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Volksgezondheid 

Gezondheidszorg 
niet gebaat bij 
privatisering en 
commercialisering 
prof. drs. J.J.M. Michels 

Het zou de moeite waard zijn om te komen tot een 
basispakket voor de gezondheidszorg. Oat kan eventueel 
uitgangspunt zijn voor een volksverzekering, vindt prof 
Michels. Maar oak de voorzieningen in de gezondheidszorg 
bevatten een aantalluxe-zaken, schrijft hij. Hij reageert op 
het artikel van mr. J. Donner over privatisering en 
commercialisering in de gezondheidszorg, dat vorige maand 
in dit blad verscheen. 

Prof. drs. J. J. M. Michels (1924) IS 

geneesheer-di recteur van het Ver
pleeghuis Kalorama te Beek/ 
Ubbergen. Daarnaast iS hi) hoog
leraar Verpleeghuisgeneeskunde 
aan de Katholieke Universite1t te 
N1jmegen. 

Privatisering, deregulering, commercialise
ring zijn termen, die gehoord worden om 
bezuinigingen en het wegnemen van ge
groeide mistoestanden in de gezondheids
zorg mogelijk te maken. Dit staat haaks op 
de opvattingen van nog maar enige jaren 
geleden, waarbij men bezuinigingen en het 
wegnemen van mistoestanden trachtte te 
bereiken met een wetgeving die de zaken tot 
in de details regelde. Om de wet uitvoerbaar 
te maken en de uitvoering in wezen daarvan 
nog te kunnen verfijnen werd regionalisering 
voorgesteld. De uitvoering zou grotendeels 
worden overgelaten aan de provincies en de 
gezondheidszorgdistricten, waarbij de 
landelijke overheid slechts richtlijnen gaf en 
toezicht hield. 
In de gezondheidszorg heeft het winstoog
merk al lang zijn intrede gedaan en met 
name in de toeleveringsdiensten, zoals me
dicijnen, apparatuur, bouw, schoonmaak
sector, wasserij. Echter de gezondheidszorg. 
organisaties en -stichtingen sluiten het be
halen van winst uit. 
In dit artikel zal getracht worden de factoren 
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te overzien die de aard en de omvang van de 
gezondheidszorg bepalen, alsmede zeer 
globaal de veranderingen, die daarbinnen te 
verwachten zijn in de nabije toekomst. Te
gen deze achtergrond zullen de privatisering, 
deregulering en commercialisering genoemd 
worden. Tenslotte worc.it een poging gedaan 
in deze een richting aan te geven. 

,.. 
Overzicht gezondheidszorg 
Het aanbod van gezondheldszorgvoor
zieningen en de vraag naar gezondheids
voorzieningen bepalen hoofdzakelijk de aard 
en de omvang van de gezondheidszorg. 

Daarnaast hebben invloed: de normen en 
waarden binnen de gemeenschap, de poli
tiek, personele voorzieningen, de beschikba
re middelen, de opvattingen en mogelijkhe
den van de gezondheidszorg in het buiten
land. 

Wij kunnen dit in het volgende schema sa
menvatten: 
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MNBOD 

ziekenhuis ~ 
verpleeghuis '---- -, 
bejaardenhuis '---- ~ 

Volksgezondheid 

-eerste lijn ~ aard en omvang 
gezondheidszorg / ,___ ____ ____, 

---
normen en waarden 
politiek 
financien 
person eel ziekte en 

invaliditeit / 

ziektebeleving / 
bevolkingss~er;-stelling 

VRMG/ 

Het aanbod van gezondheidsvoor
zieningen 
De gezondheidszorg bestaat uit een groot 
aantal instituties. Deze functioneren veelal 
los van elkaar, maar wei in samenhang. Ver
anderingen binnen de ene institutie hebben 
direct gevolgen voor de andere, daarnaast 
liggende instituties. 
Wij kunnen ervan uitgaan, dat iedere zich zelf 
respecterende institutie streeft naar kwali
teitsverbetering en uitbreiding. Zij zal zich 
verzetten tegen kwaliteitsdaling, inkrimping 
en opheffing. Veelal voelt de institutie zich 
superieur boven de omliggende instituties en 
vindt daarom dat bezuinigingen en inkrim
pingen altijd bij de ander kunnen plaats
vinden. 
De voorzieningen bieden diensten die tot de 
primaire levensbehoeften gerekend kunnen 
worden, maar ook diensten die tot de secun
daire of meer luxe levensbehoeften gere
kend kunnen worden. 
Tot de primaire levensbehoeften zijn te reke
nen het diagnostiseren en behandelen van 
ziekten en invaliditeiten, het voorkomen hier
van, het verlichten van lijden en het behoud 
van het Ieven. 
Tot de secundaire kunnen gerekend worden 
het met nog grotere zekerheid vaststellen 
van een diagnose, hoewel deze al voor 95% 
vast staat, het absoluut uitsluiten van een 
ziekte, hoewel het al voor 95% zeker is dat 
de patient er niet aan lijdt, bepaalde plastisch 
chirurgische operaties, het bepalen van het 
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geslacht van de vrucht ver voor de geboorte. 
De verpakking van het produkt gezond
heidszorg, of met andere woorden de vorm 
waarin de dienst verleend wordt, kan ver
schillen. In deze kan gedacht worden aan 
wachttijden: geen of korte wachttijden leidt 
tot leegstand van apparatuur en leegloop 
'Jan personeel. Behandelt men in wacht
diensten 's avonds en in het weekend aileen 
spoedgevallen of alles wat aangeboden 
wordt? In de horecasector bestaan grote 
verschillen, niet aileen tussen de eerste en 
derde klas, maar ook van inrichting tot inrich
ting. 

a. Het ziekenhuis Het ziekenhuis biedt spe
cialistische hulp, hoofdzakelijk in de vorm 
van diagnostiek en behandeling, daarnaast 
verpleging en verzorging. De patient komt of 
wordt verwezen naar het ziekenhuis omdat 
hij specialistische hulp nodig heeft of wenst. 
De hulp kan geboden worden in klinische 
vorm of op de polikliniek. Er is een verschui
ving gaande van de kliniek naar de polikli
niek. Dit onder meer door de veel minder 
ingrijpende diagnostische technieken, de 
kortdurende behandelingsmethoden, de 
goede woonsituaties van de bevolking en 
het gemakkelijke transport. Deze verschui
ving kan bij een gelijkblijvend aanbod leiden 
tot een beddenoverschot en een tekort aan 
poliklinische accomodatie. Dit laatste zal on
getwijfeld het ontstaan van losse polikli
nieken in de hand werken. Als tussenvorm 
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voor kliniek en polikliniek kan zich een dag
behandeling ontwikkelen; voor vele pa
tienten is diagnostiek en behandeling 
overdag mogelijk, 's nachts en in de week
enden kunnen zij thuis verblijven. 

b. Het verpleeghuis. Het verpleeghuis biedt 
verpleging, reactivering en resocialisering. 
De medische behandeling omvat hoofdza
kelijk begeleidende geneeskunde, voor de 
reactivering zijn paramedici aanwezig, voor 
de resocialisering agogisch personeel. Uiter
aard omvat de hulpverlening ook de verzor
ging van de opgenomen patienten. De pa
tient wordt opgenomen omdat hij, meestal 
langdurig, verpleging en begeleiding nodig 
he eft. 
De verpleeghuizen worden onderscheiden in 
somatische verpleeghuizen en psycho-geri
atrische verpleeghuizen. De zgn. gecombi
neerde huizen bevatten beide soorten in ge
scheiden afdelingen. 
Het somatisch verpleeghuis staat onder 
druk. De jonge patienten zijn er vrijwel ver
dwenen, zij worden gehuisvest in gezinsver
vangende tehuizen en Focus-objecten. Ve
len Ieven zelfstandig in aangepaste huizen. 
De bejaardenhuizen willen hun somatisch 
gehandicapte bejaarden toenemend Ianger 
houden. De reactivering kan door de vele 
paramedici, werkzaam in de eerste lijn, ook 
in het eigen milieu plaats vinden. Dit zal nog 
verbeteren als ook de ergotherapeut een 
plaats krijgt binnen de eerste lijn. Tenslotte, 
de uiterst geringe privacy en het zeer gere
guleerde Ieven maken het verpleeghuis als 
langdurige verblijfplaats weinig aanlokkelijk. 
De psycho-geriatrische verpleeghuizen zul
len eerder in omvang toenemen. De veel 
hulp nodig hebbende demente en gedrags
gestoorde bejaarden worden steeds minder 
in het eigen milieu en in de verzorgingstehui
zen getoloreerd. 

c. Het bejaardenverzorgingshuis. Het be
jaardenverzorgingshuis biedt huisvesting en 
verzorging. Daarnaast incidentele verpleeg
kundige hulp. Vaak is medische en parame
dische zorg vanuit de eerste lijn in huis. 
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Opgenomen worden bejaarden, die zich in 
het eigen milieu niet meer kunnen handha
ven op grand van de verschijnselen, die min 
of meer normaal geacht worden op hoge 
leeftijd. 
Het bejaardenhuis is eigenlijk geen gezond
heidsvoorziening. Vermelding is echter 
noodzakelijk. Want de hulpbehoevendheid 
en het aantal ziekten is groat. Bovendien 
heeft de ontwikkeling van het bejaardenhuis 
directe consequenties voor het verpleeghuis 
en de eerste lijn. 
De entree-leeftijd is duidelijk stijgend. De 
gemiddelde hulpbehoevendheid van de be
woners neemt toe, omdat zij later binnen 
komen en minder snel naar een verpleeghuis 
worden verwezen. Door de afnemende mo
biliteit neemt de eenzaamheid toe. Om dat 
te voorkomen wordt het groepsgebeuren 
sterk bevorderd. De grens met het verpleeg
huis vervaagt. De overlapping tussen ver
pleeghuis en bejaardenhuis is groat, zodat 
men zich af maq vragen of twee zo verschil-

' De wet op de 
bejaardenoorden leidt 
tot grootschaligheid ' 

lende instituten gerechtvaardigd zijn. 
De wet op de bejaardenoorden bepaalt dat 
een tehuis waar vijf of meer bejaarden 
groepsmatig verzorgd worden een bejaar
denoord is. De strenge eisen die aan bejaar
denoorden gesteld worden, hebben geleid 
tot grootschaligheid. De kleine particuliere 
pensions, met vaak zeer persoonlijke en fa
miliaire verzorging dichtbij of in de eigen 
omgeving, zijn verdwenen. Kleinschalige 
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voorzieningen dienen zeker weer een kans 
te krijgen, eventueel als dependences van 
grotere tehuizen. 

d. De eerste lijn. De eerste lijn omvat de 
hulp van de huisarts en van de wijkverple
ging. Zij worden bijgestaan door para-medici 
en ondersteund door de gezinszorg en het 
maatschappelijk werk. Voor de geestelijke 
gezondheidszorg kennen wij de R.I.A.G.G. 
Kenmerkend voor de eerste lijn is dat de 

' De klant is koning en wil met 
aile egards behandeld 
wo~en ' 

hulp geboden wordt aan patienten die in hun 
eigen milieu, veelal in gezinsverband Ieven. 
Als zodanig is zeker te overwegen de polikli
nische hulpverlening door spec1alisten tot de 
eerste lijn te rekenen, ondanks dat de polikli
nische hulp in het ziekenhuis gelokaliseerd 
is. 
De eerste lijn Ievert kwantitatief het leeuwen
deel van de gezondheidszorg en is verreweg 
het goedkoopst. Het verdriet en de gevaren 
die uithuisplaatsing, en dit speciaal bij be
jaarden, met zich meebrengt, vereist een 
versterking van de eerste lijn. Dit naast de 
financiele consequenties. 
De gezondheidszorgmogelijkheden in de 
eerste lijn staan of vallen met de verzor
gingsmogelijkheden in het eigen milieu, de 
zelfzorg en de mantelzorg. De gezinsverdun
ning en het vaak aileen wonen maakt de 
eerste lijnszorg kwetsbaar. Naast gezinszorg 
zal de ontwikkeling van dagverpleging en 
dagverzorging, resp. in de verpleeghuizen en 
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de verzorgingshuizen ontwikkeld moeten 
worden ter ondersteuning van het eigen 
milieu. 
De huisartsenhulp wordt versterkt op abon
nementsbasis en gelijke particuliere tarieven. 
Bejaarden vragen vee! meer en Ianger hulp. 
Dit betekent, dat praktijken met vee! bejaar
den veel zwaarder belast zijn dan jonge 
praktijken. Getrapte (abonnements)-tarieven 
naar leeftijd kunnen de nu zeer ongelijkmati
ge risicospreiding wellicht nivelleren. Dit 
houdt in dat huisartsen met veel bejaarden 
kleinere praktijken kunnen hebben, wat de 
bejaarde patient zeer ten goede zal komen 
en niet direct noodzakelijke verwijzing kan 
voorkomen. 

De vraag naar gezondheidsvoor-
zieningen 
Het beroep op de gezondheidszorg wordt 
niet aileen bepaald door het aantal ziekten 
en klachten en de wens om gezond te blij
ven, maar ook door de bevolkingssamen
stelling en het ziektebeleven. 
De vraag kan de primaire gezondheidsbe
hoefte betreffen; de patient kan recht op 
hulp doen gelden, gezien de situatie waarin 
zijn gezondheidstoestand zich bevindt, onaf
hankelijk van het feit of hij het betalen kan of 
niet en zelfs of hij al of niet verzekerd is. De 
patient mag een beroep doen, gezien zijn 
toestand, op de solidariteit van de bevolking. 
De vraag kan de secundaire gezondheids
behoefte betreffen, behoeften die min of 
meer gerekend worden tot de luxe van de 
gezondheidstoestand. Bijvoorbeeld volledi
ge sanering van het eigen verwaarloosde 
gebit, terwijl over enige jaren toch een pro
these geplaatst moet worden. 
De vraag zal niet aileen betrekking hebben 
op de pure verstrekking, maar wei degelijk 
ook op de manier waarop deze verstrekking 
geleverd wordt. De klant is koning en wil met 
aile egards behandeld worden. Duidelijk is 
dat vele patienten vaak dure specialistische 
hulp wensen, terwijl de huisarts de hulp even 
effectief kan bieden. Men wenst geen of 
korte wachttijden. In het ziekenhuis, ver
pleeghuis of bejaardenhuis wil men vaak 
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meer comfort en die:~sten dan men thuis 
gewend is. 

a. Ziekten en invaliditeiten. Het aantal en de 
aard van voorkomende ziekten en de al of 
niet geneesbaarheid daarvan zal de vraag 
naar gezondheidsvoorzieningen voor een 
deel bepalen. Grote verander'1ngen in de 
morbiditeit op zich zijn voor de komende 
decennia niet te verwachten. De verschui
vingen in morbiditeit zullen grotendeel ver
klaard kunnen worden door de veranderin
gen in de bevolkingssamenstelling. 
Verschuivingen zullen zich altijd blijven voor
doen. Momenteel zien wij de reumatische 
arthntis, het asthma, het hartinfarct, de ap
penciditis acuta afnemen. Andere ziekten · 
nemen toe zoals geslachtsziekten, diverse 
carnicomen. Nieuwe ziekten ontstaan, bij
voorbeeld AIDS. 
Ongevalscijfers nemen in het algemeen af. 
Met name de veiligheidsgordel en de ver
dw1jn1ng van de bromf1ets nadat de helm 
verplicht werd hebben hier een grote rol 
gespeeld. Collumfracturen nemen toe, ener
zijds door de vergrijzing, maar ook onafhan
kelijk daarvan. 
Continue morbiditeitsregistratie moet ons op 
de hoogte houden om te kunnen nagaan of 
veranderingen in het vraagpatroon berusten 
op veranderingen in morbiditeit. 

b. De bevolkingssamenstelling. De sterke 
vergrijzing van de Nederlandse bevolking zal 
in het algemeen de vraag naar gezondheids
voorzieningen sterk doen stijgen. Het aantal 
ziekten, ongevallen en invaliditeiten neemt 
duidelijk toe met het stijgen van de leeftijd. 
De epidemiologen zullen in maat en getal of 
liever in incidence en prevalence moeten 
aangeven wat de vergrijzing wat betreft de 
vraag gaat betekenen. 
De imrnigratie van volken uit andere culturen 
roept nieuwe vragen en veranderingen daar
in op. Met name zal het kindertal van deze 
immigranten afwijken van de autochtone be
volking. 
De gezinsverdunning, waardoor de gezinnen 
veel kleiner worden tot vele eenpersoons-
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leefeenheden toe, doet de verzorgende en 
verplegende hulp door gezinsleden afne
men. Hierdoor is eerder professionele hulp 
of een opneming nodig. 

c. Ziektebeleving. De ziektebeleving ver
schilt van patient tot patient, maar ondergaat 
ook in de loop van de t1jd duidelijke verande
ringen. 
Voor eenzelfde aandoening zal de ene pa
tient wei de arts consulteren, de andere niet. 
Dit geldt ook voor polikliniekbezoek, zieken
huisopneming en zelfs operatieve behande
ling. Dezelfde aandoeningen in dezelfde 
graad van ernst kan men tegen komen thuis, 
in het verpleeghuis en in het bejaardenhuis. 
Dit blijkt sterk familiair te zijn. Sommige ge
zinnen vragen veel meer aandacht van de 
gezondheidszorg dan andere, zonder dat er 
aanwijsbare verschillen zijn in de morbiditeit. 
De indruk bestaat dat er zowel overcon
sumptie als een onderconsumptie bestaat. 
De gezondheidsvoorlichting en opvoeding 
met name in de jeugd kan hierin waarschijn
lijk verbetering brengen. 
Enige decennia geleden meende men voor 
alles en nog wat een beroep te moeten doen 
op de arts. Het niet vinden van een afwijking 
door de huisarts leidde tot een specialistisch 
onderzoek. Periodiek geregeld preventief 
onderzoek werd aanbevolen. Voor iedere 
functie werd een keuring vereist, voor iedere 
uitkering een medische verklaring. Momen
teel ziet men de grote nadelen van de medi
calisering. De bijwerkingen worden breed 
uitgemeten, de nadelige gevolgen van medi
sche ingrepen krijgen veel aandacht. Er 
wordt een scherp pleidooi gehouden zo lang 
mogelijk in het eigen milieu te blijven. De 
huidige afkeer van de gezondheidszorg 
heeft ongetwijfeld de vraag aanzienlijk doen 
dalen. Wellicht is dit verschijnsel de belang
rijkste oorzaak van een afneming van de 
stijging van de kosten van de gezondheids
zorg. 

Overige factoren 
De overige factoren die de aard en omvang 
van de gezondheidszorg be'(nvloeden zijn 
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van geringe betekenis naast die van vraag 
en aanbod. Men dient zich dat goed te 
realiseren, omdat vaak juist gedacht wordt 
dat door veranderingen op dit vlak grote 
ombuigingen en bezuinigingen bewerkstel
ligd kunnen worden. 

a. Normen en waarden. De belangrijkste 
normen zijn: 
- iedereen heeft ongeacht leeftijd, ras, posi

tie, recht op gezondheidszorg en wei op 
aile zorg die op grand van de huidige 
stand van de wetenschap geboden kan 
worden. In wezen gaat men nog verder 
en meent men ook recht te hebben op 
alternatieve geneesmethoden. 

- het maken van winst in directe zin in de 
gezondheidszorg is oneerbaar. Men mag 
niet rijk worden aan de ellende van een 
ander. 

Veranderingen die niet stroken met deze 
normpatronen zijn uiterst moeilijk door te 
voeren. Waar dit al enigszins wordt toege
staan zal dit met zodanige veiligheidsvoor
schriften omgeven worden, dat de eventuele 
economische voordelen wegvallen. 
Veranderende normen en waarden binnen 
de gemeenschap zijn van invloed op de 
gezondheidszorg. Denk aan de geboortere
geling, de abortus en nu de discussie om
trent euthanasie. Dit laatste heeft ertoe ge
leid, dat de toepassing uiterste geneeskunde 
in tach uitzichtloze gevallen veel minder is 
geworden. 

b. De politiek. De politieke invloed op de 
aard en omvang van de gezondheidszorg is 
gering. De vele indrukwekkende regelingen 
en wetten hebben nauwelijks enige invloed 
uitgeoefend op het aanbod en de vraag. De 
budgettering voor de intramurale zorg komt 
op een moment dat de vraag relatief afne
mend is en het aanbod wegens het ontbre
ken van nieuwe doorbraken constant is. De 
stelselwijziging in de ziektekostenverzeke
ring, waarbij de vrijwillige verzekering en de 
bejaardenverzekering wordt opgeheven, 
verandert niets aan de hoogte van de lasten, 
aileen aan de verdeling van de lasten. 
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Het maakt geen verschil voor de gezond
heidszorg of er een linkse of een rechtse 
regering aan het bewind is. In West-Europa 
is na de oorlog maar een echte politieke 
beslissing van invloed geweest, n.l. de invoe
ring van de National Health Service in Enge
land. 
De politiek loopt achter de feiten aan en kan 
aileen in de marge wat veranderingen aan
brengen. De onbestuurbaarheid van de ge
zondheidszorg, althans politiek gezien, is 

' De politieke invloed op de 
gezondheidszorg is gering 

' 

nog steeds van kracht. Het heeft waarschijn
lijk meer voordelen dan nadelen dat de ge
zondheidszorg zich aan de politieke invloed 
onttrekt. 

c. Personele voorzieningen. De gezond
heidszorg vraagt grotendeels ervaren, hoog
geschoold personeel. De lange werktijden 
van artsen worden mede bepaald door de 
noodzaak zich continu te scholen en veel 
ervaring op te doen. De verregaande specia
lisering vraagt veel overlegtijd. De klinisch 
wetenschappelijke ontwikkeling moet naast 
de praktijkvoering worden bedreven. De ar
beidsduurverkorting, zo deze algemeen 
wordt, zal met het behoud van de persoonlij
ke kwaliteit van werkers in de gezondheids
zorg op gespannen voet komen te staan. 
Binnen het midden- en lagere kader zullen 
weinig problemen ontstaan. De ruime ar
beidsmarkt en de verdergaande mechanise
ring in de produktieve sector en vele 
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dienstverlenende sectoren zullen geen te
korten doen ontstaan in de gezondheids
zorgsector, ondanks de sterke vergrijzing. 
Een goede werving en een gerichte scholing 
zijn van belang. 
De inservice-opleiding binnen de verpleeg
kunde en verzorgende beroepen, dus een 
ambachtelijke opleiding, verdient een her
waardering. De scholen staan te ver van de 
praktijk af. Hierdoor worden te veel theoreti
sche modellen ingevoerd, die de directe zorg 
aan de patient niet ten goede komt. 

d. Beschikbare financiele middelen. Hoewel 
aile discussies om de financiele middelen 
draaien trekt noch de gezondheidszorgwer
ker, noch de consument zich hier veel van 
aan. Apparatuur die nodig is wordt aange
schaft; medicijnen, hoe duur ook, worden 
voorgeschreven; bij het wetenschappelijk 
onderzoek speelt eerder het gebrek aan on
derzoekers dan de financien de beperkende 
rol; de patient vraagt wat hij denkt nodig te 
hebben en via het verzekeringsstelsel heeft 
hij er ook geen pijn aan. Het grote publiek 
meent ondanks aile publiciteit toch, dat aan 
de gezondheidszorg eerder meer dan min
der geld besteed moet worden. 
Vergelijkingen met het buitenland Iaten zien 
dat het in Nederland nog niet zo slecht gaat. 
Bovendien zijn vergelijkingen nauwelijks mo
gelljk gezien de grote verschillen per land in 
de belastingen en sociale inhoudingen. De 
belangrijkste kosten zijn de salarissen, de 
vergelijkingen zijn altijd bruto, maar waar
schijnlijk zullen netto vergelijkingen een beter 
inzicht geven in de ware kosten. 
De Nederlander is van aard vrij zuinig, het 
geld over de balk gooien ligt hem niet. In het 
algemeen probeert de aanbodzijde zo goed
koop mogelijk te leveren en overvraagt de 
consument niet. Een merkwaardig feit is dat 
er nergens een prikkel om zuinig te doen is 
ingebouwd en dat er nergens een prijskaar
tje aan hangt. Toch werkt men vrij kostenbe
wust en lijkt er marginaal iets te verdienen. 

e. De gezondheidszorg in het buitenland. Bij 
iedere te nemen maatregel zal Nederland 
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rekening moeten houden met de mogelijk
heid in het buitenland en omgekeerd. Uit 
Ianden waar abortus verboden is stromen 
de patienten naar Nederland. Een afrem
ming van hartoperaties leidt niet tot minder 
operaties, maar tot luchtbruggen. Nieuwe 
ontdekkingen en ontwikkelingen elders ko
men snel naar ons land, desnoods tegen de 
regels in: harttransplantatie. 
Het percentage bejaarden in tehuizen is in 
Nederland in vergelijking met het buitenland 
zeer hoog. Een beleid naar zo lang mogelijk 
thuis blijven, zal ongetwijfeld succes hebben. 

Het is verstandig wat betreft de gezond
heidszorg goed naar die Ianden te kijken, die 
al een bevolkingssamenstelling hebben, die 
wij in de komende decennia zullen krijgen. 

Privatisering en commercialisering 
De voorstanders stellen, dat bij privatisering 
de gezondheidszorg goedkoper en effec
tiever wordt, de dienstverlening verbetert, er 
keuzemogelijkheden ontstaan, de commer
cie als katalysator werkt voor bezuiniging in 
de non-profit sector, er meer creativiteit ont
staat en de bureaucratie vermindert. 
De tegenstanders wijzen op het elitaire ka
rakter en op het buiten de deur houden van 
de slechte risico's. Zij voeren ethische be
zwaren aan tegen het maken van winst op 
de ellende van een ander. De noodzakelijke 
solidariteit van jong voor oud en gezond voor 
ziek zal verdwijnen. 
Het maken van winst zal waarschijnlijk het 
aanbod van gezondheidszorg per dienst 
goedkoper en effectiever maken. De kans 
dat het aanbod grater wordt is niet denk
beeldig. Het is zeer de vraag of dit goedko
per worden de consument ten goede komt. 
De gezondheidszorgers hebben een mono
poliepositie, die, als winst niet meer vies is in 
deze branche, wei eens benut kan worden. 
Denk aan een stijgend aanbod van preven
tieve onderzoekingen, die wetenschappelijk 
nauwelijks gefundeerd zijn, maar wei ge
vraagd worden. De aandeelhouder staat ver 
van de zieke af om op humane gronden zijn 
winst te matigen. De wetenschap dat winst 
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via de belastingen tach weer voor de helft 
terug valt aan de gemeenschap zal terug
houdendheid niet bevorderen. 
Winstbeogend zijn betekent ook verlieslij
dend kunnen zijn met als gevolg faillisemen
ten. De gezondheidszorg wordt vnjwel ge
heel met vreemd geld gefinancierd. Als de 
verstrekte leningen risicodragend worden 
zal de rentepost flink stijgen. Momenteel is 
de gezondheidszorg zo safe als de Bank van 
Engeland. 
Het normale marktmechanisme van vraag 
en aanbod werkt niet, de consument kan 
noch het aanbod, noch de prijs beoordelen. 
Commercialisering zal de vraag vrijwel onbe
roerd Iaten. Een wat hogere of lagere premie 
zal de Nederlander, die grotendeels via zijn 
werkgever verzekerd is, nauwelijks bezig 
houden. En eenmaal patient zal hij menen 
dat voor zijn gezondheid kosten noch moei
te gespaard mogen worden. 
Verzekeringen zijn in wezen gebaat zij grate 
omzetten, niet met kostenverlagingen, men 

' Momenteel is de 
gezondheidszorg zo 
safe als de Bank van 
Engeland ' 

past de premie aan. De concurrentieverhou
dingen worden naast de premiehoogten be
paald door streekgebondenheid, service, al 
of niet verschillende tarieven hebben voor de 
goede risico's, het uitsluitingsbeleid voor 
slechte risico's. 
Binnen de particuliere verzekeringen is de 
solidariteit van jong voor oud verlaten. Jonge 
maatschappijen met veel jonge verzekerden, 
dus goede risico's, kunnen nu met lage pre-
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mies komen. Maar als hun bestand straks 
verouderd is raken zij in moeilijkheden. Om 
de continu'1'teit te waarborgen mag men op 
een vrije markt eerder kartelvorming ver
wachten dan onderlinge concurrentie. 

De normen en waarden zullen politiek ver
taald tot een groat aantal maatregelen leiden 
om misbruik te voorkomen. De geneeskun
dige inspectie zal om een goed functioneren 
van de gezondheidszorg te controleren en 
bij misstanden op te treden uitgebreid moe
ten worden. Door allerlei te verwachten on
derzoeken en processen zal het vertrouwen 
in de geneeskunde wei eens zodanig ge
schaad kunnen worden, dat de patient her
nieuwde onderzoekingen door andere art
sen en ziekenhuizen zal eisen, hetgeen een 
vergroting van de vraag betekent. 

De niet ruime, maar altijd nog voldoende 
beschikb ...... e financiele middelen Iaten ener
zijds experimenten met grate financiele risi
co's niet toe, maar anderzijds pressen zij niet 
tot drastische bezuinigingen. Ons huidige 
systeem en de kosten daarvan kunnen de 
vergelijking met het buitenland goed door
staan. Vanuit de zijde van de financiers komt 
de vraag naar commercialisering niet. Het 
zijn eerder vertegenwoordigers van bepaal
de politieke stromingen, die om commercia
lisering vragen. Het motief is eerder misbruik 
voorkomen dan bezuinigingen. Het laatste is 
echter het argument dat het schijnt te doen. 
Het buitenland kent tenslotte de commercia
lisering evenmin. De systemen wijken niet 
veel af van elkaar. In de directe hulpverlening 
komt men nergens winst tegen, wei in de 
toelveringsbedrijven. Het maken van winst 
daar wordt niet rechtstreeks gecontroleerd 
door de consument, maar door de professie. 
Kortom: privatisering en commercialisering 
zal uiterst moeilijk door te voeren zijn. Er is 
geen duidelijke behoefte aan. Men mag er 
geen bezuiniging van verwachten. Dit geldt 
met name voor de primaire gezondheids
zorgbehoeften. Voor het oneigenlijk gebruik 
maken van de gezondheidszorg zijn andere 
maatregelen nodig. 
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Suggesties voor beleid 
In onze samenleving kennen wij minimumlo
nen, studiefinancieringen, ondersteunings
normen, waarvan de hoogte van de bedra
gen gebaseerd zijn op het verkrijgen van een 
pakket nodig voor de primaire levensbehoef
ten. Nergens zijn deze omschreven en toch 
is daar een norm voor. Daartoe behoren: 
huisvesting, voeding, kled1ng, medische ver
zorging, een radio, televisie, een korte vakan
t;e naar een n1et te ver land, een versnape
ring, een drankje en af en toe wei een feestje. 
De primaire levensbehoeftennorm 1s duidelijk 
welvaartsgevoelig. De omvang van de pri
ma;re levensbehoeften waren in de crisisja
ren, de oorlogsjaren, de jaren zestig, nogal 
wat geringer dan nu. 
Naast de primaire levensbehoeften kent 
men nog vele behoeften waarvan men vindt 
dat men er wat extra's voor over moet heb
ben, er wat extra's voor moet doen. Degene 
d1e deze behoeften niet kan bevredlgen kan 
geen beroep doen op de sG:idanteit van de 
gemeenschap. Bij een calam1teit kan hij ai
leen een beroep doen op zijn particuliere 
verzekering. Men kan zijn grootste huis en 
zijn duurste auto verzekeren. In wezen kent 
men door de hele maatschappij heen be
hoeften, waarvoor men z1ch solidair weet en 
daarboven liggende behoeften, waarvan 
men weet, dat men daaraan op eigen kracht 
moet voldoen. De eerste zijn noodzakelijk, 
de tweede luxe. 
B1nnen de gezondheidszorg wordt van dit 
principe nog maar schaars gebruik ge
maakt. De gehele gezondheidszorg schijnt 
tot de primaire levensbehoeften te behoren. 
Er is zelfs een tendens geweest om alles wat 
maar enigszins met de gezondheid te ma
ken heeft, waaronder dan te verstaan licha
meliJk, geestelijk en maatschappelijk welzijn, 
in het ziekenfondspakket of andere sociale 
verzekeringen onder te brengen. Met als 
gevolg dat vele gehoorapparaten, beugels 
en prothesen in de kast staan, gebitten ge
saneerd zijn, zonder dat men zijn tanden 
goed verzorgt, men onverantwoorde risico's 
kan nemen in sport, voorbehoedsmiddelen 
en abortus ook buiten een medische indica-
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tie vrij zijn, men voor ieder kwaaltje de duur
ste onderzoekingen kan krijgen, men specia
lite's slikt, terwijl er goede loco-preparaten 
beschikbaar zijn en men psychotherapeuti
sche hulp voor dagelijkse problemen en pa
ranormale geneesmethoden in het zieken
fondspakket wenst. 
Ook het aanbod van gezondheidsvoor
zienlngen bevat een aantal zaken die tot de 
luxe van het Ieven gerekend kunnen worden, 
zoals preventieve screening en allerlei keu
ringen, waarvan het wetenschappelijk niet 
vast staat of zij enig effect hebben. 
De grondgedachte van het onderscheid Ius
sen primaire en secundaire behoeften in de 
gezondheidszorg is reeds aanwezig. Men 
kan zich eerste klas Iaten opnemen, korte 
wachttijden bedingen, de professor vragen 
die meer rekent. De Ziekenfondsraad advi
seert aan verzekerden bepaalde geneesmid
delen niet voor te schrijven. 
Hoewel het terrein zeer gevoelig is en moei
lijk te verdelen lijkt een poging tot het komen 
van een basisgezondheidszorgpakket de 
moeite waard. De patient kan of moet daar
tegen verzekerd zijn. Het basispakket is voor 
iedereen toegankelijk zonder uitsluitingen. 
Eventueel wordt het basispakket het uit
gangspunt voor een volksverzekering. 
Daarboven kan men zich verzekeren door 
een aanvullingsfonds voor ziekenfondsver
zekeringen of door zijn verzekering bij een 
particuliere verzekering uit te breiden. De tijd 
is nu rijp, daar door de stelselwijziging binnen 
de ziektekostenverzekering in principe nog 
maar twee verzekeringsvormen zijn overge
bleven. 
Een dergelijk stelsel hoeft niet te leiden tot 
een goede gezondheidszorg voor welgestel
den en een minimumzorg voor de gewone 
man. Overdaad schaadt, ook in de gezond
heidszorg. De medicalisering van de maat
schappij heeft naast de vele goede effecten 
ook de schadelijke bij-effecten getoond. Het 
zal deskundigen weinig verbazen, als een 
beheerste gezondheidszorg voor de bevol
king het gezondste zou zijn. 
In de dienstverlening boven het basispakket 
kan de privatisering en de commercialisering 
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vrij toegelaten worden. Wellicht dat men 
daar dan de voordelen van grotere creativi
teit en keuze gaat zien. De daar behaalde 
voordelen kunnen, hun waarde bewezen 
hebbend, in het basispakket worden opge
nomen. 

Conclusie 
De gezondheidszorg lijkt niet gebaat bij een 
privatisering en commercialisering. De pa
tient zal er niet minder om vragen en het 
aanbod zal hem niet goedkoper geboden 
worden. De overige invloeden op de ge
zondheidszorg: normen en waarden, politiek, 
de personeelsopbouw, de opavttingen in het 
buitenland zullen een commercialisering in 
de weg staan. 
De beheersing van de kosten binnen de 
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gezondheidszorg zal gezocht kunnen wor
den in het aanbrengen van een scheiding 
Jan primair noodzakelijke zorg en niet direct 
noodzakelijke, maar wei door velen gewen
ste, zorg. In deze laatste vorm kan commer
cialisering een plaats krijgen. 
Het bieden van een basispakket zal de ge
zondheidstoestand van de bevolking niet 
verminderen. Het toelaten van een extra 
pakket kan het ontwikkelen van nieuwe 
denkpatronen en technologieen bevorderen. 
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