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Consumentisme 

De afgelopen tijd is er een d1scussie opge
laaid over reclame op zondag. Tal van 
pr1ncip1ele en pragmat1sche argumenten 
l1epen daarbiJ dwars door elkaar heen. 
Zeer terecht heeft Bnnkman ziJn rede op 
de parliJraad inzake deze kwestie de dis
cussle niet u1tsluitend over de boeg willen 
gooien van de zondagsrust H11 heeft erop 
gewezen dat het tijd wordt paal en perk te 
stellen aan het steeds opdringender en in
drlngender karakter van de commercie. 
Reclame op zondag vormt daarbiJ slechts 
een aangriJpingspunt Nu kan men zich 
wellicht afvragen of dit nu het meest gun
stlge aangriJpmgspunt is, maar de ge
dachtengang die getuigt van zorg over het 
steeds verder stimuleren en opjagen van 
de consumptie verdient zeker ondersteu
ning en uitwerking 

Er IS een terrein waar het toenemend 
consumentisme 1n het bijzonder zorgen 
moet baren, namelijk de gezondheids
zorg Onlangs hoorde ik in een discuss1e 
iemand beweren dat een onderzoek Ultge
wezen zou hebben dat een derde van het 
totaal aantal uitgeschreven recepten val
gens de artsen zelf niet werkeliJk wenselijk 
zou ZIJn Omdat ik de herkomst van dit on
derzoek n1et kon achterhalen en dit per
centage me nogal overdreven leek, heb ik 
biJ diverse artsen eens navraag gedaan 
over hun oordeel over dit cijfer voor wat 
betreft hun eigen praktijk. Tot mijn stomme 

verbazing bevestigden vriJwel al deze art
sen uit hun eigen ervaring dat dit percen
tage nog zo gek niet was. Een enkeling 
vond het zelfs aan de lage kant I Oat bete
kent dus- als deze onverantwoorde steek
proef jUISt is- dat maar liefst in een Op de 
drie gevallen de arts geen weerstand weet 
te bieden aan de druk van de patient d1e 
vraagt om een recept En dat, terwiJI de 
arts zelf van oordeel IS dat geen genees
middel wenselijk is. lk vind dat een verbiJS
terend gegeven Nog los van de financiele 
consequenties van dit fenomeen (aan ge
neesmiddelen wordt Jaarlijks zo'n tweeen
eenhalf miljard gulden uitgegeven) acht ik 
het van groot belang te onderzoeken wat 
de dieperliggende achtergrond van dit 
symptoom is. Kennelijk hebben mensen 
een overspannen verwachting van ge
zondheidszorg. Zij voelen zich om welke 
reden dan ook, onprettig, en dat moet de 
gezondheidszorg rechtzetten. Van aile 
kanten (reclamel) wordt ons toege
schreeuwd dat we jong, gezond, dyna
misch en mooi moeten ziJn. In dit vitalisti
sche levensperspectief is er geen plaats 
meer voor ziekte en gebrek Voor proble
men of andere gebreken is geen ruimte en 
dus eisen we van de dokter dat hij ons be
ter maakt Dan kunnen we tenmmste weer 
meedoen in de 1acht naar meer. 
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Natuurlijk kan de gezondheidszorg deze 
overspannen verwachtingen niet aan. Ge
zondheidszorg is een bijzonder groot 
goed Gezondheidszorg zal echter nooit in 
staat zijn de oplossing te bieden voor een 
levensperspectief waarin problemen, ziek
te en gebrek als vervelende bijkomstighe
den worden beschouwd die zo snel moge
lijk weer verwijderd moeten worden. Als 
burgers niet meer bereid zijn te accepte
ren dat het menselijk bestaan ziJn beper
kingen kent, dat we niet eeuwig JOng zijn, 
dat ziekte en dood soms onvermijdeltjk 
ziJn, komt de gezondheidszorg in een on
mogelijke positie terecht. lmmers, de ge
zondheidszorg wordt dan geacht de op
lossing voor al deze beperkingen aan te 
dragen. Oat kan ze natuurlijk volstrekt niet. 

Onmogelijke positie 
In fette is de gezondheidszorg al in die on
mogelijke positie terechtgekomen, getuige 
de volstrekt onacceptabele situatie in de 
zwakztnnigenzorg (wachtlijsten van zes tot 
acht Jaar) en de onhoudbare werkdruk 
voor verpleegkundigen en ziekenverzor
genden. De problematiek van de schaarse 
mtddelen in de gezondheidszorg word! 
voor een groot deel bepaald door vraag
factoren. De toename van de behoefte aan 
gezondhetdszorg vall niet uttsluitend te 
verklaren utt een toename van het aanbod. 
Natuurlijk scheppen ook nieuwe medische 
technologieen een stuk vraag. Maar het is 
onterecht om daar de gehele toename aan 
de vraagzijde uit te verklaren. Oat bltjkl biJ
voorbeeld al uit het gegeven dat de bulk 
van de kosten tn de gezondhetdszorg he
lemaal niet zit in de zogeheten 'spectacu
laire' gezondheidszorg. Nee, het zit JUist in 
de alledaagse dingen bezoeken aan huis
artsen. talloze bloedonderzoeken, diverse 
doorverwtJzingen biJ 'vage· klachten etc. 

Wat betekent dit nu voor het politieke 
beletd met betrekking tot de gezondheids
zorg? Het eind jaren zeventig voor het 
eerst ingezette beperkingsbeleid en het 
daaropvolgende bezuinigtngsbeleid heeft 
zich vooral gericht op aanbodfactoren. 

324 

Column 

Beddenreductie, budgettering van zieken
huizen, het pogen tn de hand te houden 
van de verspreiding van nieuwe medische 
technologieen, het ztJn allemaal pogingen 
om de kosten aan de aanbodzijde in de 
hand te houden. Gedeeltelijk is dit beleid, 
althans vanuit financiele overwegingen, 
succesvol gebleken. De kosten van de 
zorgsector ztjn beperkt gebleven tot 10% 
van het nationaal inkomen (overigens nog 
altijd zo'n 44 miljard guldent) en op een 
gegeven moment is zelfs een Iichte daling 
van dit percentage ingezet. 

Vanutt andere overwegtngen is dit be
leid echter veel minder succesvol. Wacht
lijsten naderen of overschriJden hun kriti
sche grens (het punt waarop een patient 
het gevoel heeft dat het eigenlijk geen en
kel nut heeft op de wachtltJSt te staan) 
Zelfs directeuren van ziekenhuizen gaan 
de straat op om te demonstreren, en ver
pleeghuizen kunnen nauwelijks nog vol
doende ziekenverzorgenden krijgen. 

Naar miJn mening ts het dan ook onver
mijdeltjk dat de blik gericht word! op de 
vraagzijde van de gezondheidszorg. 
Christen-democratische politiek wil men
sen aanspreken op hun eigen verantwoor
delijkheid. Mensen moeten beseffen dat 
de gezondhetdszorg niet in staat is aile 
beperkingen van het menseltjk bestaan op 
te lassen en vanuit dat inzicht handelen. 
Waar mogeliJk zal de overhetd dat verant
woordelijkheidsbesef moeten bevorderen 
En als dat moet via financiele prtkkels uit 
het zorgstelsel, nu dan moet dat maar 
(utteraard onder voorbehoud van een fun
damenteel gelijkwaardige toegankelijk
heid tot de gezondheidszorg). Maar als 
dat zou kunnen door een beperking van de 
talloze stimulansen tot een vttalistisch le
vensperspectief, waardoor ook de gebrek
ktge of zieke mens zich niet meer afge
schreven hoeft te voelen, dan geef ik daar 
verre de voorkeur aan 
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