
Gezondheidszorg 

Dr. D. Post 

Ongelijke kansen op 
gezondheid 'Gerechtigheid begint in 

het gelaat van de ander' 
Emmanuel Levinas 

Mensen met een lagere opleiding, min
der inkomen of een /agere status zijn 
minder gezond. Het schort aan een 
rechtvaardige verdeling van de midde
/en en dat is ethisch onaanvaardbaar. 
Oat s/uit de stichting van prive-klinieken 
uit, waar mensen met geld bepaa/de ge
zondheidszaken kunnen krijgen die an
deren moeten ontberen. 

In zijn toespraak op het symposium over 
sociaal-economische gezondheidsver
schillen, die op 1 februari in Rotterdam 
werd gehouden, stelde staatssecretaris Si
mons dat Nederland erg gezond is, maar 
veel klaagt.' Gelet op allerlei gezondheids
indicatoren zoals morbiditeit, mortaliteit, 
zuigelingensterfte, levensverwachting en 
ervaren gezondheid, is ons land inder
daad in de Westerse wereld een van de 
gezondste. Als we echter kijken naar de 
medische consumptie en naar het grote 
aantal mensen dat wegens ziekte het werk 
niet meer kan uitoefenen dan lijkt het erop 
dat we ons land moeten vergelijken met 
een ontwikkelingsland, waar de gezond
heidszorg nog in de kinderschoenen staat. 
Er is dus een discrepantie tussen de ob
jectieve en meetbare factoren, die een af
spiegeling zijn van de gezondheidstoe
stand en de maatschappelijke uitingen van 
gezondheid, zoals we die aantreffen in 
klaaggedrag en ziekteverzuim. Dit verschil 
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zou wei eens te maken kunnen hebben 
met het feit, dat we bij het bepalen van de 
gezondheidstoestand van ons land spre
ken over een gemiddelde. We kijken nog te 
weinig naar de uitersten. Staatssecretaris 
Simons wijst in zijn toespraak op het feit, 
dat er in de afgelopen drie jaar een grote 
aandacht is ontstaan voor de verschillen in 
gezondheid die te maken hebben met so
ciaal-economische verschillen in onze 
maatschappij. Over de omvang en de aard 
van deze verschillen is een groot onder
zoeksprogramma opgezet en de eerste re
sultaten wijzen er al op dat er geen twijfel 
meer hoeft te bestaan over het bestaan 
van deze verschillen. 

Mensen met een lagere opleiding, min
der inkomen of een lagere status zijn min
der gezond. Het is nog niet direct duidelijk 
wat hiervan de oorzaak precies is. In de 
studies die volgen zal hierover meer dui
delijkheid worden verschaft. 

De vaststelling dat er gezondheidsver
schillen zijn die berusten op verschil in so
ciaal-economische status is overigens niet 
van de laatste tijd. Het is een sociaal-ge-

Dr D. Post ( 1939) IS soc1aal-geneeskund1ge en werkzaam 
als adviserend geneeskundige b1j het z1ekenfonds Het 
Groene Land te Zwolle, tevens IS h1j l1d van de fractiebe
geleidlngsgroep Volksgezondheid 
1 Simons, H .. Evenw1chtige verdel1ng van effecten ge

zondheldsbeleid over bevolking nodig, Staatscourant 
24, biz. 5, 4 februar1 1991 
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neeskundig axioma dat armoede gepaard 
gaat met een slechtere gezondheid. 

In de vorige eeuw zijn er meerdere so
ciaal-geneeskundigen geweest die hierop 
hebben gewezen. Zo heeft de Amsterdam
se arts Samuel Sarphati in het midden van 
de vorige eeuw heel duidelijk gewezen op 
het verbeteren van de gezondheidstoe
stand door het verminderen van de armoe
de.' In opdracht van Thorbecke reisde hij 
naar de wereldtentoonstellingen in Londen 
en Parijs om te zien hoe het volk kon wor
den aangezet tot het verkrijgen van een 
hogere welvaart. De Jan-Salie-geest moest 
worden vervangen door een grotere activi
teit. Het Pale is voor Volksvlijt in Amsterdam 
was het resultaat van de reizen van Sar
phati: een tentoonstellingsruimte waarin de 
produkten van een grotere activiteit van 
het volk konden worden tentoongesteld. 

AI deze activiteiten waren gericht op het 
verminderen van de armoede en daarmee 
het verbeteren van de volksgezondheid. 
Ook de bekende sociaal-geneeskundige 
Coronel werkte op dit terrein. 

De sociale revolutie, die aan het eind 
van de vorige eeuw optrad, had ook te ma
ken met de bestrijding van de armoede en 
daarmee van de verbetering van de ge
zondheidstoestand van de bevolking. Het 
verbeteren van arbeidsomstandigheden, 
het verschaffen van uitkeringen bij ar
beidsongeschiktheid, het verbieden van 
kinderarbeid en het ontstaan van collectie
ve ziektekostenverzekeringen in de vorm 
van ziekenfondsen waren gericht op het 
bestrijden van de armoede en daarmee 
het bestrijden van ziekten. In zijn indruk
wekkende analyse van de ontwikkelingen 
ten aanzien van de groeiende collectieve 
ontwikkelingen in de laatste twee eeuwen 
geeft Abram de Swaan een verklaring voor 
het ontstaan van de sociale verzekerin
gen.1 Hij beantwoordt de vraag waarom en 
hoe de mensen ertoe kwamen om collec
tieve, nationale en bindende regelingen te 
treffen ter bestrijding van tekorten en te
genslagen die hen toch afzonderlijk troffen 
en die individuele remedies leken te verei-
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sen. In zijn boek toont hij aan, dat het bij 
het ontstaan van de collectieve maatrege
len steeds is gegaan om het opheffen van 
armoede en het daarmee verbeteren van 
de gezondheidstoestand van de bevol
king. Het onderwijs was hierop gericht en 
ook het ontstaan van arbeidsbewegingen. 
De hele collectieve verzekeringen gingen 
ten diepste om het verbeteren van de ge
zondheidstoestand van de bevolking. 

In de tijd na de Tweede Wereldoorlog heb
ben meerdere onderzoekers gewezen op 
de relatie tussen ziekte en armoede. In zijn 
boek dat als titel droeg 'De mensen heb
ben geen Ieven' schrijft de Amsterdamse 
psychiater Weyel dat welvaart en gezond
heid welzijn en geluk geven en dat armoe
de leidt tot ongeluk doordat er meer ziek
ten voorkomen." Armoede en hard werken 
zou volgens de strenge calvinisten de 
mens flinker maken, maar dat wordt door 
Weyel met veel voorbeelden uit ziJn praktijk 
volledig ontzenuwd. HiJ is echter wei real is
tisch en stelt dat welvaart niet noodzakelijk 
voor geluk zorgt. In onze huidige maat
schappij ervaren we dat heel duidelijk. Er 
is momenteel een grote welvaart en loch 
klagen mensen erg veel, lijken ze niet ge
lukkig. De Amsterdamse sociaal-genees
kundige Ouerido toonde in de jaren na de 
Tweede Wereldoorlog aan, dat bij mensen 
met een lage opleiding meer ziekte voor
kwam en dat deze mensen ook Ianger ziek 
waren.' De omstandigheden waarin men
sen verkeren zijn van groot belang voor 
hun gezondheid, zo lieten zowel Weyel als 
Ouerido zien. 

Gezondheidsverschillen komen dus niet 
aileen tegenwoordig voor, maar zijn reeds 
heel lang bekend. Armoede, gekoppeld 

2 Post. D, Doctor Samuel Sarphatr. Med Contact 35 
1292 1980 

3 Swaan, A de. Zorg en de staat WelzrJn, onderwrJS en 
gezondheidszorg rn Europa en de Verenrgde Staten in 
de nreuwe trJd. Urtg Bert Bakker 1989 

4. WerJel, JA, De mensen hebben geen Ieven. De erven 
Bohn NV, Haarlem, 1971 

5 Oue11do. A., Tne efficrency of medrcal care. Lerden. 
1963 
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aan een lagere opleiding en een lager in
komen, blijkt al meer dan een eeuw be
kend te zijn als oorzaak van de gezond
heidsverschillen. Systematisch onderzoek 
naar deze fenomenen is pas in de laatste 
Jaren gestart en het lijkt erop dat met de re
sultaten in het beleid ten aanzien van de 
volksgezondheid rekening zal worden ge
houden. Simons spreekt in zijn eerder ge
noemde toespraak over een gezamenlijke 
aanpak van het probleem van de sociaal
economische gezondheidsverschillen 
door een goed facetbeleid, door preventie 
en door middel van een uitgebreide ge
zondheidsvoorlichting (GVO). We komen 
hierop in een volgende paragraaf terug. 

Sociaal-economische verschillen 
Zoals reeds vermeld was het Querida die 
al in de jaren vijftig opmerkte dat lager op
geleiden meer ziek waren en dat ook de 
genezing langzamer verliep. Er is weinig 
aandacht geschonken aan deze onder
zoekingen en ten aanzien van het beleid in 
de volksgezondheid is er geen rekening 
mee gehouden. 

In recente onderzoekingen worden de 
bevindingen van Querida bevestigd. Ooij
endijk c.s. tonen aan dat mensen met een 
lagere sociaal-econom1sche status (SES) 
vaker ziek zijn en ook eerder stervenc Toch 
lijken ze een lagere medische consumptie 
te hebben. Het opvallende was dat van de 
sociaal-economische statusvariabelen de 
opleiding het meest van belang was en 
niet het lagere inkomen of het beroepsaan
zien. Personen met een lagere SES zijn on
gezonder en maken meer gebruik van cu
ratieve voorzieningen zoals huisarts, spe
cialist en medicijnen. Hoger opgeleiden 
maken meer gebruik van de specialist, de 
tandarts, de fysiotherapeut, de alternatieve 
geneeskunde en de zelfmedicatie. 

Heel opvallend is wei de hogere sterfte
cijfers in de sociaal-economisch zwakkere 
groepen. Uit de buurtonderzoeken in Am
sterdam en in Rotterdam is dit gebleken 7

" 

De sterfte in Amsterdam-Centrum en -Oost 
is tweemaal zo hoog als in de rijke Apollo-

Chr1sten Democrat1sche Verkenn1ngen 8/91 

buurt. In Rotterdam was dit hetzelfde. In 
Arnhem bleek de zuigelingensterfte in sa
neringswijken driemaal zo hoog te zijn als 
het gemiddelde in de stad. 

Overigens bleek dit ook al uit buiten
landse onderzoekingen. Het Black Report 
uit Engeland laat zien dat de sterfte onder 
ongeschoolde arbeiders 1.8 maal zo hoog 
is als onder academici en bij de zuigelin
gensterfte is er een verschil van zelfs 
driemaal." Fox c.s. geven een overzicht 
van de grote geografische verschillen in 
Europa voor wat betreft de verschillen in 
gezondheidstoestand. ·c 

Heel aardig is ook het onderzoek van 
Kunst en Mackenbach over de verschillen 
in sterfte aan hart- en vaatziekte. 11 Enkele 
decennia geleden gold nog dat hartziekte 
een managersaandoening was en dat het 
vooral degenen waren die eerder het 
slachtoffer van dit lijden waren. Thans zien 
we een duidelijke verandering in de zin dat 
het een volksziekte geworden is en dat 
vooral lager opgeleiden ten prooi vallen 
aan deze aandoening. Het blijkt namelijk 
dat de risicofactoren voor het ontstaan van 
de ziekten juist bij hoger opgeleiden sterk 
zijn verminderd het roken is fors afgeno
men, de hoge bloeddruk wordt bij beter 
opgeleiden adequater behandeld en ge
controleerd en ook het serumcholesterol 
en de vetzucht zijn in de hogere sociaal
economische groepen beter bestreden 
dan in de lagere milieus. 

6 OOIJendljk. W T M , E.J G van den Brekel. Stomped is
sei ea .. Soc1aal-economische status. gezondhe1d en 
med1sche consumpt1e Secunda1re analyse van de 
CBS Gezondheidsenquete 1983-1988 Rapport NIPG
TNO Le1den, 1991 

7. Lau-IJzerman, A J DF Habbema. P J van der Maas 
e.a . Vergelijkend buurtonderzoek Amsterdam. GG en 
GD Amsterdam. 1980 

8 Oers. JAM van. J.H.M. Teeuwen, Sterfte en sociaal
economische status in Rotterdam GGD-Rotterdam, 
1991 

9. Townsend, T. & N. Davidson, The Black Report Ine
qualities 1n health Penguin Londen, 1982. 

10. Fox, A.J.. Socio-economic differences 1n mortality and 
morbidity. Scand. J. Soc. Med 18 1,1990 

11 Kunst, A E. & J P Mackenbach, lschem1sche hart
Ziekte: van managers- tot volksz1ekte. Een overz1cht 
van de bevind1ngen u1t de internationale l1teratuur 
lnst Maatsch Gezondheidszorg, Erasmus Un1vers1-
teit Rotterdam, 1990 
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Wanneer we naar de invloed van de so
ciaal-economische status op de arbeids
ongeschiktheid kijken blijkt uit het onder
zoek van Bloemhoff dat, gecorrigeerd voor 
leeftijd en werksituatie, de kans op ar
beidsongeschiktheid bij de lagere oplei
dingsgroepen het grootst te zijn. i? Het rela
tieve risico voor mensen met een lagere 
schoolopleiding is tweemaal zo hoog als 
dat voor mensen met een HBO- of univer
sitaire opleiding. 

Van groot belang zijn ook de uitkomsten 
van een zeer recent onderzoek onder huis
artsen. Uit deze nationale studie naar 
ziekten en verrichtingen in de huisarts
praktijk, een onderzoek bij 161 huisartsen 
met een populatie van 335.000 patienten, 
blijkt dat de laagste sociaal-economtsche 
klassen de huisarts twee keer zo vaak voor 
ernstige chronische aandoeningen en voor 
psychische problemen bezoekt als de 

De hoogste klassen maken 
effectiever gebruik van de 
huisarts en krijgen meer 
aandacht 

hoogste klasse.' Op het platteland komt 
de laagste sociale klasse frequenter op het 
spreekuur dan in de grote stad. Opvallend 
is het feit dat aan patienten in de hogere 
sociale klassen door de huisarts meer aan
dacht wordt besteed. Niet aileen worden 
deze patienten meer en vaker lichamelijk 
onderzocht en vinden er meer laborato
riumtests plaats, maar ook de preventieve 
activiteiten worden meer bij de hogere 
klassen uitgevoerd. Er komen meer check-
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ups voor, er vindt vaker bloeddrukcontrole 
plaats, meer uitstrijkjes worden gedaan en 
ook voorlichting, vaccinaties en screening 
wordt in de hogere klasse verricht. De 
laagste klassen krijgen vaker een recept 
en worden ook vaker naar de specialist 
verwezen. Het lijkt er dus op dat de hoog
ste klassen een effectiever gebruik maken 
van de huisarts en dat er ook meer aan
dacht aan hen wordt besteed. 

Samengevat blijken er dus grote ver
schillen te zijn in gezondheidstoestand die 
te maken hebben met verschillen in so
ciaal-economische status. Mackenbach 
analyseerde de meeste Nederlandse on
derzoekingen op dit terrein en vond dat 
een lage SES gerelateerd is aan een hoge
re frequentie van en een brede spreiding 
ten aanzien van gezondheidsproblemen 
op het gebied van het geboortegewicht, 
de lengte van volwassenen, de prevalentie 
van klachten, ziekten en handicaps, de in
cidentie van werkverzuim, de ervaren ge
zondheid en de mortaliteit.'" Telkens komt 
naar voren dat hogere mortaliteitsciJfers 
gevonden worden bij de lagere sociale 
klassen. Echter ook de risicofactoren die 
tot een hogere sterfte leiden komen meer 
in lagere klassen voor. Het gaat hier dan 
om roken, ongunstige voedingsgewoon
ten, vetzucht, psychosociale status, on
gunstige milieufactoren of ongunstig fysiek 
werk en gebrek aan sociaal support. Ook 
wordt er in de lagere groepen van de be
volking minder adequaat gebruik gemaakt 
van de gezondheidszorgvoorzieningen. 

12 Bloemhoff. A.. De mvloed van soc1aal-economische 
status op arbeidsongesch1khe1d T S.G. Middenka
tern 1/91. biz. 5 

13 Foets, M. & J. van der Velden. Een nat1onale stud1e 
naar z1ekten en vemchtingen 1n de hu1sartspraktijk 
NIVEL, Utrecht 1990 

14 Velden. J. van der. Soc1aal-economische gezond
heidsverschillen en de Nederlandse hu1sartsprakt1jk 
T S G. M1ddenkatern 1/91. biz. 12 

15 Mackenbach, J P Soc1o-econom1c health differen
ces in the Netherlands a rev1ew of recent empir1cal 
fmd1ngs Sympos1um Soc!aal-econom1sche gezond
heldsverschillen. Erasmus Univers1teit Rotterdam, 
1991 
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Politieke belangstelling 
Het feit dat Staatssecretaris Simons de 
conferentie over sociaal-economische ge
zondheidsverschillen met een toespraak 
opende en het feit dat er vanuit de over
heid een groot onderzoeksprogramma is 
gestart op dit terrein, duidt er op dat er in 
de politiek een grotere belangstelling is 
gekomen voor de effecten van een lagere 
sociale status op de gezondheid van de 
burger. 

In 1977 sprak de WHO (Engelse afkor
ting van Wereldgezondheidsorganisatie, 
red.) uit dat de belangrijkste maatschap
pelijke doelstelling van de lidstaten zou 
moeten zijn dat ze ervoor zorgen dat aile 
burgers van de we reid tegen het jaar 2000 
een gezondheidspeil hebben bereikt dat 
hen in staat stelt een sociaal en econo
misch produktief Ieven te leiden. Er werden 
toen 38 gezondheidsdoelen geformuleerd. 
In de Nota 2000 word! dit verder voor ons 
land uitgewerkt. ., 

In deze nota word! onder gezondheid 
verstaan dat er een evenwichtssituatie is 
die word! bepaald door de omstandighe
den waarin mensen verkeren en het ver
mogen dat ze bezitten zelf of met behulp 
van anderen zich te verweren tegen ver
storingen. Het gaat hier dus sterk om dele
vensomstandigheden die van belang zijn 
om gezondheid te handhaven en ook om 
het weerbaar maken tegen verstorende in
vloeden. 

De politieke belangstelling gaat meer uit 
naar de verbetering van de gezondheid 
dan het verbeteren van het gezondheids
zorgstelsel. Van gezondheidszorgbeleid 
zien we hier een ombuiging naar gezond
heidsbeleid Het facetbeleid zoals verbe
tering van huisvesting, het verbeteren van 
sanitaire omstandigheden en een goede 
voorlichting ten aanzien van voeding zal in
vloed hebben op de staat van de volksge
zondheid. De WHO stelde zich ook ten 
doel om de verschillen in gezondheid tus
sen de Ianden en ook tussen groepen bin
nen de Ianden met tenminste 25% terug te 
dringen door verbetering van het niveau bij 
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de minder bevoorrechte groepen en ian
den." 

Hiernaast zien we ook een ideologische 
belangstelling. Verschillen in sociaal-eco
nomische omstandigheden mogen niet lei
den tot een verschil in gezondheid. Het is 
moreel niet aanvaardbaar om niet te wer
ken aan een verbetering van de laagste 
sociale status om zodoende de gezond
heid te verbeteren. Schaapveld c.s. noe
men als teken van een verhoogde politieke 
belangstelling ook de Wet op de Collectie
ve Preventie waarin GGD's wordt opgedra
gen de gezondheidstoestand van hun re
gio in kaart te brengen. '8 Overigens sluit dit 
aardig aan bij het Healthy Cities project 
van de WHO, waarbij in sommige Europe
se steden een programma is ontwikkeld 
om de gezondheidstoestand in beeld te 
brengen en hieruit consequenties te trek
ken voor het beleid. Oat er niets nieuws on
der de zon is laat de geschiedenis zien. 
lmmers, in de laatste decennia van de vo
rige eeuw werd er in Nederland een pro
ject gestart om te komen tot een genees
kundige plaatsbeschrijving van een groot 
aantal steden. Het is bijzonder boeiend om 
de bewaard gebleven plaatsbeschrijvin
gen te lezen en om tot de conclusie te ko
men dat wij met dezelfde zaken bezig zijn 
als men ook al op het eind van de vorige 
eeuw vanuit de politiek entameerde. 

Christen-democratische 
uitgangspunten 
Hoe zal het CDA moeten reageren op de 
sociaal-economische gezondheidsver
schillen? Wat zal het beleid ten aanzien 
van dit probleem in de toekomst moeten 
zijn? 

Alvorens deze vragen te bespreken die
nen we eerst de uitgangspunten van het 
CDA-beleid inzake de gezondheidszorg te 

16. Nota 2000 rn het kort. Gezondheid als urtgangspunt 
Staatsuitgeverq. Den Haag, 1986 

17. World Health Organrzatron Targets for health for all 
Copenhagen Reg ronal Office for Europe, 1985 

18 Schaapveld, K., W. Davrdse & H P A. van de Water, 
Wat doen we met de verschillen rn gezondherd? Me
drsch Contact 46 97. 1991 
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beschrijven. Het rapport 'Zorgvernieuwing 
door structuurverandering' geeft hiervoor 
nog steeds actuele informatie.' 9 Het CDA 
heeft in zijn Program van Uitgangspunten 
vier kernbegrippen die voor de inrichting 
van de maatschappij bepalend zijn. Het 
gaat hier om gerechtigheid, gespreide ver
antwoordelijkheid, rentmeesterschap en 
solidariteit. 

Voor de gezondheidszorg betekent soli
dariteit dat in principe de sterkste schou
ders de zwaarste lasten zullen dienen te 
dragen. Oat houdt in dat gezonden voor 
zieken zullen moeten betalen, rijken voor 
armen en JOngeren voor ouderen. Gezond
heidszorg dient voor een ieder in gelijke 
mate ter beschikking te staan en er mag 
geen sprake zijn van bevoordeling van de
genen die meer kunnen betalen. Gerech
tigheid hangt hier in grote mate mee sa
men. We stellen hierbij, dat in de gezond
heidszorg een rechtvaardige verdeling 
van middelen moet geschieden rijken mo
gen niet eerder in aanmerking komen voor 
een voorziening dan armen. 

Bij het rentmeesterschap wordt in de ge
zondheidszorg gedacht aan een verant
woordelijke besteding van de middelen. 
De burger dient te beseffen dat we met 
een dure voorziening hebben te doen en 
zal hier zo spaarzaam mogelijk mee om 
moeten gaan. Ook de hulpverleners zullen 
op een verantwoorde wijze de zorg moeten 
verlenen niet te veel in de zin van een zo
geheten 'over-servicing' en ook niet te wei
nig. 

De gespreide verantwoordelijkheid 
houdt in dater niet uitsluitend een centrale 
regulering zal dienen plaats te vinden, 
maar dat de verschillende medespelers in 
de gezondheidszorg, de patienten, de 
hulpverleners, de instellingen, de ziekte
kostenverzekeraars en de overheid met 
een eigen verantwoordelijkheid zorgen 
voor het goed functioneren van de zorg
verlening. We werken in het onderstaande 
deze begrippen verder uit. 

Wanneer we naar de gezondheidszorg kij-
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ken staan we telkens voor het probleem 
dater dient te worden verdeeld. Het blijkt 
dat er een schaarste is de middelen zijn 
niet voldoende om aan aile vragen te kun
nen beantwoorden. Bovendien worden, 
zoals weal zagen, de beschikbare midde
len niet evenredig verdeeld over de ver
schillende sociale klassen. Het schort dus 
aan een rechtvaardige verdeling en bij het 
schaarsteprobleem zou die rechtvaardige 
verdeling nog wei eens meer onder druk 
kunnen komen te staan. 

Voor de christelijke benadering van 
deze problemen zijn rechtvaardigheid en 
solidariteit de basisbeginselen. Ethisch is 
het onaanvaardbaar om niet op een recht
vaardige manier te gaan verdelen. 

Vanuit de gedachte van solidariteit is het 
begrip zorgzame samenleving ontstaan. 
Hiermee hangt samen dat we kiezen voor 
een gespreide verantwoordelijkheid. De 
overheid dient niet de zaak aileen te rege
len, maar ze zal verantwoordelijkheid moe
ten overlaten aan het maatschappelijk 
middenveld en aan de burger zelf. Artikel 
44 van het partijprogram zegt dat de zorg 
voor gezondheid allereest een zaak van 
persoonlijke verantwoordelijkheid is. Recht 
op gezondheidszorg houdt de verkrijg
baarheid in van voor ieder betaalbare en 
bereikbare hulp die hij of zij nodig heeft. 

Het belangrijkste element voor een goe
de verdeling van de beschikbare middelen 
voor de gezondheidszorg blijft de solidari
teit. Helaas is het in onze maatschappij zo 
dat in een groot aantal gevallen de solida
riteit georganiseerd en opgelegd moet 
worden. De individualisering van onze sa
menleving verdraagt nauwelijks meer een 
spontane solidariteit. 

Pijnenburg stelt heel terecht vast dat we 
met deze opgelegde solidariteit vervreem
den van de zwaksten in de samenleving. 

19 Zorgvernieuwing door Structuurverander1ng Weten
schappei1Jk lnst1tuut voor het CDA, Van Loghum Sla
terus. Deventer. 1987 

20. P11nenburg. MAM Verdelen van Gezondhe1dszorg. 
Een bezinning vanu1t chr1stei1Jk perspect1ef Werk
groep Kerk en Gezondhe1d Katholieke Raad voor 
Kerk en Samenlev1ng. 1990. 
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We hoeven immers niet meer persoonlijk 
naar hen om te zien. Eigenlijk zitten ze ver
scholen achter het 'schild voor de zwak
ken'. Hij noemt een aantal aspecten van de 
solidariteit die van belang zijn voor ons on
derwerp. Zo geeft hij aan dat solidariteit 
vaak ontstaat vanuit welbegrepen eigen
belang. Men draagt, zoals in de ziektekos
tenverzekering, gezamenlijk de risico's. De 
humanitaire solidariteit is de partijdigheid 
ten gunste van de zwaksten en kan de ge
volgen van de 'natuurlijke loterij' verzwak
ken. BiJ de humanitaire solidariteit is de 
waardigheid van de mens het basisbegin
sel. Voor de christen-democratie geld! dat 
de mens als kroon van de schepping een 
grote waarde heeft en dat daardoor ieder
een hetzelfde recht heeft op gezondheids
zorg. De mens is bovendien nooit aileen 
mens, maar word! pas werkelijk mens als 
hij in relatie staat tot zijn medemens. Een 
mens zonder medemens is geen echt 
mens. Op grond van deze overtuiging wil 
de christenheid de caritas in praktijk ge
bracht zien. Naast deze caritas is er ook de 
eigen inbreng. Oat houdt in dat de mens 
verantwoordelijk is voor zijn eigen gezond
heid, dat hij niet met de schepping mag 
doen en Iaten wat hij zelf wil, maar dat er 
met een grote mate van verantwoordelijk
heid mee moet worden omgegaan. De 
mens is rentmeester over de schepping. 

De rechtvaardigheid en de solidariteit zijn 
rechtstreeks afgeleid van uitspraken die 
Jezus in het Evangelie heeft gedaan 'Alles 
wat gij aan de geringste der mijnen hebt 
gedaan, hebt gij aan Mij gedaan'. Wanneer 
we naar de verde ling van de gezondheids
zorg kijken zal binnen de COA-traditie gel
den dater sprake moe\ zijn van gelijkheid. 
Oeze gelijkheid houdt niet in dat iedereen 
hetzelfde moet hebben. In deze wereld 
zullen er altijd verschillen aanwezig zijn 
Oeze verschillen treden op omdat mensen 
voor verschillende zaken zelf een keuze 
maken. Als mensen ervoor kiezen om niet 
gezond te Ieven zal een slechtere gezond
heidstoestand het gevolg zijn. Als mensen 
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niet willen ophouden met roken zal het ge
volg kunnen zijn dat men eerder overlijdt. 

Bij gerechtigheid gaat het veel meer op 
gelijke kansen die mensen moeten heb
ben. Het mag niet zo zijn dat er aan de 
kansarmen iets wordt onthouden. De chris
ten-democratische visie zal erop gericht 
zijn om te bevorderen dat kansarmen gelij
ke kansen zullen krijgen. Onlangs gal de 
ethicus Van Hoogstraten in een lezing voor 
de Thomas More Academie forse kritiek op 
het christelijk-sociaal denken?' Hij meent 
dat het christelijk-sociaal denken is opge
gaan in het liberale denken. 

Men wil aan de ene kant een verant
woordelijke samenleving, maar aan de an
dere kant ook de commerciele maatschap
pij waarin ieder voor zichzelf strijdt. De 
schrijver pleit voor een meer radicaal theo
logisch denken. Christenen horen veel 
meer kritisch ten opzichte van de maat
schappij te staan en een linkse politieke 
machtsvorming gaat hand in hand met een 
persoonlijke vorming en scholing. Volgens 
deze ethicus hebben christenen altijd op 
het verkeerde paard gewed wanneer ze de 
christen-democratische beginselen aan
hangen. 

Forse kritiek is er ook geleverd op het 
beginsel van de zorgzame samenleving. 
Het zou onrealistisch zijn en niet in over
eenstemming met ideeen die op dit mo
ment in de maatschappij Ieven. 

Echter ook al zien we tendensen die in
gaan tegen de idealen die de christen-de
mocratie in haar vaandel heeft, dat hoeft 
nog niet te betekenen dat de uitgangspun
ten dienen te worden vervangen. De kritiek 
dater een bepaalde spanning bestaat Ius
sen de eigen verantwoordelijkheid en de 
vrijheid, is terecht. Feddes noemt als cen
traal probleem van de gezondheidszorg 
de spanning tussen de twee hooggewaar
deerde idealen: gelijkheid en vrijheid.'2 Hij 
typeert hier precies de spanning die bin-

21 Hoogstraten. H.D. van, Hoe zorgzaam? Trouw, 10 me1 
1991 

22. Feddes, F , Schoffelen in de tu1n van piJn en hoop. 
U1tg. De Bal1e, Amsterdam, 1991 
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nen het COA ook voelbaar is, namelijk die 
tussen de opvattingen van de mens zelf 
met zijn eigen verantwoordelijkheid en 
hieruit volgende vrijheid en de gelijkheid of 
te wei het recht op dezelfde kansen. Toch 
zal binnen dit spanningsveld het beleid 
moe ten worden gemaakt. Ten aanzien van 
de sociaal-economische gezondheidsver
schillen zullen we ons vanuit het COA-be
leid Iaten leiden door de visie op de zorg
zame samenleving gebaseerd op solidari
teit en rechtvaardige verdeling van de mid
delen. 

Gezondheidsverschillen 
Vanuit de WHO is steeds meer naar voren 
gebracht dat de lidstaten een gezond
heidsbeleid moeten voeren dat is gericht 
op het verminderen van de gezondheids
verschillen. Met name de preventie staat 
hiervoor hoog in het vaandel. Naast deze 
preventie zijn er echter nog meer beleids
maatregelen die tot een verkleining van de 
verschillen aanleiding moet geven. Simons 
heeft in zijn al eerder genoemde toe
spraak23 gesuggereerd dat het niet aileen 
moet gaan om beleid op het terrein van de 
volksgezondheid, maar dat ook het facet
beleid van groot belang is. Het gaat dan 
om het beleid ten aanzien van het milieu, 
de arbeidsomstandigheden, de woonsi
tuatie en de controle op waren. Bovendien 
moet het gaan om het opsporen van de ge
zondheidsproblemen van de zwakkere 
groepen: 'Een gezondheidsbeleid dat ge
richt op zoek gaat naar achterstandsgroe
pen is een beleid dat zich niet aileen een 
betere gemiddelde gezondheid aan de 
orde stelt.' Het gaat in principe naast het 
preventiebeleid ook om de verdeling van 
de gezondheidszorg over de bevolking, 
zeker in tijden van schaarste. Hiermee 
hang! ook weer samen de toegankelijkheid 
van de zorgverlening en hieraan gekop
peld is de inrichting van ons verzekerings
stelsel. Aan deze onderwerpen zal in deze 
laatste paragraaf van deze bijdrage aan
dacht worden geschonken. 

298 

Gezondheidszorg 

Preventie 
We zagen dat het verschil in gezondheids
toestand en het verschil in sterfte tussen 
de verschillende sociale klassen samen
hangt met het aanwezig zijn van risicofac
toren. Nog meer dan tot nu toe zal het be
leid gericht moeten zijn op het bewust ma
ken van de risico's die mensen lopen als 
ze een ongezond gedrag vertonen. Het is 
gebleken dat krachtige acties resultaat 
hebben, al laat het resultaat wei eens lang 
op zich wachten. De acties van de arts 
Meinsma tegen het roken in de jaren zestig 
gaven aanvankelijk weinig resultaat, maar 
na enkele decennia is het nu loch duidelijk 
dat het roken flink is afgenomen. Oil effect 
zien we ook duidelijk bij de epidemiologie 
van de longkanker: er is een flinke afname. 
De resultaten van de vermindering van de 
risicofactoren bij hart- en vaatziekten lie
gen er ook niet om. Na 1972 zien we een 
geleidelijke daling van de sterfte aan hart
en vaatziekten. Oeze daling treed! vooral 
op bij de hogere klassen. De oorzaak hier
van kan zijn dat 6f de lagere klassen min
der worden bereikt 6f dat er insufficiente 
methoden van voorlichting zijn. 

GGD's spelen vanuit de reeds genoem
de Wet op de Collectieve Preventie een 
belangrijke rol bij de gezondheidsvoorlich
ting. Met name de inventarisatie van ge
zondheidsproblemen in de regio kunnen 
lei den tot een gerichte actie. Het zal echter 
ook weer niet zo mogen zijn dat er teveel 
aandacht komt voor de verschillen. We krij
gen dan te maken met een zeer versnip
perd gezondheidsbeleid er word! dan te
veel aandacht geschonken aan heel spe
cifieke zaken. 

Over preventie en de resultaten ervan 
wordt nog zeer verschillend gedacht. Er 
dient onderzoek gestimuleerd te worden 
om beter de baten en de lasten voor pre
ventiebeleid in kaart te brengen. Op dit 
moment word! slechts 5% van de kosten 
voor de gezondheidszorg besteed aan 
preventiebeleid. Het is de vraag of bijvoor-

23. Zie noot 1 
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beeld de grate activiteit ten aanzien van de 
verhoogde serumcholesterol de winst le
vert in de vorm van vermindering van sterf
te aan hart- en vaatziekten. Ook staan 
sommigen sceptisch ten aanzien van het 
bevolkingsonderzoek op baarmoederkan
ker. Er zullen in deze discussie duidelijke 
uitspraken moeten worden gedaan door 
middel van wetenschappelijk onderzoek. 
lntussen lijkt het erop dat preventie van nut 
is en zolang het tegendeel niet is bewezen 
zal men hiermee door dienen te gaan. 

Gezonde voeding is vaak 
duurder dan ongezonde 
voeding 

Van groat belang is het om de bevolking 
voor preventie gevoelig te maken. Het zou 
wei eens kunnen dat met name in de lage
re sociale klassen de maatregelen niet 
aanslaan omdat het meestal gaat om een 
genotmiddel dat men niet wil Iaten staan. 
Roken en eten van relatief ongezonde voe
ding zijn dikwijls nog betaalbaar. Gezon
dere voeding is vaak duurder. 

Preventie moet vallen in een vruchtbare 
bodem en daarom zal het beleid gericht 
dienen te zijn op verbetering van die bo
dem. Dit kan onder andere gebeuren door 
de opleiding te verbeteren. Het beleid 
dient voortdurend gericht te zijn op een 
toename van het opleidingsniveau. 

Verdeling van middelen 
De verde ling van de gezondheidszorgmid
delen zal op rechtvaardige wijze dienen 
plaats te vinden. Dit wil zeggen, dat ver-
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schillen dienen te worden opgeheven als 
deze niet berusten op vrijwillige keuzen. 
lmmers, niet aile verschillen zijn per defini
tie onrechtvaardig. Leefstijlverschillen ge
ven vaak vermijdbare verschillen en kun
nen worden opgelost als de leefstijl veran
dert. Nu hangt leefstijl ook weer samen met 
de sociaal-economische status en het is 
dus te gemakkelijk om leefstijlveranderin
gen aileen te beschouwen vanuit het wei of 
niet willen van het individu. Het is, anders 
gezegd, niet aileen een kwestie van willen, 
maar ook vaak van niet kunnen. 

We lopen echter bij onze huidige 
schaarste de kans dat hager opgeleiden 
eerder een bepaalde voorziening krijgen 
dan lagere. We zagen het al in het ge
noemde huisartsonderzoek: de hogere 
klasse maakt effectiever gebruik van de 
gezondheidszorgvoorzieningen dan de la
gere. Dit gegeven zal uitgangspunt moe
ten zijn onder de huisartsen om zich hier
van bewust te worden en hier veranderin
gen in aan te brengen. 

De grens van de gezondheidszorg is 
hier en daar erg wazig en de burger met 
de grootste mond en het meeste geld krijgt 
vaak meer dan de zwakkere. We zullen ons 
bij voorkeur bij de verdeling van de ge
zondheidszorgmiddelen moeten baseren 
op het egalitaire verdelingsprincipe: ieder 
mens is gelijkwaardig en heeft dezelfde 
rechten op gezondheidszorg. Maatschap
pelijk gezien betekent het dat we aandacht 
hebben voor de zwakken, dat we meer na
druk zullen moeten leggen op de chro
nisch zieken en dat er ook meer uitsluitin
gen moeten komen voor iedereen als we 
moeten inkrimpen. In principe zou er bij 
deze verdelingstactiek geen mogelijkheid 
moeten zijn voor het kopen van gezond
heidszorg door de rijken. Een dergelijk 
principe sluit de stichting van priveklinie
ken uit, waar mensen met geld bepaalde 
gezondheidszaken kunnen krijgen die an
deren moeten ontberen. Het is niet recht
vaardig dat mensen met geld eerder een 
hartoperatie kunnen ondergaan dan dear
men. We zullen krachtig ons moeten ver-
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zetten tegen de elitaire gezondheidszorg 
zoals die in Amerika zich manifesteert. 

Veranderingen in het ziektekostenstelse/ 
De toegang tot het gezondheidszorgsys
teem word\ onder meer bepaald door de 
vorm van de ziektekostenverzekering. 
Sinds een aantal jaren word\ er in ons land 
gesproken over een verandering van ons 
stelsel in de zin dater meer marktelemen
ten in de zorgaanbieding en in de verzeke
ringssfeer moeten zitten teneinde de kos
ten te kunnen beheersen. De overheidsbe
moeiingen tot nu toe hebben niet geleid tot 
een goede beheersbare gezondheids
zorg. Of deze stelling waar is valt nog te 
bezien, maar een feit is dat de veranderin
gen ziJn ingezet en we in een rijdende \rein 
zitten die niet meer is te stoppen. 

Het is goed om uitgebreid kennis te ne
men van gezondheidszorgsystemen in an
dere Ianden om effecten van de voorge
stelde veranderingen in eigen land te kun
nen inschatten. Een rapport vanuit Amerika 
en persoonlijke ervaringen in dat land doen 
voor ons land wei eens het ergste vrezen." 
In Amerika is de uitgave voor de gezond
heidszorg gestegen tot 12% van het natio
naal inkomen. In ons land ligt dit nog op on
geveer 9%. We zien dat beheersing van de 
kosten volledig ingaan tegen de heersende 
opvattingen in de Amerikaanse cultuur. Ge
zondheidszorg is daar een economisch 
goed dat men wei of niet kan kopen. Nie
mand heeft belang bij de beperking ervan 
de patient eist zoveel mogelijk, de arts wil 
er aan verdienen en de verzekeringen zijn 
ook aileen maar uit op groei. Hoe meer 
technologie des te beter men het vindt voor 
de patient. De klinieken concurreren met 
een enorme luxe en de artsen adverteren 
om maar meer klanten te krijgen 

In ons land lijken dezelfde tendensen aan
wezig. Een groot gevaar is dat we net als in 
Amerika een private gezondheidszorg krij
gen waarin geen plaats is voor degenen 
die niet kunnen betalen. We dienen ons 
goed te realiseren dat in Amerika 35 mil-
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joen onverzekerden rondlopen. Heel an
ders is de gezondheidszorg in Canada ge
regeld. De uitgaven zijn daar ongeveer 
hetzelfde als in ons land. De provinciale 
overheden voeren het beleid ten aanzien 
van de gezondheidszorg uit en zijn ook 
meteen de financiers van de zorg. Het is 
een centraal gereguleerd systeem met een 
goede beheersbaarheid. 

Het is duidelijk dat beheersing aileen 
kan geschieden als er grenzen aan de 
zorg worden gesteld en als er moeilijke 
keuzen worden gemaakt. In ons land zal 
de commissie-Dunning de criteria voor de 
keuzen moeten aangeven. 

Spreeuwenberg verwoordt het mijns in
ziens terecht met: 'Willen we het sociale ka
rakter van onze gezondheidszorg handha
ven, dan zullen wij de durf moeten opbren
gen de reikwijdte van onze onderlinge soli
dariteit en criteria als leeftijd en risicogedrag 
ter discussie te stellen.' We zullen in het 
nieuwe verzekeringsstelsel een goed even
wicht dienen te vinden tussen de marktwer
king en de regulering vanuit de overheid. Te
veel marktwerking zal de competitie stimule
ren en daarvan zal de lager opgeleide de 
dupe worden waardoor de verschillen in ge
zondheid zeker zullen toenemen. Vanuit het 
grote onderzoek in Amerika, het Rand Cor
poration project, is bekend dat bijvoorbeeld 
een bijbetaling in de kosten van gezond
heidszorg leidde tot een minder beroep op 
de gezondheidszorg door minder draag
krachtigen. De bestaande gezondheidsver
schillen nemen hierdoor toe. 

Het is nog maar de vraag of een uitge
breid marktmechanisme tot een betere 
kostenbeheersing zal leiden dan een cen
traal gereguleerde. lmmers, de economi
sche principes die in het bedrijfsleven 
heersen, dat men vrij is in het kiezen van 
het goed wat men wil hebben, gaan in de 
gezondheidszorg niet op. Men is veel te af-

24 Meyer. J . S Srlow-Carroll. S Sullrvan. Crrtrcal chor
ces Confronting the cost of Amerrcan Health Care 
National Commrttee for qualrty Health Care Washrng
ton. 1990 

25 Spreeuwenberg. C Keuzen rn Amenka Med Con
tact 46 455. 1991 
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hankelijk van het oordeel van de deskundi
ge arts. Hier zal een vergroten van demon
digheid van de patient wei iets in verande
ren, maar niet zodanig dat de patient zal 
gaan shoppen om de goedkoopste prijs te 
krijgen. Bovendien is men verzekerd en 
doet de prijs er niet zoveel toe. 

Toch zal de eigen verantwoordelijkheid 
van de burger gestimuleerd dienen te wor
den. Het zou dan goed zijn om naar draag
kracht eigen bijdragen te heffen. Hierbij 
zou de laagste sociale klasse gevrijwaard 
moeten worden van deze biJdragen om zo 
de verschillen in gezondheid te verkleinen 
of beter gezegd de kansen op gezondheid 
even groot te Iaten zijn als die biJ de hoge
re sociale klassen 

Conclusie 
Gezondheidsverschillen op grond van so
ciaal-economische status is een duidelijk 
gegeven in onze maatschappij. Op grond 
van het welvaartspeil in de huidige samen
leving is het onaanvaardbaar dat deze ver
schillen bestaan, althans dat de kans op 
gezondheid niet voor iedereen dezelfde is. 

Vanuit de christen-democratische visie 
is ieder mens gelijkwaardig en dient ieder 
mens als een uniek individu bekeken te 
worden. Dit houdt in dat iedereen de kans 
moet hebben om ziJn sociaal-economische 
status te verhogen en daarmee zijn kansen 
op een betere gezondheid. 

Vanuit het christelijk-sociaal denken is 
het tevens ethisch onaanvaardbaar dat de 
solidariteit zou worden doorbroken. Dit 
heeft consequenties voor het verzeke
ringsstelsel en de organisatie van de ge
zondheidszorg in de toekomst. Er zal een 
gelijke toegang tot de zorg moeten worden 
gegarandeerd. Dit houdt in dat er geen 
commerciele gezondheidszorg mag ont
staan en dat de marktwerking, die thans 
wordt voorgestaan, beperkt en beheers
baar moet blijven. Er zijn tendensen in 
onze maatschappiJ zichtbaar die de ge
zondheidszorg stuwen in een richting van 
het vrije-markt-principe. Men wil geen be
perkingen, aile voorzieningen die beschik-
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baar zijn moeten ook kunnen worden ge
bruikt en de nieuwste technologieen die
nen te worden aangeschaft. Groei is dan 
het gevolg en groei geeft een prikkel om 
sommige zaken in de private sector onder 
te brengen omdat het staatsbudget be
perkt is. AI deze zaken zullen het verschil 
in gezondheid eerder bevorderen dan 
doen afnemen. 

Naast de regelingen ten aanzien van 
ons stelsel zal er een krachtig beleid die
nen te worden gevoerd op het gebied van 
de preventie. Dit houdt in dat er een allo
catie van geldmiddelen dient te komen van 
de cure-sector naar de preventieve sector. 
De huidige bestedingen van 5% dienen te 
worden opgehoogd naar 10%. Vanuit de 
cure-sector zal 4 miljard bespaard kunnen 
worden door het opvoeren van de doelma
tigheid in de zorg. Hiervoor zullen niet ai
leen in de onderhandelingen tussen verze
keraars en zorgverlening afspraken moe
ten worden gemaakt, maar ook zullen er 
wettelijke maatregelen dienen te worden 
genomen. Naast de bovengenoemde 
maatregelen zal, om de gezondheidsver
schillen te verkleinen, aanvullend facetbe
leid moeten worden ontwikkeld of worden 
gestimuleerd als het al is ontwikkeld. 

Verkleinen van gezondheidsverschillen 
op grond van sociale ongelijkheid vergt een 
ge1ntegreerd beleid op meerdere fronten. 
We zullen in de komende jaren de resulta
ten van het onderzoek in deze problematiek 
als uitgangspunt moeten gebruiken voor de 
ontwikkeling van het beleid. Het CDA zal 
zich sterk maken om op grond van zijn uit
gangspunten, waarin de menswaardigheid 
en de gerechtigheid basiselementen zijn, 
de gezondheidstoestand van de zwakkeren 
in de samenleving te verbeteren. 

'Gerechtigheid begint in het gelaat van 
de ander', zo zei de filosoof Levinas. We 
kunnen de ander niet recht in de ogen blij
ven kijken als we weten dat hij op grond 
van achterstand in de sociaal-economi
sche status een slechtere gezondheids
toestand heeft. 
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