigheid is namelijk 
geen waarde in zichzelf. Toch wordt er 
wel vaak zo mee omgegaan. Doelmatig
heid is altijd gerelateerd aan een bepaald 
doel. Dat doel moet geëxpliciteerd wor
den. De Commissie-Dunning stelt voor 
hiertoe een 'uniformere opbrengstmaat
staf' te hanteren en noemt dan als voor
beeld de OALY. De OALY is een maat
staf die uitgaat van een bepaald aantal 
gewonnen levensjaren, gecorrigeerd met 
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een factor tussen 0 en 1 voor de kwaliteit 
van leven. Zo kan bij voorbeeld berekend 
worden welke benadering kosten-effec
tiever is: een intensief preventief anti
hypertensie programma, of het verhelpen 
(voor zover nog mogelijk) van hartklach
ten als zich eenmaal problemen hebben 
voorgedaan. Fundamenteel probleem bij 
deze benadering vind ik, dat er een fac
tor toebedeeld moet worden voor de 
kwaliteit van leven. Of dat nu door des
kundigen gebeurt of door patiëntenpa
nels, het blijft altijd een tamelijk willekeu
rige aangelegenheid. Vanuit hetgeen ik 
hierboven gezegd heb over de functie 
van gezondheidszorg in het kader van 
het leven van een vervuld leven, mag 
duidelijk zijn dat ik weinig op heb met 
dergelijke quasi-objectieve maatstaven. 

4. Eigen rekening en verantwoording 
Dit criterium roept bij mij de meeste 
vraagtekens op. Soms bekroop me bij 
lezing van het rapport zelfs het gevoel 
dat de Commissie-Dunning dit criterium 
gebruikt om te komen tot de conclusie 
die zij eigenlijk tevoren al in het hoofd 
had. Zo stelt zij dat tandheelkundige hulp 
voor volwassenen voor eigen rekening 
en verantwoording kan blijven. Argument 
daarvoor lijkt vooral gelegen te zijn in de 
beperkte kosten. Dat vind ik een merk
waardige zaak. Allereerst kun je je afvra
gen of dat criterium niet voor alle vormen 
van zorg gehanteerd zou moeten wor
den. Een bezoek aan de huisarts is op 
zichzelf ook niet duur, net zomin als 
bepaalde geneesmiddelen. Het gaat dan 
vaak ook eerder om de cumulatie van 
bepaalde kosten dan om een incidentele 
uitgave aan een bepaalde vorm van 
zorg. Dat geldt echter net zozeer voor de 
tandarts als voor andere vormen van 
zorg. In die zin zou het criterium 'voorzie
ningen die in het algemeen de draag-

21 A.W. Mulder, 'De rol van de arts in de schaarstepro
blematiek', Medisch Contact, nr. 4218-10-92.1250. 
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kracht van burgers en hun samenlevings
verbanden te boven gaan,22 consistent 
geredeneerd het beste vertaald kunnen 
worden in een (beperkt) eigen risico. Het 
vertalen van dit criterium naar afzonderlij
ke voorzieningen zou anders voor indivi
duen bijzonder vervelende gevolgen 
kunnen hebben. 

Het lijkt er al met al sterk op dat de 
Commissie-Dunning tandheelkundige 
zorg gewoon niet in het basispakket 
heeft willen opnemen, en toen maar de 
constructie heeft gekozen dat deze zorg 
voor eigen rekening en verantwoording 
kan blijven. Alvorens dit criterium dan 
ook daadwerkelijk gehanteerd gaat wor
den, zou ik eerst een nadere precizering 
willen zien van wat deze norm nu werke
lijk inhoudt en hoe zij het beste vertaald 
kan worden. 

Tenslotte 
Het rapport 'Kiezen en delen' van de 
Commissie-Dunning is een belangrijk 
document. Het bevat een goede uiteen
zetting van een zeer essentiële proble
matiek en doet een zeer prijzenswaardi
ge poging criteria aan te reiken voor het 
stellen van prioriteiten. Het is niet meer 
dan vanzelfsprekend dat bij deze criteria 
hier en daar vraagtekens te zetten zijn. 
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Het is ook niet voor niets dat de Com
missie-Dunning zelf pleit voor publieke 
discussie over deze materie. Deze op
roep verdient krachtige steun. Ik acht het 
jammer dat de Commissie-Dunning ge
kozen heeft voor een visie op gezond
heid vanuit een gemeenschapsgerichte 
benadering. Hoewel deze visie zeker een 
verbetering vormt ten opzichte van de 
individuele en de medisch professionele, 
heeft ze onvoldoende draagkracht om tot 
een werkelijk inhoudelijke normatieve 
beoordeling van prioriteiten te komen. 
Daarvoor is een 'rijkere' visie op het 
'goede leven' noodzakelijk. Ik acht het 
een uitdaging voor de christen-democra
tie om voor een dergelijke visie bouwste
nen aan te dragen. 

22 COA- Verkiezingsprogramma, '89-'93, art. 1.1.4. 

Christen Democratische Verkenningen 2/92 


