
Gezondhetdszorg 

Prof. dr. E P de Jong 

Zorgzaam: zorg saam 

Prof. dr de Jong bespreekt het rapport 
'Zorgvermeuwmg door structuurverande
nng ·. tn het vroege voorJaar van 198 7 
gepubltceerd door het Wetenschappeltjk 
lnstituut voor het CDA. Ondertitel van het 
rapport 'Volksgezondhetd en maatschap
pelijke dtenstverlening ·. Het ts. aid us De 
Jong. niet aileen een boeiend en be!ang
njk maar oak om vangnjk rapport. 143 
bladztjden. waarvan de samenvatting er 
tten beslaat. Voor de prakttsche polittek 
komt het nu aan op de uitvoenng van 
denkbeelden tn een programmattsche ver
anderingsaanpak. 

De verleidmg is groot het rapport te vergeltJ
ken met de in 1986 verschenen stu die van 
het wetenschappelijk bureau van de VVD. 
de Profmr. B M. Telderssttchttng. Eencon
currerend recept voor de Nederlandse ge
zondhetdszorg, met het in 1987 vastgestel
de rapport vanuit het wetenschappelijk 
bureau van de PvdA, de Wiardi Beckman 
st1chtmg, De kwaliteit van de Nederlandse 
gezondheidszorg, van E. Wolffensperger 
of met het rapport van de Comm1ssie Struc
tuur en Fmanciering Gezondheidszorg 
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(Commiss1e Dekker), Bereidhetdtot Veran 
denng. Zou zo'n vergeltjking nog uitge
breid worden met hetgeen de centrale 
overhetd. de Soc1aai-Economische Raad. 
de Ztekenfondsraad en de Nat1onale Raad 
voor de Volksgezondhetd. de Weten
schappeltJke Raad voor het Regenngsbe 
le1d en verschillende maatschappeltjke or
gantsaties hebben gezegd over de ge 
zondhe1dszorg en het stelsel van ziektekos
tenverzekeringen en over beheers-. ad
vtes- en beslu1tvormingsstructuur 1n de ge
zondhetdszorg. dan zou 1k de beschikbare 
ruimte meer dan ru1mschoots overschrtj
den. lk beperk miJ dus tot een bespreking 
van het CDA-werkstuk op ZIJn e1gen men
tes. 

Problematiek 
De gezondheidszorg z1t 1n de knel. De 
kosten van de gezondheidszorg stijgen 
voortdurend De belangriJkste factoren in 
dat verband ZIJn de veroudering of vergnJ-
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GcLondherdszorg 

z1ng van de samenleving, de groei in het 
aanbod van gezondheidszorgelijke voor
zlenmgen, n1euwe ontwikkelingen en mo
gelijkheden in medische diagnostiek en 
behandelmg en 1n medische technologie 
en het soms bijna blinde vertrouwen, dat 
met het zorg- en hulpverlenmgsaanbod 
aan gezondhe1dsklachten, ziekten en ge
breken in een mensenleven (defin1tief) het 
hoofd kan worden geboden. Het beroep 
op en het aanbod van gezondheidszorg
voorZieningen blijkt n1et u1tsluitend ver
klaard te kunnen worden door de aard van 
klachten, ziekten en gebreken in objectief
medlsch-wetenschappelljke zin. Kosten
sliJQingen biiJken rechtstreeks samen te 
hangen met ondoelmat1gheden 1n het sys
teem van de gezondhe1dszorg 1n medl
sche beslu1tvorming. de organisat1e en on
derlmge afstemmmg van het zorg- en hulp
verlenlngsaanbod. het ontbreken van een 
ge1ntegreerde benadering van plannmg 
en financ1enng, het ontbreken van vol
doende geschikte fmanciele prikkels bij 
zorg- en hulpverleners (waaronder de ho
norermgsstructuur) en biJ ·consumenten' 
en f1nanciers voor een systematische kos
ten-batenafweglng zowel 1n m1cro- als 1n 

macroverband. Een beheerste kostenont
Wikkellllg 1n het l1cht van de ovenge soc1aal
ecor1omische des1derata bl1jkt 1n dat kader 
nauweiiJks mogeiiJk D1t klemttemeer in een 
l1Jdsgewncht waann beperking van collec
tleve lastendruk en vermindenng van over
heldsuitgaven als centrale doelstellingen 
van overheidsbeleid gelden. Om kosten
stiJQingen (en1germate) te beteugelen ne
men regeldlchthe1d en bureaucratisering 
1n en rond de gezondheidszorg biJ voortdu
nng toe. Het aldus geschetste raamwerk 1s 
n1et 1n staat het noodzakelijke evenwicht 
tussen mkomsten en uitgaven op een be
paald wenselijk geoordeeld niveau te be
werkstelllgen. 

Naar miJn oordeel is het een goede zaak. 
dat het WetenschappeliJk lnstituut van het 
COA ZIJn renovat1eplan voor de gezond
heldszorg n1et vanu1t een rekenkundig
economisch bezuin1gingsmodel heeft op-

gezet, maar vanuit een principiele visie op 
zorg- en hulpverlening tot veranderingen 
concludeert. Niettemin zou ik bij de te 
onderscheiden uitgangspunten een aantal 
kanttekeningen w1llen plaatsen. 

Hoofdlijnen van het rapport 
De verhoudlng tussen door de overheid 
collect1ef geregelde gezondheidszorg en 
maatschappelijke dienstverlening (profes
slonele zorg) enerzijds en de zorg die bur
gers z1chzelf en elkaar kunnen bieden (zelf
en mantelzorg) anderzijds behoeft her
iJkmg. De pol1tieke overheid moet z1ch rich
ten op het garanderen van een bodem in 
het bestaan. ZiJ moet vormgeven aan struc
turen d1e de behoefte aan (collectief gefl
nanclerde) zorg sturen in de nchtmg van de 
minst kostbare, verantwoorde vorm (effi
Ciency-bewakmg en de ontw1kkeling van 
betere stuunnstrumenten). Voorts moet ziJ 
mechan1smen ontw1kkelen die de collectief 
gefmancierde profess1onele zorgcompo
nenten terugdringen ten gunste van de 
VriJWilllge componenten. Voor wat boven 
de bodem 1n het bestaan ofdevloeren in de 
zorg uitgaat dlent de overhe1d voorwaar
den te scheppen waarbinnen VriJe maat
schappeiiJke organisaties 1n de gezond
heldszorg en de maatschappelijke dienst
verlening (beroepsbeoefenaren en instel
lmgen. de zorgaanb1eders dus, en Zleken
fondsen en z1ektekostenverzekeraars) de 
verdere ontw1kkelmg van de zorg gestalte 
kunnen geven. V1a deze liJnen van 
1 1n sol1danteitstermen begrepen eigen 

verantwoordei1Jkhe1d van burgers, 
2 een begrensde doch wezenlijke taak

stelling voor de overheid en 
3 een reele autonom1e voor vnJe maat

schappelijke organisaties ook in haar 
levensbeschouwel1jke of ideele funde
ring ten aanz1en van de ontw1kkel1ng van 
gezondheidszorg en maatschappeiiJke 
dienstverlening 

kunnen de zorgzame samenleving en de 
verzorgingsstaat toekomstbestendig ge
stalte krijgen en op elkaar worden afge
stemd. 



Het beleid moet erop gericht zijn zorg
momenten in huwelijks-, gezins-, huishou
dings-, familie- en burenrelaties, in kerkeiiJ
ke en liefdadigheidsverbanden optimale 
ontwikkelingsmogelijkheden te bieden. 
Werk van vrijwilligers(organisaties) dient 
een zelfstandige plaats te krijgen, met een 
eigen statuut 1n het totaal van de gezond
heidszorg en de maatschappelijke dienst
verlening. 

Gezinszorg en kruiswerk dienen zich toe 
te leggen op een goed aanbod van thuis
zorg afgestemd op mogelijkheden van zeit
en mantelzorg in huishoudens en zorgnet
werken. Hierbij kan familieconsultatie een 
belangrijke methode vormen. Voorzienin
gen als bejaardenoorden en verpleegte
huizen dienen binnen een financieel regi
me op elkaar en op de mogelijkheden van 
thuiszorg te worden afgestemd. In samen
werkingsverbanden van medische profes
sie, kruiswerk, gezinszorg, bejaardenoor
den en verpleegtehuizen dient een getrapt 
opgebouwd pakket van zorg-op-maat ont
wikkeld te worden, dat voorwerp is van een 
op overeenkomsten tussen ziekenfond
sen, verzekeraars en zorgaanbieders ge
baseerd bekostigings- en verzekerings
stelsel. 

Verzekeraars en ziekenfondsen moeten 
het voorzieningenpakket kunnen beheer
sen. Zij zijn in de visie van het rapport eerst 
en vooral 'gebruikersorganisaties'. Zij die
nen de ontwikkeling van gezondheidszorg 
en maatschappelijke dienstverlening in 
overleg met organisaties van aanbieders 
van zorg (de beroepsbeoefenaren en de 
instellingen) gestalte te geven. De verant
woordelijkheid voor de planning van zorg
voorzieningen en de kostenbeheersing 
dient te worden overgelaten aan het maat
schappelijk middenveld in een regionale 
opzet, in plaats van aan de verschillende 
overheden. Het rapport wijst commerciele 
marktmechanismen at, maar verwacht 
veel van onderhandelingen tussen de aan
bieders van zorg en de verzekeraars. In dat 
verband dient de contracteerplicht voor 
ziekenfondsen Uegens zorgaanb1eders) af-
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geschaft te worden en dient de zorgverle
ning aan de kant van de verzekeringsinstel
lingen gebudgetteerd en in termen van 
behandeling genormeerd te worden; tarie
ven dienen gegeven een maximum vrij 
onderhandelbaar te zijn. Burgers moeten 
VriJ ziJn 1n hun keuze van een verzekerings
instelling (fondsen en verzekeraars). 

Op termijn worden de bejaardenoorden 
onder de AWBZ gebracht; de rijksbijdrage 
wordt in het AWBZ-fonds gestor!. Voor aile 
Nederlanderszal een standaard verzekerd 
pakket gelden, neerkomend op een door 
verscherp1ng van indicatiestelling bereikt 
90%-ziekenfondspakket. Maatschappelijk 
werk en gezinszorg (voorzover behorende 
tot de thuiszorg in de sector volksgezond
heid) worden in dat standaardpakket ge
bracht, via een rijksbijdrage aan de stan
daardverzekering. Voor de standaardver
zekering geldt een acceptatieplicht. De 
prem1e wordt door ziekenfondsen deels 
procentueel deels nominaal geheven, 
door verzekeringsmaatschappijen nomi
naal. In het systeem bereikte besparingen 
moeten tot verlaging van nominale premie 
leiden. Voor demografische schommelin
gen worden reserves aangelegd. Boven 
de vloer van het A WBZ- en het standaard
pakket kunnen aanvullende verzekerin
gen worden opgezet door de 
verzekeringsinstellingen, zodat deze zich 
hierin onder andere levensbeschouweliJk 
kunnen profileren. Ook de begrensde mo
gelijkheid van eigen risico's en eigen bij
dragen en de contracteervrijheid kunnen 
hieraan bijdragen. Op lange termijn wor
den AWBZ en standaardverzekering sa
mengevoegd tot een verzekering met een 
premie die procentueel en nominaal be
paald word!. 

Het spreekt vanzelf, dat deze visie een 
belangrijke herschikk1ng van taken, be
voegdheden en verantwoordelijkheden 
impliceert, zoals: 
- Ziekenfondsraad wordt Gezondheids

verzekeringsraad, bestaande uit orga
nisaties van verzekeringsinstellingen 
en kroonleden; 
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- Centraal Orgaan Tarieven Gezond
heidszorg gaat op in de Gezondheids
verzekeringsraad; 

- Verzekeringsinstellingen en zorginstel
llngen moeten gedemocratiseerd wor
den; 

- Profilering van de rol van de minister 
van WelziJn, Volksgezondheid en Cul
tuur en van maatschappelijke organisa
tles van zorgaanbieders en -vragers; 

- De rol van gemeente en provincie moet 
zowel organisatorisch als inhoudelijk 
afgestemd worden op de regionale op
zet van de organisatie van de gezond
heidszorg en de maatschappel1jke 
dienstverlening. 

Uitgangspunten 
Het rapport stelt vier kernbegrippen cen
traal gerechtighe1d, verantwoordelijkheid, 
rentmeesterschap en solidariteit. Het gaat 
het rapport om een samenleving waarin 
mensen en organisaties hun verantwoor
delijkheid kunnen beleven, waarin de 
zwakken bescherming ondervinden, 
waarin de sterkste schouders de zwaarste 
lasten dragen; een samenleving die de 
schepping zorgvuldig beheert en die niet 
wordt overheerst door staatsbemoeien1s of 
commercie. 

Toegespitst op de gezondheidszorg en 
de maatschappelijke dienstverlening leidt 
dat tot belangrijke uitgangspunten van het 
rapport: 
1 De ontwikkeling van zelf- en mantelzorg 

aangevuld met gestructureerd vrijwilli
gerswerk en professionele zorgverle
ning-op-maat. Het rapport reageert biJ 
voorbaat op hiertegen in te brengen 
bezwaren zoals de verdeling van be
taald en onbetaald werk ten aanzien van 
vrouwen en mannen en de terugkeer 
naar de idylle van de ouderwetse dorps
samenleving. 

2 Een betere samenhang tussen gezond
heidszorg in engere zin, beJaardenzorg, 
maatschappelijk werk en gez~nszorg en 
tussen de daar1n te onderscheiden voor
z1en1ngen zowel in termen van planning 
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en organ1satie als van financiering en 
regelgeving. Verkokering van zorg en 
uiteenlopende financiele regel1ngen 
staan een doelmatige organisatie van de 
zorg en een doeltreffende hulpverlening 
in de weg. Dergelijke obstakels dienen 
opgeruimd te worden. Voor een goede 
beheersing van de gezondheidszorg in 
brede zin is een ge"tntegreerde opzet 
van planning, organisatie en financie
ring een conditio sine qua non. 

3 Be1nvloeding van vraag en aanbod in de 
gezondheidszorg en de beheersing van 
het systeem door wijziging van de finan
cierings- en verzekeringsstructuur. In 
deze structuur dient een op doelmatig
heidscriteria gebrienteerde vrije mede
dinging tussen verzekeringsinstellingen 
en zorgaanbieders (om de gunst van de 
'consument' en om de gunst van de 
financier) gerealiseerd te worden bin
nen redelijkerwijze te stellen kwaliteits-, 
besch 1kbaarheids-, be rei kbaarheids
en toegankelijkheidseisen. Dus een ver
betering van de marktwerking en in dit 
kader een verantwoorde prijs- en inko
mensvorm i ng. 

4 Meer kansen voor sociaal elan op basis 
van een verscheidenheid aan gezond
heidsstijlen, geinspireerd door levens
en wereldbeschouwing. 

Zorgzaamheid en gezondheidszorg; 
van ideaal naar programma 
Hoe voortreffelijk ik het eerste uitgangs
punt ook vind, ik meen loch dat het is 
u1tgewerkt vanuit een beeld van mens en 
samenleving dat onvoldoende band heeft 
met de concrete werkelljkheid van alledag. 
In die zin getuigt dat uitgangspunt meer 
van optimisme en idealisme dan van reali
teitszin en analyse van de maatschappelij
ke werkelijkheid an no 1987. lk noem 
- demograf1sche ontwikkelingen: een 

dalend geboortecijfer, meer hoogbe
Jaarden, meer eenoudergezinnen, 
meer alleenstaanden, in vergelljking 
met het traditionele huwelijksverband 
meer vrijblijvende partnerships; 
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Het maatschappelijk 
vermogen om mensen in 
nood te helpen moet groter 
worden. 

- toegenomen verstedelijking vereen
zaming, afgenomen betekenis van tra
dltionele sociale verbanden; 

- individualisering verstaan als een 
ieder-voor-z1ch-vrijheidsconcept, de 
burger als subject van vrije ruilproces
sen; 

- grotere mobil1teit 1n beroep en woon
plaats; 

- leefsituat1es waarin kortstondige socla
le netwerken van grater betekenis zijn 
dan duurzame betrekkingen met !ami
lie, vrienden, (oud-)collega's etc. 

Deze ontw1kkel1ngen zetten het concept 
van zelf- en mantelzorg als weg waarlangs 
de behoefte aan professionele en collectief 
gefinancierde zorg kan worden beperkt op 
losse schroeven tenziJ men voor l1ef neemt 
dat bijvoorbeeld eenzame alleenstaanden, 
langdurig zieken, ernstig gehandicapten 
en beJaarden in de kou komen te staan. 

Van de zaken die men het belangrijkst 
vindt in het Ieven scoort gezondheid het 
hoogste: voor gezondheidszorg ZIJn men
sen bereid een zeer hoge prijs te betalen. 
Deze gegevens geplaatst in het Iicht van 
een groot geloof in mogelljkheden van 
med1sch-professioneel en medisch-spe
cialistlsch ku nnen en handelen ten aanzien 
van klachten, handicaps, ziekte- en gene 
zingsprocessen le1den miJ eveneens tot de 
gedachte, dat zelf- en mantelzorg en VriJWil
llgerswerk zonder meer niet le1den tot be-
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perking van het beroep op professionele 
hulpverlening. 

Er is een direct verband tussen thu1szorg 
en thuishulp enerziJds en zelf- en mantel
zorg en vriJwilligerswerk anderzijds Het 
laatste kan niet tot ontplooiing komen zon
der professionele steun 1n het thuismilieu. 
BiJ de accentverschuiving van gezond
heidszorg in een instellingsmil1eu naar ge
zondheidszorg in het thuismil1eu moet ook 
voor thuiszorg en thuishulp aan eisen van 
kwaliteit en besch1kbaarheid voldaan wor
den. HierbiJ kan niet op voorhand zonder 
meer worden aangenomen, dat thuishulp 
in elk concreet geval beter of goedkoper is 
(waarbiJ ik terstond aanteken. datthu1shulp 
om andere overwegingen loch de voor
keur karl verdienen). 

MiJn aldus geschetste aarzelingen biJ het 
eerste uitgangspunt van het rapport staan 
niet in de weg aan mijn opvattlng, dat het 
maatschappeliJk vermogen om mensen in 
nood te helpen vergroot moet worden. lk 
zou echter meer aandacht gegeven heb
ben aan leefstijlen in brede z1n van indivi
duen en groepen, aan de spanning tussen 
solidariteit en ind1v1dual1sering ook in ande
re dan inkomenstermen, aan medicalise
rmg en demedicalisering van de samenle
ving, aan opbouw, behoud en verandering 
van sociale netwerken, aan opleiding en 
vorming. Het rapport trek! een te zware 
w1ssel op min of meer spontaan sociaal 
elan voor zelf-. mantel- en vriJwilligershulp. 
Maar verwerkelijking van een ideaal vergt 
gestructureerde inspanning en tijdl lndien 
het waar is, dat aanbod vraag oproept, en 
ook condltles 1n het Ieven roept, waaronder 
vraag ontstaat, dan dient vanuit het Ull
gangspunt van het rapport thans de hoog
ste pnonte1t gegeven te worden aan een 
goede f1nanciele en wettelijke structuur 
voor professionele zorg in het thu1smilieu. 
Oat vergt een 7 x 24 uurs bereik- en 
besch1kbaarheid van de daar noodzakeiiJ
ke zorg: arts (de hu1sarts met grate diag
nostlsche capaciteiten en voor zover no
dig de specialist), kru1swerk, gezinszorg, 
maatschappeiiJk werk. fys1otherapeut met 
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de vereiste genees-, kunst- en hulpmidde
len en andere materiele voorzieningen 
zoa1s een eenvoudig medisch-technolo
gisch instrumentarium. Het rapport had 
beslist een programma kunnen bieden 
voor structurele beperking van de kosten 
van instellings- en ziekenhuisgezond
heldszorg ten behoeve van structurele ver
betering van thuishulp en thuiszorg. lk vind 
het Jammer, dat het rapport een dergelijk 
programma niet aanreikt. 

Versterking van de zelf- en mantelzorg 
wordt wei bevorderd door, maar komt niet 
tot stand uitsluitend door een beter zorg
aanbod 1n het thuismil1eu. Enig flankerend 
beleid zal te dien aanz1en noodzakeliJk zijn. 
A an de ene kant zal het er om moeten gaan 
een zekere maatschappelijke mental1te1ts
verandering te bewerkstelligen. In dat ver
band komt het m11 voor, dat meer accent 
gelegd moet worden op leefstijlen dan op 
bepaalde geproflleerde gezondheidsstiJ
Ien (waarin miJns inz1ens teveel de nadruk 
ligt op afwiJzing van bepaalde medlsche 
handel1ngen zoals in vitro fertilisatie, sterili
satie, abortus provocatus, euthanasie). 
Aan de andere kant IS een goede taakver
dellng tussen het thuismil1eu en het lnstel
lingsmllieu van het grootste belang. 

Samenhang in zorg en bekostiging van 
gezondheidszorg 
Een tweede u1tgangspunt van het rapport 
IS zoals gezegd een betere samenhang 
tussen gezondhe1dszorg. beJaardenzorg. 
maatschappeiiJk werk en gezmszorg en 
tussen daar1n te ondersche1den voowe
n1ngen. Wanneer als gevolg van anna 
1987 n1et meer rat1oneel te verantwoorden 
sche1dsi1Jnen en ondersche1dingen er 
steeds meer afgestemd en gecoordlneerd 
moet worden enerZIJds 1n de hulpverlenmg 
en anderZIJdS 1n de plannmg en f1nanc1e
r1ng, gaat er capac1te1t verloren. ook 1n de 
adm1n1strat1eve organ1sat1e. 

Het u1tgangspunt onderschriJf 1k ten voi
le. De zorgstructuur moet een opt1maal 
samenhangend en gecobrdineerd sys 
teem vormen. waann bmnen het totalc 

hulpaanbod de te verlenen hulp zo econo
mlsch mogelijk gestalte krijgt. Binnen d1e 
zorgstructuur moet de mdividuele mens 
centraal staan. In de hulpverlening en de 
organisat1e h1ervan dient de zelfstandig
heid en de zelfredzaamhe1d van het indivl
du bevorderd te worden. Dit betekent zo
veel mogelijk hulp in het thu1smilieu van de 
ind1v1duele mens. De behandelfunctie 1n 
dat milieu behoeft dus versterkmg. 

Be1aardenzorg, gezondhe1dszorg, ge
zinszorg en gezondhe1dszorgelijke werk
vormen van het maatschappel11k werk wor
den tot een verruimd begnp gezondhelds
zorg gerekend. Aldus worden vormen van 
hulpverlenmg bijeengebracht d1etot elkaar 
1n een funct1onele relat1e staan. Door verko
kenng u1t de weg te ruimen zal de zorg 
meer doelmatig en meer flexibel aan be
hoeften van degene d1e een beroep doet 
op het zorgsysteem ku nnen worden aan
gepast. VerwerkeliJkmg van het tweede 
u1tgangspunt IIJkt miJ onontkoombaar 1n het 
l1cht van het eerste u1tgangspunt. 

Van belang IS te onderstrepen. dat in de 
vis1e van het rapport bejaardenzorg. ge
zmszorg en maatschappeiiJk werk met de 
gezondhe1dszorg In engere Zln In een sys
teem van fmanc1enng en verzekering wor
den gebracht. Aldus kom 1k aan biJ het 
de1de u1tgangspunt. De fmanc1ering van 
beJaardenzorg. maatschappeliJk werk en 
gezmszorg 1n het kader van de verzekenng 
gesch1edt door overhevelmg van hierop 
betrekkmg hebbende riJksbiJdragen aan 
de verzekeringskassen DaarbiJ dient be
dacht te worden. dat de capac1te1t op de 
dr1e genoemde onderdelen van de ge
zondheldszorg 1n ru1me zin n1et begrensd 
wordt door de omvang van rijksbiJdragen. 
Eenmaal onder de verzekenng gebracht, 
moeten zorgbehoeften in termen van aan 
de verzekenng ontleende md1viduele rech
ten gewaardeerd worden De capac1te1t 
van de zorgverlen1ng dient toere1kend te 
?IJn voor de verwerkelijklng van die rech
ten. GeiiJk bekend bestaat er tussen 
capac1te1tsbegrenz1ngen en eenmaal ver
kregen rechten een n1et gemakkeiiJk oplos-
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baar spanningsveld (zie in dit verband 
bijvoorbeeld de drscussie over de omvang 
van de hulp vanwege een krursvereniging 
of vanwege het RIAGG in het kader van de 
A WBZ, waar rechten niet of niet ten voile of 
niet tijdrg voor aile verzekerden gelijkelijk 
tot realisatie kunnen komen; kruisverenr
ging en RIAGG moeten vaak gelet op hun 
beperkte capaciteit een zekere verdelende 
rechtvaardigheid gestalte geven jegens 
degenen die een beroep op deze rnstellin
gen doen). Het instrument van verzekering 
biedt de verzekerden een grotere rechtsze
kerheid en bewerkstelligt meer solidariteit 
binnen de kring van verzekerden dan met 
drrecte overheidsfinanciering het gevalrs. 
Overigens dient bedacht te worden, dat 
budgettaire, premie- en rnkomenspolitieke 
of andere overwegingen de (deel)financie
rrng door overheveling van rijksbijdragen 
in gevaar kunnen brengen: rijksbijdragen 
en zeker de hoogte ervan zijn niet voor 
reeksen van Jaren gegarandeerdl Afschaf
fing van rijksbijdragen leidt in de regel niet 
tot zodanige maatregelen, dat dientenge
volge noodzakelijk geworden premiever
hoging in macro- en micro-termen op
weegt tegen een belastingverlagrng. 

Verzekeri ngsste lsel 
Het derde uitgangspunt in het rapport rs, 
dat bernvloeding van vraag en aanbod in 
de gezondheidszorg tot stand moet wor
den gebracht door wijziging van de verze
keringsstructuur. De voor ieder verplichte 
standaardverzekering en de AWBZ moe
ten slechts elementaire rrsico's dekken. De 
verzekering drent scherpe indrcatiestellin
gen te bevatten voor de verstrekkingen; de 
behandeling bmnen een verstrekking dient 
genormeerd en geprotocolleerd te wor
den. Wat buiten het standaardpakket valt 
komt voor eigen rekening of voor rekening 
van een vriJ stelsel van aanvullende verze
kenngen. Vraag naar en aanbod van zorg 
moeten in een regronaal gedecentrali
seerd systeem van afspraken tussen fman
crers en aanbieders van gezondheidszorg 
op elkaar worden afgestemd. Aan de zijde 
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van de verzekerrngsinstellingen dient geen 
contractplicht te bestaan jegens individue
le beroepsbeoefenaren en zorginstellrn
gen. Concurrentie aan vraag- en aanbods
Ztjde in termen van dienstverlening, sa
menstelling van het verzekerde pakket of 
van het zorgaanbod en prijsstelling dient 
bevorderd te worden, onder afwijzing van 
commercial iseri ng. Verzekeringsi nstellr n
gen moeten op die punten met elkaar kun
nen concurreren; beroepsbeoefenaren en 
zorginstellingen moeten zrch marktgericht 
opstellen jegens hun financiers. Hoewel 
deze ideeen mij aanspreken als wegen 
waarlangs de kosten beheerst, de uitgaven 
beperkt en ook op termiJn het evenwicht 
tussen inkomsten en uitgaven van de ver
zekeringsinstellingen gehandhaafd kun
nen worden, betwijfel ik of de in het rapport 
ontworpen structuu r h rertoe voldoende ge
profileerd rs. Een nauwkeurrger analyse 
van factoren, die de vraag naar en het 
aanbod van zorg bepalen ware wenselijk 
geweest. Verbetering van zorg in het thurs
milieu en versterkmg van de behandelfunc
tie hierin, een accentverschuiving van in
tramurale zorg en ziekenhuisgeneeskun
de naar thuishulp en thuiszorg lerden nret 
automatisch tot kostenbesparing. Het sys
teem van afspraken tussen financiers en 
aanbreders zal de toegang tot kostbare 
voorzieningen moeten beperken. De 1n 

kostbare voorzieningen gelegen mogelijk
heden voor mensen die een zo groat mo
gelijke zekerherd zoeken voor hun gezond
heid en dre in toenemende mate kennrs 
hebben van medisch-technologrsche ont
wikkelingen, eisen een precieze afbake
ning van eerste en tweede liJn en een 
verantwoorde keuze uit een veelzijdig aan
bod in het totaal van de gezondheidszorg
voorzieningen. Hierover zullen in het con
tractensysteem afspraken moeten worden 
gemaakt. Het tegengaan van overcon
sumptie is daarbiJ een taak van de beroeps 
beoefenaar en de instellrng ten aanzren van 
het eigen gezondheidszorgelrJk handelen 
maar ook ten aanzien van de (onbegrens
de) vraag naar meer en beter van de 
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Gezondherdszorg 

Geen kruid is gewassen 
tegen de druk nieuwe 
geneesmiddelen in de 
verzekering op te nemen. 

verzekerde of de patient. Wanneer te dlen 
aanz1en geen duidelijke normen ontwik
keld worden, zullen beroepsbeoefenaren 
en mstellingen tegen elkaar u1tgespeeld 
worden(' lk zoek wei een dokter, d1e mij wei 
doorstuurt') D1t klemt temeer. daar er vriJ
wel geen kruid gewassen is tegen de druk 
n1euwe geneeskund1ge mogeltjkheden op 
de markt te brengen en in het verzekerde 
pakket op te nemen. Het beroepsmatig 
handelen van hulpverlenersen mstellingen 
en de coordinat1e daarvan d1ent dus voor
werp van de overeenkomsten te ZIJn. Dit 
vereist zelfknt1ek en zelfbewak1ng en de 
aanvaarding van een beoordeling van het 
beroepsmatig handelen van binnenutt en 
bu1tenaf. Voorts dlent vast te staan dat 
structurele overcapac1teit op onderdelen 
van het zorgsysteem wordt teruggebracht 
tot de vereiste capac1tell. En deze overca
paciteitzal mogelijk toenemen bij een zorg
op-maat-systeem met krachtige subst1tu
t1epnkkels RedeltJkerwiJze te stellen e1sen 
van kwal1te1t, ber'e1kbaarheid, besch1k 
baarhe1d en toegankelijkheid zullen moe
ten voorkomen. dat de werkmg van de 
markt op het terre1n van de gezondhetds
zorg zou le1den tot een desastreuze con
currentieslag btJ verzekerings1nstellmgen 
en beroepsbeoefenaren en zorginstellm
gen. Er zullen waarborgen geschapen 
moeten worden voor verantwoorde priJS
en 1nkomensvormmg. Het spel van markt-
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krachten mag er niet toe le1den dat elke 
marktwerking per saldo wordt uitgescha
keld. 

Een zwak punt in het rapport is de be
grenzing van het standaardpakket. Onder 
vermelding van een aantal voorbeelden 
stelt het rapport, dat het standaardverzeke
ringspakket omstreeks 90% van het huidi
ge ziekenfondspakket moet bevatten (1n 
guldens omgerekend). Omdat een belang
riJk deel van de discuss1e over een nieuw 
bekost1gings- en f1nancienngsstelsel voor 
de gezondhe1dszorg zich zal toespitsen op 
de inhoud van de standaardverzekering 
had een du1dei1Jke stell1ngname betrokken 
moeten worden ten aanzien van de vraag 
hoe de 90%-begrenzing concreet bereikt 
moet worden D1t is des te belangriJker 
omdat het rapport over de aanvullende 
verzekering te vaag is hoe ziet dat pakket 
eruit, is het verzekerbaar tegen een redeiiJ
ke premie, hoe kan worden voorkomen dat 
r1sicoselectie aan de ZIJde van verzeke
nngstnstellmgen optreedt (hetziJ door bere
kening van gezondheidsrtSico's per tndivi
du, hetziJ door prem1edifferentiatie, hetziJ 
door de introductie van e1gen bijdragen en 
e1gen nsico' s. hetziJ door pakketdifferentia
tle). 

Organisatorische aspecten 
In de organisatorische vormgeving van het 
n1euwe stelsel ziJn de in het rapport aange
duide plaats en taak van nieuwe regionaie 
inst1tuten als de Kamers van Volksgezond
heid en MaatschappeltJke D1enstverlening 
miJ n1et duideltJk geworden. Het ZIJn over
legorganen. waarin financ1ers en aanbie
ders van zorg een gezamenlijke verant
woordelijkhetd aanvaarden voor een ade
quate zorg-opbouw op regionaal niveau. 
De noodzaak van regelgeving van over
hetdswege op dat punt IS 1n het rapport niet 
aangetoond. 

Een tweede kantteken1ng van organ1sa 
torische aard betreft de samenstellmg van 
de Gezondhe1dsverzeker1ngsraad Deze 
raad moet naar mtJn oordeel vooral een 
adv1serende en toezichthoudende taak 
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hebben; hem komt een schakelfunctle toe 
tussen enerziJdS de wetgever en de over
held en anderziJdS de uitvoenngsorganen 
van de ziektekostenverzekeringen. Taak 
en funclle van zo' n raad vergen een brede 
deskund1gheid, een groot maatschappe
lijk draagvlak en onafhankelijkhe1d. lk 
meen dat zo' n raad dan ook n1et moet 
worden samengesteld vanu1t de verzeke
ringsinstellingen, aangevuld met kroonle
den. Een tripartiete structuur (onderne
mers en zelfstandigen, werknemers en 
kroonleden) lijkt mij meer voor de hand te 
liggen. 

De ontw1kkelmg van een eigen ident1te1t 
van verzekerings1nstellingen naar levens
en wereldbeschouw1ng, naar gezond
heidsstiJI (door m1ddel van profilenng van 
de aanvullende verzekenng. eigen biJdra
gen en eigen ris1co's) vind ik een moeliljk 
punt. Deervanng zal - denk 1k - leren, dat 
behoudens uitzonderingen de keuze voor 
een naar Ievens- en wereldbeschouwing. 
respectieveiiJk gezondheidsstiJI verankerd 
pakket eerder door pragmalische, dan 
door princip1ele overwegingen van aspi
rant-verzekerden wordt ingegeven. In de 
tweede plaats, zo zou 1k wlilen opmerken, 
spelen wereld- en levensbeschouwmg en 
gezondhe1dsstijl slechts ten aanz1en van 
beperkte onderdelen van de gezondhelds
zorgvoorzieningen en1ge rol van beteke
nls. Te dien aanzien blljken mensen n1et 
altljd consequent te den ken of te handelen 
(een zekere dlscrepant1e tussen gezond
heidsstijl 1n engere zm en levensstiJI 1n 
bredere zin). Opvattingen over normen en 
waarden blijken 1n de tljd (gelukk1g) aan 
verandenng onderhev1g te ZIJn ook biJ 
1nd1v1duele mensen. lndlen er dan al meer 
ru1mte moet komen 1n de verzekerings
structuur voor allerlei pakketalfferenliatles 
naar Ievens- en wereldbeschouwing. d1ent 
deze naar mijn oordeel bescheiden te ziJn. 
Omdat het verzekenngsstelsel de fmancie
rmg van de profess1onele gezondhelds
zorg bepaalt. kan het n1et zo ziJn dat betrek
kelijk toevall1ge persoonlljke keuzen van 
ind1v1duen (en 1nd1v1duele of collectieve 
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verandenngen h1enn) gevaren opleveren 
voor de cont1nu1te1t van de zorg. waarvoor 
op zeker moment de rekenmg biJ de over
held of de samenlev1ng wordt gepresen
teerd. 

Resteert nog rTliJn eerdere opmerkmg. 
dat de verWIJZing in het rapport naar ge 
zondheidsstljlen tot dusverre eerder 1n ne
gatieve dan 1n pos1t1evetermen IS aangege
ven. Autoselectie (de ind1v1duele keuze 
bepaalde voorz1en1ngen n1et te verzeke 
ren) kan voor groepen van ind1v1duen tot 
onverzekerbaarheid van bepaalde voor
Zieningen le1den, hetziJ door el1m1nenng u1t 
het verzekeringsaar1bod. hetziJ door prak 
t1sch onbetaalbare prem1es voor 'restant-
voorz1enmgen 

Blinde vlekken in het rapport 
De financiele paragraaf van het rapport is 
ronduit zwak. Zeker wanneer men de facto
ren d1e tot u1tgavenstijging le1den en de 
factoren d1e een dalmg van besch1kbare 
m1ddelen tot gevolg hebben 1n ogen
schouw neemt, 1s het n1et zeker tot welke 
u1tkomsten de IIJnen van het rapport zullen 
leiden Een zekere kwanllflcering zou een 
beoordel1ng van het rapport vereenvou
dlgd hebben. lk ben er n1et van overtu1gd, 
dat een accent op thu1szorg en thu1shulp 
zonder meer de kostenontw1kkel1ng meer 
beheersbaar maakt. D1t vergt meer beoor
delmg van beroepsmat1g handelen en een 
mental1te1tsverandering in de samenle
vmg Met het oog h1erop zou 1k een zekere 
programmenng 1n de verschu1ving van de 
m1ddelentoedeling 1n kwantitat1eve fman
Ciele termen wenseliJk hebben gevonden. 
Ook ontbreekt een goed beeld van de 
1nkomensgevolgen van de voorstellen. 
Confrontat1e van lasten en draagkracht 
had miJns 1nz1ens meer aandacht mogen 
hebben. 

We1n1g zegt het rapport over de kwal1 
te1tsontwikkel1ng 1n de gezondheidszorg 
Met de groe1 van het aanbod van voorz1e
n1ngen en van medlsch-technolog1sche 
mogelljkheden en gegeven n1euwe ge 
zondheidsbedre1gingen stelt de kwal1te1ts 
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beheersmg vragen naar pnonte1ten. Maar 
hoe zou de keuze · deze voorz1en1ng wordt 
wei en die voorz1ening wordt niet verze
kerd. respectieveliJk gefinane~erd', ge
maakt moeten worden? Volume-ontw1kke
l1ng als gevolg van kwallleltsontwikkellng is 
well1cht min of meer te beheersen, maar 
n1et om te bUigen 

We1n1g zegt het rapport over verbetering 
van de capac1te1tsbenutting. Het rende
ment van de bestaande voorzien1ngen IS 
n1et optimaal. Vergen de geweld1ge kosten 
van mater1ele voorzien1ngen geen onor
thodoxe oplossingen voor een doelmat1ge 
en (ook flnanc1eel-econom1sch) verant
woorde bedriJfsvoenng?. 

Slot 
lk kom tot een afslu1tmg Het rapport biedt 
zeker goede aanknopingspunten voor de 
prakt1sche pol1t1ek vanu1t de fundamenten 
van de CDA-v1s1e op mens en samenle
vmg. De autonom1e van het maatschappe
IIJk m1ddenveld m de gezondheidszorg 
knJQt n1euwe kansen. Voor een levensbe
schouwelljke of 1deele fundering van dat 
veld IS zeker plaats, mits met mate. De 
pol1t1eke overhe1d treedt 1n de v1sie van het 
rapport tot zekere grenzen terug. DaarbiJ 
dlent er voor gewaakt te worden, dat het 
vervangen van formele door meer mforme
lo zorgarrangementen 1n n1et-off1C18Ie so
Ciale netwerken nret het neveneffect heeft. 
dat de terugtredende overhe1d verder 
doordrmgt rn de prive-sfeer van mensen. 
Ook moet voorkomen worden. dat noodza
kolljke zorg obJect wordt van mm of meer 
vriJbiiJVende liefdad1ghe1d 

Ctm~ll'r1 Dernocrd1rschu Vcrkl-'llf1.11qcr1 b·S/ 

In het rapport vall moeilijk te beoordelen 
of de structuurverander1ng in de zorgver
nleuwing een redelijke inkomensverdelrng 
aantast. Evenm1n IS vast te stellen of men
sen gelet op het besch1kbare aanbod van 
voorzren1ngen in het algemeen straks door 
hun 1nkomen belemmerd worden d1e ge
zondheidszorg te ontvangen. die zij in hun 
s1tuatie nod1g hebben. De aandacht voor 
samenwerking en taakverdeling enerziJdS 
en voor markt en mededinging anderZIJdS 
IIJkt miJ een goede zaak. Een verbrede 
solidariteit en e1gen verantwoordelijkhe1d 
van 1nd1v1duen, groepen en maatschappe
IIJke organ1sat1es vormen een goede inzet 
voor vernieuw1ng. Gerecht1gheidsvragen 
behoeven nog uitwerking naar de concrete 
werkelljkheid 

Voor de praktische pol1t1ek komt het aan 
op de u1twerk1ng van denkbeelden 1n een 
programmatische veranderingsaanpak. 
DaarbiJ zal bliJken dat sol1danteit, gerech
tigheld en verantwoordelljkheidspreiding 
meer spanningen opleveren dan het idea
llsme dat het rapport zeker in de eerste 
hoofdstukken tentoonspreidt. zou doen 
vermoeden. BIJ de vertalmg daarvan 1n 
concrete termen van doelmat1gheid, kos
ten beheersi ng. kwal1te1t, besch 1 kbaarheid. 
bere1kbaarhe1d en toegankelijkheld zal 
naar miJn mening vooral gelet moeten wor
den op de pos1t1e van langdung zieken, 
bejaarden. vereenzaamden en mensen 
met lage 1nkomens. 
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