
Commentaar uit het Wetenschappelijk lnstituut 

Kanttekeningen bij de overheids
taak in de gezondheidszorg 
De afgelopen twintig jaren werden geken
merkt door een dikwijls niet al te grate 
waardering voor het werk van particuliere 
organisaties in het algemeen en een dui
delijke overschatting van de rol en moge
lijkheden van de overheid. Maar er was 
ook sprake van scepsis ten aanzien van de 
functie en zelfs de legitimiteit van het iden
titeitsgebonden particulier initiatief, zeker 
in de zorgsector. De jaren negentig zullen 
uitermate spannend worden. Wat precies 
de mogelijkheden zullen zijn voor de chris
telijke zorginstelling over een jaar of acht, 
durf ik om meerdere redenen niet te voor
spellen. Zelfs het perspectief van een te
rugtredende overheid - ik beschouw per
spectief als iets positiefs - is voorbarig en 
ongenuanceerd. Voorbarig, omdat ten 
aanzien van de toekomstige inrichting van 
de gezondheidszorg en de rol van over
heid, nationaal en op lager niveau, nog 
veel onduidelijk is. Ongenuanceerd, om
dat er wei eens terreinen zouden kunnen 
zijn, waarop de afwezigheid en het zwijgen 
van de overheid ontoelaatbaar is. 

Maar daar staat wei het een en ander te
genover: 
- het snelle doorbreken van het besef, dat 

die overheid niet meer in staat zal zijn die 
zorg te blijven geven in de toekomst die 
onze bevolking nodig heeft. Ze is dat 
noch in haar bestuur, noch in haar finan
ciele mogelijkheden; 

- een duidelijk toegenomen besef, dat ook 
in het directe bestuur en beheer van 
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zorginstellingen de overheid grate be
perkingen kent. Het gemeentehuis is nu 
eenmaal niet de ideale plaats van waar
uit dit soort instellingen beheerd worden. 
In ieder geval minder ideaal dan wan
neer het bestuur gevoerd wordt door een 
verantwoordelijk en betrokken college 
van vrijwilligers uit de samenleving; 

- de gedachte, dat de voortgezette veral
gemenisering onze samenleving niet rij
ker maakt, en dat het opgeven van de 
pluriformiteit een verarming en verkilling 
kan betekenen in een aantal maatschap
pelijke verbanden en bij het zorgaan
bod. In vele gevallen is de vulling van de 
veralgemenisering trouwens een mythe 
gebleken. Veralgemenisering staat maar 
al te vaak gelijk met neutralisering; 

- er is nog iets merkwaardigs. Vele krin
gen in het begin van de jaren zeventig 
verwachtten, dat met de secularisering 
ook de behoefte aan identiteitsgebon
den instellingen in dezelfde graad zou 
afnemen. Deze verwachting verdient 
aanzienlijke nuancering: de verzuiling is 
definitief voorbij, maar daar waar bur
gers betrokken zijn bij toedelingsmecha
nismen, blijkt in een aantal gevallen een 
persistente voorkeur voor levensbe
schouwelijke voorzieningen. Een aan
zienlijk grater gedeelte van de Neder
landse bevolking dan men op grand van 
religieuze bekenning mocht verwachten, 
geeft de voorkeur aan confessioneel on
derwijs. In de zorgsector zijn er aanwij-
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zingen, dat waar het primair om 'cure' 
gaat, de vraag naar de kwaliteit en de 
technologie om voorop staat, maar daar 
waar het om 'care' gaat, zeer vel en de in
stellingen blijven apprecieren op grand 
van vooral het mensbeeld, dat zij uitstra
len in verpleging, in sfeer, in voorzienin
gen, wellicht ook in ethische handelswij
zen; 

- de wil in een aantal kringen om de eigen 
identiteit niet te verdoezelen, maar het 
profiel juist duidelijk te Iaten uitkomen, 
onder aantekening, dat de kwaliteit van 
de zorg niet los staat van die identiteit, 
maar daar alles mee te maken kan heb
ben. 

Niets is nog gewonnen. De jaren negentig 
zullen stormachtig worden voor het identi
teitsgebonden particulier initiatief. Maar 
het tijdperk van de sluipende afbrokkeling, 
bij sommigen de enthousiaste su·icide er
van is voorbij. Hoe de uitkomst zal zijn zal 
vooral afhangen van de inventiviteit, de na
drukkelijke presentie, en de inspiratie van 
met name de christelijke instellingen. 

Stelselherziening 
Op de allereerste plaats moet ik het in 
deze onzekerheid hebben over de kansen 
van de identiteitsgebonden organisaties in 
het nieuwe stelsel van gezondheidsfinan
ciering. Dekker verloochent vaderschap, 
maar het competitie-element en het min
stens met de mond beleden marktprincipe 
wijzen op zijn inbreng. Het rapport van het 
eigen Wetenschappelijk lnstituut 'Zorgver
nieuwing door structuurverandering' heeft 
herkenbare trekken achtergelaten in de 
benadering van een terugtredende over
heid, die wei vloeren moet garanderen, 
maar verder zoveel mogelijk aan de drie 
partijen: verzekeraars, zorgaanbieders en 
patienten wil overlaten. Zeker in de ver
schillende gewichten, nominaal versus in
komensgebonden, en wat geacht kan wor
den tot het basispakket te behoren, zien 
we een verhouding, die tach wei enige col
lectivistische trekjes vertegenwoordigt. 

Maar zoals de stelselherziening er in 
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grate trekken gaat uitzien, is zij ook een uit
daging voor de christelijke zorginstellin
gen. 

Daar is op de eerste plaats de contrac
teervrijheid, die de vraag naar het zorg
aanbod ten principale in handen legt van 
patienten en verzekeraars. Hoe zuiver de 
markt zal gaan werken, moet nog afge
wacht worden. Maar de reputatie van een 
ziekenhuis, een groep van ziekenhuizen, 
de daarop gebaseerde voorkeur van hulp
vragers, het doorklinken daarvan bij de 
verzekeraars, komt in de plaats van de 
planning en toewijzingen van de overheid. 

Daar is op de tweede plaats de door de 
CDA-ers Tuinstra en Lansink in een laat 
stadium per amendement afgedwongen 
schrapping van het erkenningsregime. In 
de verwachting van de CDA-Tweede Ka
merfractie biedt deze schrapping een zeer 
nadrukkelijke mogelijkheid voor christelijke 
zorginstellingen om zich te presenteren in 
bedreigde situaties en in nieuwe gebie
den, waar de behoefte aan icantiteitsge
bonden zorg kan worden duidelijk ge
maakt. Natuurlijk betekent dit terzelfder tijd 
ook een einde aan de zekerheid voor in
stellingen, die in bepaalde gebieden een 
comfortabele positie hadden. Het patroon 
dat zich zal gaan aftekenen, wordt volgens 
deze verwachting bepaald door het stem
men met de voeten van hulpzoekers. 

Daar is op de derde plaats de principie
le mogelijkheid, dat op de verzekerings
markt een erkende plaats komt voor verze
keringsmaatschappijen, die een bepaald 
soort zorgconcept huldigen, bepaalde 
voorzien·lngen niet aanbieden, en andere 
juist wei. Aldus zou er een kans zijn voor de 
Pro Life-verzekering. Dan gaat het niet zo
zeer om de positie van een bepaalde or
ganisatie, maar vooral om het effect dat de 
erkenning van deze ene outsider kan heb
ben op de opstelling van de andere verze
keraars. In dit verband is het uiteraard ook 
voor de christelijke zorginstellingen van 
cruciaal belang, dat ethisch omstreden za
ken niet in het voor iedereen geldende ba
sispakket gestopt worden. De abortus en 
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methoden van kunstmatige vruchtbaar
heidsbevordering horen er niet in. 

Vervolgens zal wei zeker worden voort
gezet de tendens om besturen en directies 
van instellingen een grotere verantwoorde
lijkheid te geven ter zake van het budget
beheer. In de zorgsector, maar ook bij
voorbeeld in het onderwijs, is er een zeke
re ontwikkeling om de bestuursfunctie, die 
gereduceerd was tot een beheersfunctie, 
weer te herstellen. Oat schept grotere kan
sen om een eigen herkenbaar beleid te 
voeren, een eigen profiel te presenteren. 

En tot slot lijken de mogelijkheden tot in
tegrale opname van de geestelijke verzor
ging in het pakket nadrukkelijk aanwezig. 

lk moet dit alles helaas brengen met een 
zeker voorbehoud. Zeer veel zal afhangen 
van de uitwerkingen van de stelselherzie
ning. Nog meer van de ondernemersmen
taliteit en de flexibiliteit, waarmee binnen 
de toch weer niet al te grote marges de 
partijen in de gezondheidszorg zich zullen 
opstellen. Met name ook de rol van de pro
vincie staat nog ter discussie. Ook 

Onder het mom van 
veralgemenisering worden 
levensbeschouwelijke 
zorginstellingen 
gediscrimineerd 

hier hadden sommigen in het CDA graag 
hun idee van regionale gezondheidska
mers willen realiseren, omdat wij ons be
wust zijn van de noodzaak van toeganke
lijkheid en afstemming op elkaar van de 
voorzieningen. lntussen, zeker zolang de 
stelselherziening zijn beslag nog niet heeft 
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gekregen, achten wij aandacht en steun 
van onze provinciale besturen bij de be
scherming van de pluriformiteit bij de zorg
voorzieningen van onmisbaar belang. Met 
name blijft waakzaamheid geboden, dat 
onder het mom van voorkeur voor veralge
menisering niet een discriminatoir beleid 
gevoerd wordt tegen zorginstellingen met 
een levensbeschouwelijke identiteit. 

Tegenover de mogelijkheden in het 
nieuwe stelsel staan ook zeker bedreigin
gen. Professor Jeekel, de voorzitter van de 
Academische Specialistenvereniging, heeft 
zich enkele dagen geleden tot onverwacht 
bondgenoot gemaakt van de instellingen 
op levensbeschouwelijke grondslag. Hij 
vreest in het nieuwe stelsel, dat de vriJe 
keus van arts en ziekenhuis onder druk 
komt te staan. Wat voor de een de kansen 
ziJn van het nieuwe plan, zijn voor de ander 
bedreigingen. Daar waar bijvoorbeeld pro
vincies een zorgvuldig beleid gevoerd 
hebben, dat duidelijk een plaats gunde 
aan kleine zelfstandige zorginstellingen, 
zou hun positie wei eens bedreigd kunnen 
worden. 

Heel veel zal afhangen van de w·rjze, 
waarop de verzekeraars contracten gaan 
afsluiten met de instellingen. Van de verze
keraars zelf is geen voorkeur meer te ver
wachten voor identiteitsgebonden instellin
gen. Velen verwachten dat de verzeke
ringsmaatschappijen zullen proberen veel
omvattende blokafspraken te maken met 
conglomeraten van zorginstellingen. Op 
die manier zou de nuancering van de zorg, 
en de overlevingsmogelijkheden van klei
nere, niet zelden, levensbeschouwelijk ge
kleurde instellingen, aangetast worden. 

Daarnaast is er het reele en door velen 
over het hoofd geziene gegeven van de 
commercialisering van de gezondheids
zorg, direct of via de sluipweg van onze 
Europeanisering. Nooit zullen de stichters 
van de Europese Gemeenschap vermoed 
hebben, dat wat velen van hen zagen als 
een geestelijk weerbaar maken van ons 
continent, een bescherming van zijn waar
den, van z·rjn uitstralingskracht, zou uitlo-
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pen op een zo sterke dominantie van het 
commerciele. Tot in de mate, dat bijvoor
beeld typische eigenheden als ons om
roepbestel en met name de pluriformiteit 
daarin eraan lijken te bezwijken. 

Lange tijd heeft men gedacht, dat de 
Europeanisering voor de gezondheidssec
tor geen of weinig consequenties zou heb
ben. Als er iets nationaal domein mocht he
ten, iets ook met cultuur van een volk, met 
de bereikbaarheid en met nationale prefe
renties te maken zou hebben, dan was het 
toch wei de gezondheidszorg. Zeker we 
wisten dater vestigingsvrijheden en erken
ningscriteria waren. We kenden de com
petenties op het gebied van de erkenning 
van medicijnen, en de kwaliteitsnormering 
van de zorg op bepaalde terreinen. Maar 
daar zou het bij blijven, dachten we. 

We zien nu, dat vanuit de vier doelstel
lingen van de Europese binnenmarkt, vrij 
verkeer van goederen, diensten, kapitaal 
en personen, op vele terreinen nationale 
beslissingen met betrekking tot de inrich
ting van onze maatschappij op de helling 
komen. Oat varieert van de bindingsak
koorden binnen onze landbouwcobpera
ties tot waarschijnlijk het opereren van bui
tenlandse verzekeraars op onze markt. Oat 
varieert van de erkenning van abortus als 
dienst, en dus adverteerbaar volgens de 
recente uitspraak van het Hoi te Luxem
burg, tot de mogelijkheid van commerciali
sering van de gezondheidszorg. Als wij 
een open systeem in de gezondheidszorg 
gaan introduceren, zie ik niet wat in de weg 
gelegd kan worden van de aanbieding van 
een bepaalde soort, maar vooral een be
paalde stiJI van gezondheidszorg. Wij 
moeten ons terdege voorbereiden op een 
penetratie van de commercie in een do
mein, dat toch sterk in de uitvoering door 
non-commercialiteit getekend werd. Oat 
brengt meteen een bepaalde stijl van voor
zieningen en benaderingen met zich mee, 
die in een duidelijke spanningsverhouding 
staan met de stijl van vele van onze identi
teitsgebonden ziekenhuizen. 

Er is nog een ander aspect, dat ntet di-
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rect samenhangt met de stelselherziening, 
maar daardoor wei in een stroomversnel
ling terecht kan komen. Oat heeft te maken 
met de door velen bepleite samenhang in 
de bejaardenzorg; de integratie van ge
zins- en kruiswerk, van verzorgings- en 
verpleeghuizen. De harmonisatie van de fi
nancieringsregimes krijgt een nieuwe 
kans, en dat zal ook zeker bijdragen tot 
uniforme aanbieding van eerstelijnszorg, 
thuiszorg, en intramurale zorg in zijn vele 
aspecten. De roep om een cobrdinerend 
beleid van gemeenten, deelgemeenten en 
wijkraden wordt groter, alsmede de vraag 
naar een algemeen loket, voor aile bur
gers. Dit leidt niet automatisch tot een 
doortrekking naar veralgemenisering van 
het intramurale zorgaanbod, maar in de 
politiek, ook en soms zeker in de lokale po
litiek, zullen er sterke tendensen in die rich
ting voelbaar worden. 

Ethiek en technologie 
Het perspectief van de terugtredende 
overheid behoeft nuancering. Wij zijn allen 
verheugd over grotere verantwoordelijkhe
den van de besturen van de zorginstellin
gen, minder bemoeienis van de overheid 
op nationaal niveau, geringere planning op 
provinciaal niveau. Maar er is ook een do
mein, waar de overheid te graag terug
treedt, hoewel daar wei degelijk regelge
ving nodig is. In goed overleg overigens 
met de medische wereld en die van de 
zorg. lk doel op de steeds indringender 
vraag over de relatie tussen de nieuwe 
technologische mogelijkheden en de 
ethiek. 

Waren tot voor kort nog maar abortus en 
euthanasie de centrale discussiepunten in 
de drieslag medisch handelen - ethiek -
politiek, er tekent zich nu een uitgebreide 
agenda af van spanningen tussen wat in 
onze opvatting ethisch verantwoord is en 
bescherming behoeft en wat volgens an
deren, voorlopig in ieder geval, aan de 
vrije research en de autonome behande
ling binnen de beroepsgroep moet worden 
overgelaten. Maar we zien ook buiten de 
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beroepsgroep, in commerciele laboratoria, 
ontwikkelingen en mogelijkheden zich af
tekenen, die ten diepste conflicteren met 
onze ideeen over de schepping. 

Er is op de eerste plaats in de 'klassieke' 
gevallen van euthanasie en abortus sprake 
van een kerntaak van de overheid, en wei 
de meest centrale, de bescherming van 
menselijk Ieven. En daarmee is het goede 
recht en de plicht van degenen, die voor 
dat Ieven staan, er ook voor op te komen. 
En daarom pleiten velen binnen het CDA 
ook voor een evaluatie van de bestaande 
abortuspraktijk in Nederland. Maar er zijn 
nieuwere ontwikkelingen: Als succesper
centages bij de in vitro fertilisatie een door
slaggevend criterium worden voor aanwij
zing en financiering, dan hanteert de over
heid een maatstaf van hoge en tot tegen
stellingen leidende ethische relevantie. 
Oat heeft niets te doen met neutraliteit. En 
daarom ook staan wij een restrictief en ge
normeerd beleid voor ten aanzien van een 
aantal nieuwe technieken. Niet uit een 
dompersmentaliteit, niet uit angst. De rap
porten en studies van ons Wetenschappe
lijk lnstituut houden zich, mede dank zij de 
medewerking van zoveel experts, op gron
dige wijze bezig met de nieuwe vragen op 
dit terrein: geen negatie van de medisch
technologische mogelijkheden, maar wei 
normering, voorzichtigheid en vooral af
scherming van het domein van het com
merciele.' 

Geleidelijk groeit bovendien het besef, 
dat sommige zaken niet tot het domein der 
vrijheid kunnen worden toegelaten, juist 
omdat ze onvrijheid voor de ander beteke
nen. Zo wordt in een staatscommissie 
meegedeeld, dat de behoefte aan zorg 
voor gehandicapten in de toekomst sterk 
zal afnemen, omdat de prenatale diagnos
tiek zoveel vorderingen maakt. Als dat im
pliciet of expliciet uitgangspunt van over
heidshandelen wordt, dan komen we heel 
gemakkelijk in de sfeer, waar de vrijheid, 
die door de een geclaimd wordt, tot socia
le of financiele pressie op de ander ver
wordt. In een cultuur waarin het 'normaal' 
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wordt om Ieven dat niet aan aile integri
teitsmaatstaven voldoet geen kans te ge
ven, wordt de ouders, die de moeilijke be
slissing nemen dat wei te doen, een bui
tengewone pressie opgelegd. Hetzelfde 
geldt voor die terminale patient, of zijn fa
milie, die pijn en aftakeling de prijs waard 
blijven achten voor voortgezet Ieven. 

Ook in dit complex is de relatie tussen 
ethiek, medische technologie en politiek 
opnieuw actueel. Een actualiteit, die slaat 
op vragen van principiele toelaatbaarheid, 
de 'mag wat kan'-vraag, maar die ook zeer 
nadrukkelijk op de cultureel-levensbe
schouwelijke instelling ten opzichte van de 
relatie technologie-menszijn betrekking 
heeft. Enerzijds gaat het om de zekerheid, 
die mensen nodig hebben over water met 
hen zal gebeuren, als zij hun wil niet meer 
kenbaar kunnen maken. lk gebruik die 
term in de diepe betekenis van het woord, 
onder verwijzing naar een recent artikel in 
Socialisme en Democratie, waarin nog 
eens de beperkte waarde van wilsuitingen 
in extreme situaties wordt uiteengezet. 
Maar anderzijds gaat het ook om het even
wicht tussen inzet van medische technolo
gie en bijvoorbeeld levensverlenging; of 
gezondheid het hoogste goed is, hoe men
sen ook in waardigheid mogen Ieven, zon
der object van technologie te worden. Bij
voorbeeld door niet te weten, wat er over 
hun genetische determinatie te weten valt. 

Het gaat ook hier om problemen met een 
duidelijk Europese dimensie. Ethische wet
geving heeft wei heel weinig effect, als 
daar geen afstemming over plaatsvindt 
tussen minstens aile Ianden van de Euro
pese Gemeenschap. En liefst tussen aile 
leden van de Raad van Europa. Het abor
tus-toerisme is aileen maar een signaal. 
Maar als in het ene land de praktijk en re
gelgeving terzake van nieuwe medische 
experimenten en de toepassing daarvan 
veel liberaler is dan in het andere land, is, 

1 Z1e b1jvoorbeeld ons rapport Zinvolleven en de begin 
volgend jaar te verschijnen studie over genetische 
technologie. 
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zeker in combinatie met vrij verkeer van 
diensten, personen en goederen- mense
lijke weefsels - de eigen wetgeving in zijn 
effecten futiel. Daarom zetten wij op dit mo
ment binnen de Europese christen-demo
cratie en met het eigen Wetenschappelijk 
lnstituut ook alles op alles om de realiteit 
van Europa als uitgangspunt te nemen 
voor afstemming van regelgeving en voor 
regelgeving op centraal niveau, daar waar 
dat tot nu toe specifiek nationaal domein 
was. Anders zal, zoals het water naar de 
laagste plaats stroomt, in de komende ja
ren de verhouding medische technologie
ethiek zijn beslag vinden op het niveau van 
het meest permissieve land. 

De perspectieven 
Bij het schilderen van de perspectieven 
voor de christelijke instellingen, vanuit de 
politieke ontwikkelingen en visies, ga ik al
lereerst uit van de realiteit van de minder
heidspositie, waarin diegenen verkeren, 
die het voor deze instellingen opnemen. 
De gestrande poging van mevrouw Garde
niers om ook de identiteitsgebonden zorg
sector een wettelijke bescherming te ge
ven, zal niet opnieuw gewaagd worden. De 
politiek kan derhalve geen verzekering 
voor het jaar 2000 aanbieden. Daar staat 
tegenover op de eerste plaats de objectie
ve behoefte aan particuliere instellingen. 

Objectief op de eerste plaats vanwege 
het laatstgenoemde: als er veel ziekenhui
zen zijn met hoogwaardige medische re
search, die meegaan met ontwikkelingen 
in de geneeskunde die niets van doen 
hebben met de christelijke visie op mens 
en gezondheid, dan wordt het voor de 
overheid wei heel moeilijk om herkenbare 
normerende wetgeving tot stand te bren
gen. Zelfs op die terreinen, waar we over
tuigd zijn van de noodzaak van wettelijke 
regeling, stuit de overheid op de onverbid
delijke grens van het maatschappelijk 
draagvlak. 

Die behoefte is objectief, omdat er in 
onze gespleten maatschappelijke situatie, 
met zijn grote groepen nieuwe armen, ook 
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weer eens een situatie kan ontstaan, net 
als bij bijvoorbeeld de christelijke woning
bouwcorporaties, dat op het sociale enga
gement van instellingen een beroep moet 
worden gedaan. Omdat christelijke zieken
huizen ook dikwijls recruteerplaatsen van 
vrijwilligheid zijn. 

Die objectieve behoefte geldt ten derde 
bij de instellingen van zwakzinnigenzorg. 
Hun aanwezigheid, hun aanbod garan
deert de vrijheid om Ieven, dat niet voldoet 
aan de bepaalde normen van een materia
listische samenleving, loch in die samenle
ving te Iaten functioneren; vrijheid voor 
zwakzinnigen zelf, voor degenen, die ver
antwoording dragen voor hun Ieven, voor 
het behoud van hun Ieven. 

Duidelijk is er ook een objectieve be
hoefte aan de verpleeg- en verzorgingsin
stellingen, met name tegen de achter
grond van de vergrijzing. Het gaat om par
ticulier initiatief, maar met een nieuwe 
plaats van deze instellingen in het stads
deel, in de regio. Het tijdperk van de gi
gantische institutionalisering lijkt voorbij, 
en in plaats daarvan lijkt er behoefte te ko
men aan kleinere, meer open en bij de 
voorkeuren van de omgeving aansluitende 
instellingen. 

De samenleving, en daarmee de poli
tiek, mag de objectieve behoefte onder
kennen, juist in de komende jaren, aan 
christelijke instellingen. Maar de vraag 
naar de objectieve behoefte zal juist bij 
een terugtredende overheid bepaald wor
den door de voorkeuren van mensen, door 
de mogelijkheid van zorgvragers om die 
voorkeuren tot uitdrukking te brengen. Wat 
de subjectieve behoefte in deze zin bete
kent, moeten we ons wat de ziekenhuizen 
betreft geen grote illusies maken over de 
verwachtingspatronen van het grootste 
gedeelte van de Nederlandse bevolking. 
Maar tegenover de kortere opnameduur 
staat aan de andere kant het gegeven, dat 
een kleinere groep, vooral zieke bejaar
den, steeds Ianger blijft en dat het voor die 
groep ook van eminent belang is te weten 
wat het zorgprofiel van de instelling is. 
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Kunnen zij rekenen op voortzetting van de 
behandeling, ook als zij hun wil niet meer 
kunnen uiten? Of omgekeerd wordt er 
zorgvuldig omgegaan in het dilemma tus
sen kunstmatige levensverlenging en 
waardig sterven. Maar er is nog iets an
ders: de gevraagde kwaliteit staat niet los 
van de identiteit, en is niet aileen afhanke
lijk van het beschikbaar zijn van de meest 
vergevorderde medische techniek. Kwali
teit hangt met mensbeeld samen, met ech
te zorg. Voor ziekenhuizen geldt nog veel 
meer dan wat in de hele maatschappelijke, 
ook commerciele, dienstverlening geldt: in 
een instelling, waarin basisconsensus be
staat over de uitgangspunten van de be
drijfsvoering, loopt het allemaal lekkerder, 
er is minder discussie, ruzie, overleg. Oat 
geldt uiteraard wanneer er beslissingen 
moeten worden genomen, soms op korte 
termijn, over zaken, waarover binnen de 
Nederlandse samenleving niet meer een
duidig wordt gedacht. 

Wat de zwakzinnigenzorg betreft kun
nen we hier kort zijn: de kwaliteit is zo nauw 
verbonden met het mensbeeld, dat de 
subjectieve behoefte, ook bij velen, die zelf 
dat onderliggend mensbeeld niet expliciet 
delen, zeer groot is. Het zal echter de gro
te vraag zijn, of onze instellingen een per
soneelsbeleid kunnen voeren, dat hun in 
staat stelt de gedachte van de uniciteit en 
de zorgwaardigheid van ieder menselijk 
Ieven, in de totaliteit van de instelling te Ia
ten blijven doordringen. 

Tot op zekere hoogte geldt dat ook de 
bejaardenzorgsector. Mensen hebben tijd, 
tijd ook voor bezinning, voor herinnerin
gen, voor de zingevingsvragen. De aan
wezigheid van pastorale zorg, maar ook de 
gemeenschapsvorming die uit kan gaan 
van gezamenlijk Ieven en vieren, de ver
trouwde ritmes van de jaarorde, dikwijls li
turgische ritmes, maken van een huis een 
tehuis. Nu er zo'n verdunning plaatsvindt 
van de contacten tussen de opeenvolgen
de generaties, zal men het in de toekomst 
vooral moeten hebben van de menselijk
heid en de herkenbaarheid tussen leeftijd-
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genoten. In die zin is voor de kwaliteit van 
het bestaan de stijl en de sfeer van het be
jaardenhuis nog belangrijker dan vroeger. 
Er zijn dan ook duidelijke signalen, en we 
moeten ze registreren, dat er meer adres
santen zijn voor identiteitsgebonden ver
zorgings- en verpleeghuizen dan men op 
grond van actieve kerkparticipatie zou mo
gen verwachten. 

Op grond van objectieve en subjectieve 
behoefte ben ik niet somber over het per
spectief voor christelijke instellingen voor 
het jaar 2000 en daarna. Maar ik ben niet 
gerust op de kansen, die een vercommer
cialiseerde samenleving geeft, en ook de 
politiek, die de premissen van veralge
menisering, schaalvergroting, en regionali
sering waarschijnlijk niet echt heeft opge
geven. Die drie tendensen blijven de grote 
bedreigingen van de instellingen met een 
levensbeschouwelijke identiteit. 

In dit verband moet ik helaas de uitdruk
kelijke aandacht vragen voor het standpunt 
van minister Hedy O'Ancona van WVC. Blij
kens aanschrijven aan diverse identiteitsge
bonden koepelorganisaties stelt zij expliciet 
de voortzetting van de subsidiering afhan
kelijk van fusie tot algemeenheid. Vitale or
ganisaties die werken aan sociale vernieu-

Minister D'Ancona tast de 
dragende uitgangspunten 
van onze samenleving aan 

wing, maatschappij-opbouw en emancipa
tie worden zo gedwongen tot neutraliteit. 
Zij tast daarmee als overheid dragende uit 
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gangspunten van onze samenleving aan. 
Een duidelijke reactie is hier op zijn plaats 

Een nieuwe positiebepaling 
Er is kennelijk behoefte aan levensbe
schouwlijk gernspireerde instellingen. Ho
pelijk zijn ook in de politiek krachten te 
mobiliseren, buiten de sfeer van de chris
telijke partijen, die oog hebben voor die 
behoefte, voor de rijkdom van de plurifor
miteit en de dreigende verschraling en ver
trossing. Het is een uitdaging ervoor te zor
gen dat die behoefte kenmerkende realiteit 
kan blijven. De beantwoording van die uit
daging zal op drie niveaus gevonden moe
ten worden. 
- bij de instellingen zelf; 
- in de samenleving; 
- en in de politiek. 
Maar er is vooraf een boodschap, die opal 
die drie niveaus moet doorklinken: het le
vensbeschouwelijk gernspireerd particu
lier initiatief is er niet voor zichzelf, noch uit
eindelijk voor de doelgroep. De tijd van de 
verzuiling is voorbij. Het Ievert een dienst 
aan heel de samenleving. Oat is geen trou
vaille voor overleven in een geseculari
seerde samenleving, voor subsidie uit al
gemene middelen. Het is ten diepste het 
charisma van een instelling, die zich be
roept op het voorbeeld van lemand die 
voor heel de wereld gezonden is. 

Maar als mijn analyse juist is, dan moet 
op het niveau van de instellingen op de al
lereerste plaats ook ernst gemaakt worden 
met dat eigen levensbeschouwelijke pro
fie!. Een verdoezeling zet aileen maar het 
Iicht op groen voor de veralgemenisering. 
lk zeg het de instellingen op het in februari 
gehouden congres over Levensbeschou
welijke identiteit en politiek na 'Laat het 
profiel en de identiteit niet aan de pastor 
over; laat de ethische kwesties niet aan de 
medische staf over. Bestuur- en directie 
zullen nooit meer homogeniteit en geslo
tenheid van opvattingen bereiken, en wel
licht is dat wins!. Maar door ethische kwes
ties steeds in het centrum van beleid en 

van heel de instelling komt er ook die boei
ende persoonlijke vertaling en die vorming 
van een nieuwe eigenheid. Oat is soms 
pijnlijk op korte termijn en ten aanzien van 
een individuele hulpvrager. Maar op de 
lange duur is het de echte invulling van de 
pluriformiteit, op basis waarvan ook geko
zen kan worden'. 

Voor de bejaardensector zou ik er nog 
aan willen toevoegen, dater grote behoef
te op vele plaatsen aan het ontstaan is voor 
een rol in de eigen omgeving, buiten de 
muren. Oat is niet uniek. In ons rapport 
'Groot-stedelijk besturen' bepleiten wij, dat 
bijvoorbeeld woningbouwverenigingen een 
buurttaak oppakken tot verbetering van 
het stedelijk milieu en tot bevordering van 
veiligheid. Als vervreemding en eenzaam
heid de in het oog springende kenmerken 
zijn in zoveel vergrijzende buurten, dan 
zou het ook tot die inspiratie gerekend kun
nen worden om de aanwezigheid van een 
geografische tot een sociale te maken. 

En voor aile instellingen is het noodza
kelijk om binnenshuis of bij derden zeer 
veel in herkenbare opleidingen te investe
ren. Een vak als gezondheidsethiek hoort 
thuis bij de beroepsopleiding, op aile ni
veaus. En misschien moet soms met ac
ceptatre van de heterogeniteit ook een dui
delijk toerustingsprogramma komen in 
basisnoties van de eigen grondslag, die 
vroeger als vanzelfsprekend werden ver
ondersteld, maar nu niet meer meegege
ven zijn. Het zou goed zijn om zich in te 
zetten voor een echt herstel van bijvoor
beeld het vak medische ethiek op HBO
opleidingen. 

Wat de relatie met de samenleving be
treft, is er aldie duidelijke herkenbaarheid, 
maar het gaat er op de eerste plaats om 
niet benauwd te zijn voor marketing. Als 
het waar is, dat de kwaliteit goed is, door 
een bewuste combinatie van mensbeeld, 
bestuurlijke betrokkenheid, medische en 
paramedische deskundigheid, dan mag 
dat gezegd en geweten zijn. 

bestuur te brengen en een zaak te maken Het is vandaag nog onzeker hoe de balans 
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zal uitvallen tussen de nieuwe kansen en 
bedreigingen van het christelijke zorgaan
bod in de komende jaren Zeker is wei, dat 
de voorkeur van de hulpvragers en de keu
ze van de verzekeraars de beslissende 
elementen zijn, in plaats van de overheid. 
Marketing naar de potentiele hulpvragers 
is nodig, maar daarnaast dient een zwaar 
en ingrijpend antwoord voorbereid te wor
den voor de contacten met de verzeke
raars. lk hoop dat de discussie op dit punt 
meer helderheid brengt, maar ik vrees dat 
de natuurlijke voorkeur van verzekeraars 
om met grote combinaties van zorgaanbod 
zaken te doen, zal leiden tot grotere be
stuurlijke samenwerking met name tussen 
nu nog kleinere zorgaanbieders. Non-com
mercialiteit, in de strijd tegen commerciali
teit, hoeft niet softer te zijn: ook zij kunnen 
zich bedienen van de concern-approach, 
en de cobperatieve gedachte is iets wat 
ons principieel niet vreemd is. Wij wijzen 
de institutionele schaalvergroting af. Maar 
combinaties van kleinere zorginstellingen 
op cobperatieve basis zouden wei eens 
marktpartij kunnen maken, die moeilijk te 
passeren vall. Juist nu er nog zoveel onze
kerheid is moeten we preluderen op de 
ontwikkelingen, ze mede vorm geven. 

Oat geld! uiteraard ook in de directe 
contacten met de politiek. Onlangs is het 
verslag verschenen van het congres Le
vensbeschouwelijke identiteit en politiek. 
Het is een gezamenlijke produktie van de 
organisaties en instellingen die het con
gres hebben gedragen. Het Ievert een 
voorstel voor een nieuwe presentatie, een 
nieuwe dialoog van identiteitsinstellingen 
met de politiek Het betreft een duidelijke 
doordenking en programmering van de re
latie van deze instellingen met de politiek 
en omgekeerd. Een doordenking begin! bij 
het Europese niveau en eindigt op het lo
kale nieuwe uitdagingen, nieuwe kansen 
en n·reuwe bedreigingen. Het gaat om de 
afzonderlijke sectoren van de sociaal-eco
nomische organisaties tot de media. Het is 
nu ook urgent, dat organisaties als de CVZ 
en de aangesloten instellingen zich be-
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wust worden, dat er zwaar moet worden 
gernvesteerd in het contact met de politiek, 
niet aileen of op de eerste plaats als /obby
opdracht, maar om door research en com
municatie wederzijds de vraag te stellen, 
hoe de toekomst van de gezondheidszorg 
er uit kan zien, de zorg in het algemeen, in 
ons land met zijn nieuwe demografische 
problematiek, met zijn nieuwe maatschap
pelijke opgaven om de integratie van de 
samenleving te behouden en om de indivi
duele vragen naar zingeving aan bod te Ia
ten komen. Zwaar investeren in contacten 
met de politiek over de mogelijkheden en 
de grenzen van de zorg. Contact is nodig 
tussen verwante zorginstellingen en de po
litiek; het gaat om een samenspraak van 
gelijksoortige instellingen, die elkaar mo
gen bevragen en inspireren op het punt, 
hoe de grondslag in de komende decennia 
in Nederlands maatschappelijk engage
ment, in het oppakken van nieuwe uitda
gingen, vertaald kan worden. Dit vraagt 
echte prioriteit in aandacht, menskracht, 
samenbundeling en geld. Dit zijn de toe
komstinvesteringen, die !ellen. 

Ook aandacht van de politiek, van de 
politieke partijen. De nieuwe positionering 
van christelijke instellingen voorbij de 
eeuwwisseling, hun dienstaanbod aan 
heel de gemeenschap, hun concept van 
effectiviteit en kwaliteit zonder commercia
liteit, vraagt van de politiek, zeker de chris
telijke politiek, een doordenkrng van de 
mogelijkheden, de garanties, de voorwaar
den van functioneren in zo sterk gewijzig
de omstandigheden. Het verslag van het 
congres 'Levensbeschouwelijke identiteit 
en politiek' bevat een voorstel voor een 
werkprogramma voor de komende twee 
jaar, waaronder een grote beleidsstudie 
over die nieuwe positionering van de parti
culiere sector tegenover zoveel nieuwe 
maatschappelijke vragen, tegenover en 
met die overbelaste overheid, ten gunste 
van een vitale invulling van de blauwdruk 
van een verantwoordelijke samenleving. 

Het worden stormachtige jaren, die ja
ren negentig, maar storm kan de vloot ook 
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snel Iaten varen. In ieder geval is de be
hoefte aan duidelijke koers en gezamenlijk 
optrekken grater dan ooit. De nieuwe Ne
derlander zal behoefte hebben aan chris
telijke zorginstellingen. Die nieuwe Neder
lander is een weduwe van een jaar of ze
venenzestig, die nog twintig jaar te Ieven 
heeft, een eind van haar kinderen vandaan 
woont, en die het vooral moet hebben van 
het contact met buurt- en leeftijdgenoten, 
met gelijkgezinde tehuisgenoten soms. Zij, 
en die patient, die zich mens en geen be
ademingsmachine wil voelen, die gehandi
capte kinderen, en hun ouders, maar ook 
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die samenleving die grenzen durft te stel
len aan manipulatie en verhandelbaarheid 
van het menselijk Ieven zelf, die zijn het die 
moeten gaan bepalen, of er voor christelij
ke instellingen na 2000 nog perspectief is. 
lk denk van wei. 

J.JAM.v.G. 
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