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F.A. BOL 

Beleid in de gezondheidszorg 

Inleiding 

Het voeren van een beleid in de gezondheidszorg 
is alleen mogelijk vanuit een visie op die gezond
heidszorg. In het beleidsprogramma van de partij 
Democraten '66 wordt een duidelijke visie op de 
gezondheidszorg gegeven. Deze visie houdt in dat 
ieder van ons medeverantwoordelijk is Voor zijn 
of haar gezondheid. 

Daarop sluit een ander programmatisch gege
ven aan, nl. het feit dat de professionele zorg ge
richt moet zijn op het behoud of herstel van zelf
zorg, respectievelijk de eigen verantwoordelijk
heid voor gezondheid en ziekte. 

Het individu komt het best tot zijn recht, dat 
wil zeggen is het best in staat tot het dragen van 
eigen verantwoordelijkheid, in zijn eigen (micro
of meso-) milieu. Dit is de enige geldende reden 
waarom optimale zorg zo dicht mogelijk bij de 
hulpvrager moet worden gesitueerd, dat wil zeg
gen in de eerste lijn. Dit betekent dat de specia
listische zorg zich in eerste instantie tot de nood
zakelijke ondersteuning van de eerstelijnszorg 
moet beperken en niet een op zichzelf gericht 
zorgsysteem mag zijn. 

In de huidige situatie staat de ziekenhuiszorg 
centraal. Het accent leggen bij de eerstelijnsge
zondheidszorg sluit beter aan op het huidige 
klachtenpatroon, dat wordt gekenmerkt door 
ziekten en klachten die met gedrag en leefwijze 

samenhangen. De gezondheidszorg zoals nu be
dreven, heeft niet alleen een verhullend effect ten 
opzichte van die klachten en ziekten, maar 
versterkt tevens door verwaarlozing van die oor
zaken het klachtenpatroon en verhoogt de vat
baarheid voor ziekten en ongevallen. 

Gezondheidszorg politiseren 

Het wordt steeds duidelijker dat de huidige struc
tuur en werkwijze dringend aan vernieuwing toe 
zijn. Het zal niet eenvoudig zijn daarin veran
deringen aan te brengen. Het aantal adviesor
ganen dat al dan niet ingevolge de wet moet wor
den gehoord, is legio. Daarbij dient te worden 
bedacht dat de vereiste inspraak in feite vaak 
meer een aanspraak op eigen machtsposities in
houdt. De besluitvorming dreigt vast te lopen als 
iedereen zich met alles bemoeit (Idenburg, 
'Idee'66', februari 1982). Dit betekent dat veran
deringen zeer geleidelijk zullen moeten plaatsvin
den. 

De maakbaarheid van de samenleving is ge
ring. Het is niet te verwachten dat fundamentele 
veranderingen in de structuur van de gezond
heidszorg door de professionele werkers sterk zuI
len worden aangemoedigd, gezien de bestaande, 
soms grote belangentegenstellingen. Fundamen
tele veranderingen zullen vanuit een politieke vi
sie door politici moeten worden geïnitieerd. Ge-
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zondheidszorg is niet alleen een zaak van en voor 
deskundigen. De gezondheidszorg moet worden 
ge poli tiseerd. 

Gevestigde opvattingen 

De gevestigde opvattingen over-gezondheidszorg 
verzetten zich tegen een politiseren van die ge
zondheidszorg. Voor velen immers zijn ziekte en 
gezondheid zaken waar je niet veel aan kunt 
doen; anderen, zoals verpleegkundigen, artsen en 
fysiotherapeuten, moeten ervoor zorgen dat je 
beter wordt. De mogelijkheden daartoe worden 
bepaald door de vorderingen die de wetenschap 
maakt, zo niet in Nederland , dan elders in de 
wereld (vliegreizen naar Houston voor hartpa
tiënten). Uiteindelijk zullen we vrijwel iedere 
ziekte kunnen genezen, een kwestie van tijd, geld 
en specialisatie. Voorkómen, bijvoorbeeld door 
middel van inentingen, door middel van bevol
kingsonderzoeken op beginnende of erfelijke ziek
ten en in de toekomst wellicht door middel van 
manipulatie met erfelijke eigenschappen, is welis
waar beter dan genezen, maar dat is vooral een 
zaak van deskundigen. Dit soort denken past in 
onze verzorgingsstaat: niet wijzelf, maar anderen 
zijn primair verantwoordelijk voor onze gezond
heid. 

Op dit denken is de hele structuur van de ge
zondheidszorg (het is eigenlijk beter het woord 
'ziektebestrijdingssysteem' te gebruiken) geba
seerd. De financiering volgens het ziekenfonds
systeem toont dit duidelijk aan. De huisarts wordt 
betaald met een vast bedrag voor iedere op zijn 
naam ingeschreven verzekerde (abonnements
systeem), onafhankelijk van het aantal verrich
tingen. Hij heeft er financieel belang bij meer 
door te verwijzen naar de specialist, zodat hij tijd 
vrij krijgt om eventueel neveninkomsten of een 
grotere pratijk te verwerven. De specialist wordt 
per verrichting betaald; hij is gebaat bij zoveel 

mogelijk verwezen patiënten. En de patiënt is te
vreden: een nog grotere deskundige gaat zich met 
zijn klachten bemoeien. 

Inmiddels blijkt steeds vaker dat de patiënt 

niet van zijn klachten afkomt Ue moet er maar 
mee leren leven). Wij kunnen het bovendien niet 
meer betalen. De wal gaat het schip van de ge
zondheidszorg keren . Het is ongetwijfeld moge
lijk dat door een beter gebruik van de middelen, 
door het afromen van de hoge inkomens en door 
een doelmatiger organisatie het schip nog wel 
enige tijd zijn huidige koers kan blijven varen, 
maar dat betekent alleen dat de stranding enige 
tijd wordt uitgesteld. Waarom? Er is een grote 
stijging van de vraag naar specialistische hulp. 
Tussen 1960 en 1975 steeg het aantal verwijzin
gen per 1 000 ziekenfondsverzekerden van 330 
naar 498, het aantal ziekenhuisopnamen steeg in 
deze periode van 80 tot I 12 per I 000 verzeker
den. 

De specialistische zorg neemt ongeveer 65 % 
van de totale kosten in beslag, de eerste lijn on
geveer 17% . Tegenover deze sterke kostenstijging 
staat betrekkelijk weinig gezondheidswinst, het
geen ondermeer blijkt uit de sterke stijging van 
de vraag om hulpverlening. Het aantal aan de 
huisarts gepresenteerde klachten is de laatste vijf
entwintig jaar verdubbeld . Het ziekteverzuim is 
in die tijd aanzienlijk toegenomen. Er is geen 
aantoonbare sterftedaling. De ontevredenheid 
over de gezondheidszorg onder de bevolking 
neemt toe. De vraag naar alternatieve hulpver
leningsvormen stijgt. 

Vicieuze cirkel 

Uit het voorgaande volgen twee 'wetten': 
I. de uitbreiding van de relatief dure specialisti

sche voorzieningen verkleint het rendement en 
de meeropbrengst van het produkt 'gezond
heid'; 

( 

( 

s 
I. 

e 
~ 

t 

a 

2 

3 

4 

5 

6 

7 



t 

t 

r 

t 

r 

e 
e 

) 

1 

o 

n 

e 

n 

cl 
g 

.-
n 

ideeJ66 I jaargang 4 I nummer 2 I juni Ig83 I blz. 37 

2 . een groter aanbod van voorzIenmgen roept 8. Betere spreiding en samenwerking tussen zieken-

steeds meer vraag op. 

De conclusie moet dan ook luiden dat, ondanks 
alle mogelijke bezuinigingen, zonder verandering 

in opzet en werkwijze van de hulpverlening het 

schip van de gezondheidszorg zal vastlopen. An

ders gezegd: we hebben te maken met een vicieu

ze cirkel: door het falen van de selectieve functie 

van de eerste lijn tengevolge van onvoldoende 

kennis, vaardigheid , middelen en mankracht, en 

bevorderd door de wijze van financieren, neemt 

de druk op de tweedelijnsvoorzieningen toe. Het 

gevolg hiervan is weer dat men ertoe zal neigen 

de tweede lijn te versterken, enz ., enz. 

Doorbreking van deze vicieuze cirkel zal 

slechts mogelijk zijn door een gecoördineerd be

leid, dat zich zowel tot de structuur, onderzoek 

en ontwikkeling, de opleiding, de financiering, de 

kwaliteitsbewaking, de wetgeving, als ' nieuwe 

bestuursvormen zal dienen uit te strekken. 

Als aanzet voor een verdere discussie volgt 

hierna een inventaris van beleidsvoorstellen. 

Beleidsvoorstellen 

a. Structuur 

J. Verruiming van de thuiszorg, zoals gezinszorg en 
thuisverpleging. 

2. Ondersteuning van zelfzorggroepen. 
3. Bevordering van kleinschalige samenwerkingsver

banden binnen de eerste lijn. 
4. Versterking van het management binnen de eerste 

lijn. 
5. Uitbreiding van de poliklinische voorzieningen als 

'zotels', ambulataria, buitenpoliklinieken, dag
verpleging en diagnostische centra. 

6. Beperking van de klinische voorzieningen: beper
king nieuwbouwplannen ziekenhuizen, beddenre
ductie. 

7. Betere integratie van eerste lijn en ambulante 
geestelijke gezondheidszorg. 

huizen. 

b. Onderzoek en ontwikkeling 

I. Ontwikkeling van non-professionele hulpverle
ningsvormen. 

2. Ontwikkeling van nieuwe hulpverleningsstrate
gieën, gericht op zelf zorg, evaluatie en effectmeting 
daarvan. Dit dient te geschieden vanuit academi
sche kernen in de eerste lijn. 

3. Ontwikkeling van een gedifferentieerd verwijs
systeem met meervoudige vormen van consultatie 
en samenwerking tussen eerste en tweede lijn. 

4. Meer aandacht voor gezondheidsvoorlichting en 
opvoeding. 

c. Opleiding 

J. Verbetering van de basisopleiding. De opleiding 
moet zijn afgestemd op zelfzorg-activiteiten en 
mondigheid van de patiënt. 

2. Selectie op de voor de uitoefening van het beroep 
benodigde eigenschappen, bijvoorbeeld door het in
voeren van een jaar stage in de gezondheidszorg 
(verzorgingshuizen, ziekenhuizen, verpleeghuizen). 

3. Uitbreiding en intensivering van de beroepsoplei
ding tot huisarts. 

4. Duidelijker oriëntatie op samenwerkingsvormen. 

d. Financiering 

I. Afschaffing van het verrichtingssysteem voor spe
cialistenhulp en vervanging door dienstverband. 
Als overgangsvorm zou men kunnen denken aan 
een gemengd systeem van gedeeltelijk dienstver
band (voor niet patiënt-gebonden verrichtingen) en 
honorering van patiënt-gebonden verrichtingen 
volgens een depressief systeem (minder honorarium 
bij meer verrichtingen). 

2 . Invoering van budgetten, voorlopig alleen in de 
tweede lijn, met inspraak van eerste lijn en patiën
ten. 

3. Afschaffing van de goodwill met een redelijke com
pensatie in de pensioenvoorziening. 
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4. Bevordering van het dienstverband. 3. Harmonisatie Wet Voorzieningen Gezondheidszorg 
5. Invoering van een (eventueel beperkte) volksver- en Kaderwet Specifiek Welzijn. 

zekering voor alle Nederlanders. Een eigen bijdrage 
behoeft niet per definitie te worden verworpen. g. Bestuur 

6. Invoering van een gemengd abonnements- en ver-
richtingssysteem voor huisartsen . I . Democratisering op alle niveaus. 

2 . Personalisatie en decentralisatie op provinciaal en 
e. Kwaliteit lokaal niveau. 

I. Takenpakket eerste lijn vaststellen. DE KOST GAAT VOOR DE BAAT UIT 

2. Kwaliteitseisen stellen aan alle werkers in de ge-
zondheidszorg (toetsing). 

3. Protocollaire geneeskunde bevorderen (gestandaar
diseerde procedures voor zowel diagnose als thera
pie). 

4. Een vestigingsbeleid laten bepalen door de lokale 
overheid. 

j Wetgeving 

I. Spoedige invoering van de Wet Voorzieningen Ge
zondheidszorg (WVG), waardoor de beheersing van 
de zorg wordt verbeterd. 

2. Invoering van de wet Beroepsuitoefening Indivi
duele Gezondheidszorg (BIG). De BIG kent, behou
dens enkele gebieden, wat de behandeling betreft, 
geen monopolie positie meer voor artsen. Alterna
tieve geneeswijzen dienen hun eigen plaats te krij
gen . 

Veel van deze beleidsvoorstellen zullen geld kos

ten . Een deel van de opbrengsten door bezuini

gingen in de tweede lijn dient beschikbaar te ko

men voor het doorvoeren van veranderingen. 

Het is absoluut onverantwoord alleen te be-

zuinigen en verder alles bij het oude te laten. 

Met name bezuinigingen in de eerste lijn en bij 

het hoger onderwijs inzake de opleiding voor de 

eerste lijn zijn uitingen van een ad hoc-beleid 

zonder visie, dat tot brokken leidt. 

Voor een zieke gezondheidszorg geldt dat de 

kost voor de baat uitgaat, zeker als die kost kan 

worden verdiend door terecht te bezuinigen, juist 

in slechte economische tijden. 
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