
Hoe duur mag onze gezondheids
zorg zijn. 

Leo de Graaf 

Al enige maanden zweeft de Nota Simons 
als opvolger van de voorstellen van de 
commissie Dekker boven de markt. Zij 
presenteert het zoveelste plan om de ge
zondheidszorg te herstruktureren. 

Uit wat over de nota bekend is geworden is dui
delijk dat ook nu weer "kostenbeheersing" één van 
de belangrijkste criteria zal zijn. 
In de commentaren op de nota heeft dit aspect 
nauwelijks aandacht gekregen, ondanks de dagelijkse 
berichten over wachtlijsten voor zwakzinnigenin
richtingen (waar ook via de rechter niets aan te 
doen valt als de overheid niet meer gelden ter 
beschikking stelt), achterblijvende inkomens voor 
verpleegkundigen (die, juist in de tijd van vergrij
zing en ontgroening, zullen leiden tot toenemende 
recruteringsproblemen) en via de rechter afgedwon
gen dotter-behandeling. Kennelijk heeft de al sinds 
1974 (struktuurnota Hendriks) eindeloos herhaalde 
waarschuwing dat de kosten voor gezondheidszorg 
"beheerst" moeten worden, omdat ze "de pan uitrij
zen" zijn uitwerking niet gemist. De discussie wordt 
nog slechts gevoerd over de vraag hoe de beheer
sing moet plaatsvinden, niet óf en in hoeverre die 
noodzakelijk is. 

Achtergrond 

Elk zichzelf respecterend artikel over de kosten van 
gezondheidszorg begint met een indringende be
schrijving van de snelle stijging van die kosten sinds 
de vijftiger jaren. 
Uit de C.B.S. - statistieken valt het volgende te 
halen. 1 

nationaal produkt miljoen fin % 

1953 770 3,5 
1958 1.358 4,2 
1963 2.232 4,7 
1968 4.908 5,8 
1973 12.214 6,9 
1978 23.325 7,9 
1983 32.811 8,6 
1988 37.169 8,4 

Het Financieel Overzicht Zorg (F.O.zl rekent er 

* De auteur is voorzitter van de D66-Statenfractie 
in de provincie Gelderland en psychiater/adjunct
directt;ur van het RIAGG Rivierenland te Tiel 
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op dat in 1990 de kosten nominaal nog wel iets 
zullen stijgen, maar als het Bruto National Produkt 
veel sneller stijgt, zullen de uitgaven voor de ge
zondheidszorg als percentage van het B.N.P. met 
0,5% dalen. Daarmee is dit percentage terug op dat 
van het jaar 1978, n.l. 7,9%. Het F.O.Z. meldt dit 
met nauw verholen trots. Terecht? 

Er is een groot aantal overwegingen te noemen, 
dat beperking van de kosten voor gezondheidszorg 
rechtvaardigt. Daartegenover staan echter vele an
dere overwegingen die zo'n krampachtige kosten
beheersing aanvechtbaar maken. 

Argumenten pro beperking van de uitga
ven voor gezondheidszorg 

In vele studies en rapporten345 wordt gesteld dat 
onze gezondheidszorg niet doelmatig functioneert. 
Vrij algemeen wordt dat toegeschreven aan het 
ontbreken van prikkels tot doelmatigheid in het 
financieringssysteem. Men redeneert dan dat de 
patiënt financieel niet geremd wordt een beroep op 
de gezondheidszorg te doen, en dus overconsumeert, 
omdat hij zijn premie toch al betaald heeft, dat de 
huisarts door het systeem beloond wordt om de 
patiënt zo snel mogelijk door te sturen naar een 
specialist en dat de specialist er bij gebaat is zoveel 
mogelijk onderzoek en behandeling te plegen, om
dat hij voor elke verrichting afzonderlijk wordt 
betaald. Tot het tijdstip van invoering van de bud-: 
gettering was het voor ziekenhuizen profijtelijk om 
patiënten zo lang mogelijk op te nemen, omdat elke 
verpleegdag afzonderlijk werd vergoed. Kortom, alle 
stimulansen werkten slechts in één richting; zoveel 
mogelijk consumptie en produktie van de beschik
bare voorzieningen. 

Zijn deze argumenten juist? Sommigen wel, an
deren niet, zoals dat bijna altijd het geval is met 
generaliseren. 

Laten we de betrokkenen nog eens langslopen. 
Wat betreft het patiëntengedrag lijkt voor de juist
heid van de veronderstelling te pleiten dat uit ver
schillende onderzoekingen is gebleken dat, wanneer 
voor bepaalde risico's een verzekering is gesloten, 
van die voorziening ook meer gebruik wordt ge
maaktS. Zo blijken de kosten van particulier verze
kerden, die voor een huisarts verzekerd zijn, 11 % 
hoger te liggen dan van hen, die daar niet voor 
verzekerd zijn. Dat betreft dan niet de huisartsen
kosten zélf, maar de verderop in het circuit optre
dende kosten, zoals specialistenbezoek. Veronder
steld wordt dat, wegens het eigen risico voor de 
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huisarts, mensen daar ook minder naar toe gaan en 
daardoor ook minder doorverwezen worden. De 
moeilijkheid is echter dat in deze vergelijking ook 
een selectie-effect schuil gaat: mensen zullen zich 
eerder voor een huisarts verzekeren naarmate ze de 
kans groter achten een beroep op hem te moeten 
doen. 

Een direkt onderzoek naar de vraag of er sprake 
is van overconsumptie van medische diensten door 
initiatief van patiënten vond plaats in Nijmegen7 

Een team van artsen beoordeelde de adequaatheid 
van artsenbezoek voor de klachten van 1534 
respondenten. Zij konkludeerden dat 18% "over
consumptie" vertoonden en 26% "onderconsumptie", 
terwijl bij 56% hulpzoekend gedrag en artsenoor
deel overeenstemden. 
*Wat betreft het gedrag van huisartsen en specia
listen is de veronderstelling niet op onderzoek ge
baseerd, maar vnl. op een algemen theorie over 
menselijk gedrag, die ervan uitgaat dat iedereen 
zich in zijn gedragingen in belangrijke mate zal 
laten leiden door (fmancieel) eigenbelang. 
De verborgen motieven voor verwijs- en onder
zoeksgedrag laten zich natuurlijk ook niet zo ge
makkelijk onderzoeken. 

De veronderstelde motieven zullen voor sommigen 
ongetwijfeld gelden, maar de veelvoorkomende 
generalisaties op dit punt gaan m.i. voorbij aan 
tenminste twee andere belangrijke drijfveren 
- de aandrang van vele patienten tot verder onder
zoek en verwijzing, om maar vooral "niets onbe
proefd te laten" 
- De professionle ambitie van medici om zo min 
mogelijk fouten te maken en dus zoveel mogelijk 
zekerheid te hebben en dus veel te onderzoeken. 
Het potentiële verwijt iets gemist te hebben speelt 
daarbij op de achtergrond veelal een belangrijke rol. 
Een indirecte aanwijzing voor deze verklaring kan 
gevonden worden in de bevinding dat artsen in 
dienstverband, die geen extra inkomsten verwerven 
per verrichting toch niet minder onderzoek plegen, 
dus dat hun motief tot het vele onderzoek niet 
fmanciele gewin kan zijn. 
* Wat betreft de ziekenhuizen, die erbij gebaat 
zouden zijn hun bedden zoveel mogelijk te bezetten 
met patienten, blijft het opmerkelijk, dat ook vóór 
de invoering van de budgettering, de bezettingsgraad 
daalde, en wel tengevolge van een kortere ver
pleegduur, een procs dat overigens al tientallen 
jaren plaatsvindt.(in 1930 een gemiddelde verpleeg
duur van 30,3 dagen, in 1950 22,0, in 1970 18,8 
dagen en in 1989 11 dagen8 

Alle bovengenoemde relativeringen en nuancerin
gen laten echter onverlet dat er nog heel wat doel
matigheidswinst in de gezondheidszorg te halen valt. 
Ik doel dan niet alleen op de verkwistende wijze 
waarop in ziekenhuizen met materiaal wordt omge
gaan (wegwerpartikelen, eenmalige verpakkingen 
etc.), op het onnodig herhalen van laboratorium-
en röntgenonderzoek, op de grote hoeveelheid 
medicijnen die ongebruikt in de nachtkastjes liggen 
te wachten op verjaring of op verspillend beleid van 
ziekenhuizen bij de aanschaf van dure medische 
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apparatuut', maar op de objectief vastgestelde re
gionale verschillen in de medische consumptie en 
produktie. Zo consumeerde een ziekenfondsverze
kerde van het Ziekenfonds W.Z.E. te Brielle in 
1984 gemiddeld f 1.221,71, terwijl de verzekerde 
van het Ziekenfonds ZA & 0 te Amsterdam ge
middeld f 2.031,17 verbruikte.lo Voor dit verschil 
kunnen overigens allerlei plausibele verklaringen 
worden aangevoerd, zoals het verschil in aantal 
bejaarden en achterstandsgroepen, die gemiddeld 
minder gezond zijn. 

Lange tijd maakten zulke variabelen een gefund
eerde conclusie over de betekenis van regionale 
verschillen moeilijk. Kortgeleden publiceerden echter 
de Regionale Ziekenfondsen te Zwolle en Twente 
een studie, verricht met medewerking van de Eras
mus Universiteitl

\ waarin zij een aantal specialis
ten-maatschappen onderzochten, die werkzaam 
waren in tien ziekenhuizen. Er werden gegevens 
verzameld over het aantal opnamen, ligdagen, klini
sche en poliklinische verrichtingen. De uitkomsten 
werden gecorrigeerd voor factoren als demografische 
verschillen, e.d Op gemeenteniveau werden ver
schillen gevonden in opnames en ligdagen die een 
faktor 2 (chirurgie en gynecologie) tot een factor 
5 (interne, cardiologie en longziekten) bedroegen. 
Verder bleek dat in de ene gemeente vaak tien 
maal zoveel verrichtingen werden gedaan als in de 
andere. Ook het aantal verrichtingen per specialist 
per 100 verwijskaarten liep sterk uiteen. Daarbij 
bleek tevens dat verwijskaarten van veel verwijzende 
huisartsen gemiddeld tot minder verrichtingen leid
den bij de specialist: kennelijk oefende de specialist 
in zo'n situatie een zeeffunctie uit. Dat duidt er op 
dat zowel bij huisarts als bij specialist grote marges 
bestaan, die waarschijnlijk herleidbaar zijn tot ver
schillen in doelmatigheid, zodat er nog veel doel
matigheidswinst te behalen valt. Hoeveel die winst 
zou kunnen zijn, valt niet zo gemakkelijk te bepa
len, omdat zeker niet gesteld kan worden dat de 
huisarts die het minst verwijst en de specialist die 
per verwijzing het minst onderzoekt en behandelt 
per definitie ook de kwalitatief beste gezondheids
zorg biedt. 

Ook op ideologische gronden kan het omvangrijk 
gebruik van gezondheidszorgvoorzieningen ter dis
cussie gesteld worden . Veellevensproblemen zijn 
gemedicaliseerd en voor vele sociale problemen 
wordt een medische legitimatie gevraagd en gege
ven. Dat brengt artsen en andere werkers in de 
medische wereld in een veel bredere hulpverleners
rol dat zij oorspronkelijk hadden. 
Voordat we echter dat soort gebruik van de zorg
en hulpverlening al te enthousiast gaan indammen, 
moete.n we ons wel afvragen of we als maatschappij 
daarvoor een alternatief beschikbaar hebben. Vele 
oorspronkelijke verleners van dit soort hulp (familie, 
buurt, pastores) zijn weggevallen, de gezondheids
zorg werd veelal ongevraagd in de rol van pro
bleemoplosser geduwd om het maatschappelijk gat 
te vullen. Velen in de gezondheidszorg erkennen 
ook de oneigenlijkheid van dit soort gebruik, maar 
zouden niet weten waarheen zij mensen zouden 
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moeten sturen als hen verboden werd deze rol te 
vervullen. 

Niettemin kunnen we concluderen dat er vele 
redenen zijn om aan te nemen dat, op theoretische 
gronden, de uitgaven voor gezondheidszorg aan
zienlijk verminderd zouden kunnen worden. 
Maar is die vermindering dat ook praktisch uit
voerbaar? 

Pogingen tot beheersing. 

De laatste 15 jaar hebben we de overheid vele 
manmoedige pogingen zien doen om greep op de 
uitgaven te krijgen, meestal door beperking van het 
aanbod of ontmoedigende tinanciele regels. 
Enkele voorbeelden: 
- vele jaren wordt er nu al gepoogd te komen tot 
beddenreductie. Op zich een heel legitieme maatre
gel, want geleidelijk stond zo'n 25% van de zieken
huisbedden leeg. Tegen de tijd dat die beddenre
ductie lijkt te gaan lukken moet betwijfeld worden 
of zij veel zal opleveren: de kosten schuilen niet zo 
zeer in de aanwezigheid van leegstaande bedden, 
maar in het doen van verrichtingen, die in toene
mende mate poliklinische plaatsvinden. Uit een 
onderzoek in Twente12 bleek dat na 25% reductie 
van de bedden het aantal operaties, bevallingen en 
röntgenverrichtingen niet afnam, maar er wel aan
zienlijke verschuivingen optraden van kliniek naar 
dagbehandeling. Die deden zich echter eveneens 
voor in ziekenhuizen waar geen beddenreductie 
plaatsvond. Die verschuiving wordt veroorzaakt door 
de ontwikkeling van de medische 
technologie. ( overigens een voorbeeld waar de extra 
kosten voor de medische technologie leiden tot 
kostenbesparing in de verpleging en verzorging) 
- verder poogde de overheid het doen van veel 
verrichtingen door specialisten te ontmoedigen door 
hun inkomens te bevriezen en/of een degressief 
tarief in te voeren, wat wil zeggen dat als specialist 
meer dan een bepaald aantal verrichtingen decla
reert, hij per verrichting minder krijgt (een soort 
superheffmg voor specialisten dus). Het effect hier
van werd echter meer dan geneutraliseerd door de 
stijging van het aantal verrichtingen. 
- het lijdensververhaal van de pogingen de uitgaven 
voor gebruik van geneesmiddelen terug te dringen 
hebben we de laatste jaren goed in de media kun
nen volgen: De receptenrijksdaalder (waarna huis
artsen per recept meer gingen voorschrijven), de 
frauderende apothekers, die hun bonussen niet 
wilden missen, het OP A -akkoord, dat onderuitge
haald wordt omdat er steeds weer zgn. nieuwe 
medicijnen op de markt worden gebracht, etc. 
- veel werd verwacht van substitutie, m.n. de Com
missie Dekker had daar veel hoop op gevestigd. 
Substitutie wil zeggen de vervanging van de ene 
soort zorg voor de andere, liefst goedkopere, b.v. 
ziekenhuiszorg door thuiszorg, zodat mensen eerder 
kunnen worden ontslagen. Ook dat pakte in veel 
gevallen anders uit dan bedoeld en verwacht: vele 
substituten bleken, bij gelijkblijvende kwaliteit, eer
der duurder dan goedkoper. Bovendien bleken ze 
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dikwijls nieuwe gebruikersgroepen aan te trekken, 
waardoor de totale zorg-comsumptie weer toenam. 
- Tenslotte de budgettering. Daarover wordt door 
velen trots gezegd dat die zijn doel bereikt heeft. 
En het moet worden toegegeven dat de ziekenhui
skosten sinds 1983 nauwelijks meer gestegen zijn. 
Maar tegen welke prijs? Allerwegen wordt geklaagd 
over de teruglopende kwaliteit van de zorg tenge
volge van de overbelasting van verpleegkundigen, 
omdat het aantal handen aan het bed geen gelijk 
tred heeft gehouden met de gestegen werkdruk 
door snellere "doorstroming" van patiënten en de 
intensieve zorg per patiënt, om nog maar te zwijgen 
over de mede aan de budgettering toe te schrijven 
stijgende wachtlijsten en "dotter-affaires". 

Kortom, een theoretische doelmatigheidswinst 
wordt óf in de praktijk niet gerealiseerd wegens 
het ontbreken van adequete instrumenten en/óf de 
ingreep leidt tot onwenselijke neven-effecten. 
De kern van dit probleem ligt in gegeven dat de 
consumptie en productie van gezondheidszorg be
paald wordt in de persoonlijke ontmoetingen van 
arts en patiënt, in een spreekkamer waar geen 
overheid bij aanwezig is, op grond van klachten, die 
een overheid niet kan beoordelen en op basis van 
het onderzoek en de behandeling door een arts, die 
door geen overheid kan worden gecontroleerd. Die 
oncontroleerbare postitie van arts en patiënt maakt 
dat overheidsmaatregelen ontkracht, ontdoken of op 
andere partijen afgewenteld konden worden. 
Wordt het geen tijd de gevolgen van deze beper
kingen van overheidssturing onder ogen te zien? 

Argumenten voor het toestaan van verdere 
groei van de uitgaven voor gezondheids
zorg. 

Eerder vermeldde ik reeds dat sinds jaren als een 
soort "dogma wordt gesteld dat de kosten voor ge
zondheidszorg niet verder mogen stijgen. Dat geldt 
niet alleen voor ons land, maar voor alle Westerse 
geïndustrialiseerde landen. Die hebben dan ook een 
vergelijkbare voorgeschiedenis: overal trad een 
sterke stijging op vanaf de vijftiger jaren, zoals 
blijkt uit onderstaande tabel.13 

Uitgaven gezondheidszorg, absoluut (in miljoenen 
van de nationale munteenheid) en als percentage 
van het bruto nationaal produkt, in 1960 en 1983. 

1960 absoluut 
Belgie 19.150 
Denemarken 1.500 
Engeland 1.010 
Frankrijk 12.742 
Italië 895.000 
Nederland 1.73 
West- Duitsland 14.530 

% van B.N.P. 
3,4 
3,6 
3,9 
4,3 
3,9 
3,9 

4,8 

1983 absoluut % van B.N.P. 
België 
Denemarken 

264.000 6,5 
34.167 6,6 
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Engeland 18.574 6,2 
Frankrijk 367.500 9,3 
Italië 39.434.000 7,4 
Nederland 33.066 8,8 
West- Duitsland 30.710 8,2 

Vanaf eind zeventiger- begin tachtiger jaren 
wordt in de meeste landen getracht de kostenstij
ging tot staan te brengen. 

Op welke visie is de vooronderstelling gebaseerd, 
dat de kosten voor gezondheidszorg geen groter 
deel dan X% van het B.N.P. mogen uitmaken? 
Rond die vraag wil ik een aantal overwegingen 
noemen. 
- De demografische ontwikkeling van de bevolking 
(vergrijzing, ontgroening) leidt, ceteris paribus, tot 
een groter vraag naar medische zorg. Mensen boven 
65 jaar hebben 3 à 4 maal zoveel behoefte aan 
medische diensten als jongeren.14 

- De produktiviteitsstijging in de zorgsector is 
beduidend lager dan in de overige sectoren. Dat 
vloeit rechtstreeks voort uit de aard van de werk
zaamheden: er is een minimum-grens aan de duur 
van een spreekuurcontact en het wassen van zieke 
mensen laat zich slecht automatiseren. 
Dat betekent, als we een gelijkblijvend percentage 
van ons B.N.P. aan gezondheidszorg blijven uitge
ven, we in ons land relatief steeds meer consum
ptieartikelen en steeds minder gezondheidszorg gaan 
produceren. In werkelijkheid dreigt het percentage 
echter te dalen (zie boven), zelfs na verkenning van 
de door het kabinet voorgenomen "beleidsreser
veringen" van 2,3 miljard in vier jaar, wat slechts 
een groei van 5% van de huidige uitgaven in vier 
jaar betekent (ofwel 0,4% van het ' B.N.P.). Om het 
demagogisch te zeggen: we produceren steeds meer 
auto's, huizen etc. en steeds minder zorg. Is dat wat 
we willen? 
- Historisch bezien kun je de snelle uitbreiding van 
de gezondheidszorg tussen de jaren vijftig en ze
ventig (daarna trad stabilisatie op) opvatten als een 
natuurlijke ontwikkeling in een maatschappij die, 
dank zij mechanisatie en industrialisatie steeds 
minder mensen nodig had voor de produktie van 
voedsel, kleding en onderdak en steeds meer han
den vrij kreeg voor onderwijs, cultuur, recreatie en 
zorgvoorzieningen, kortom, de kwartaire sector. Dat 
maakt het ook begrijpelijk dat een vergelijkbare 
ontwikkeling zich in andere industrielanden voor
deed: overal groeide de collectieve sector naarmate 
de welvaart steeg. De recessie van het begin van de 
jaren tachtig noodzaakte een afzwakking van die 
ontwikkeling. De wijsheid van de jaren tachtig 
dreigt nu echter de dwaasheid van de jaren negen
tig te worden, als men klakkeloos datgene dat toen 
gerechtvaardigd was, wil voortzetten, ondanks ener
zijds de verbeterde economische situatie, anderzijds 
de vele signalen die wijzen op grote tekorten in de 
zorgsector. Voor deze tekorten wordt bijna dageljks 
gewaarschuwd 

Een recent voorbeeld van zo'n waarschuwing 
vormt de studie van het Sociaal en Cultureel Plan
bureau "Trendrapport kwartaire sektor 1970-1993-
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"15, waarin berekend wordt welke groei de vraag 
naar onder andere gezondheidszorg zal doormaken 
ten gevolge van de demografische en de trendmatige 
ontwikkeling. Deze twee groeifactoren worden ver
geleken met de bestaande meerjarenbegroting van 
het ministerie. Dan bljkt dat de achterstand elk jaar 
zal toenemen en daarmee dus ook de tekorten. 
Overigens doen deze tekorten, met wachtlijsten, 
verminderd dienstbetoon etc., zich ook voor in 
andere landen (Engeland, Canada), die hun ge
zondheidszorg op rantsoen gesteld hebben. 

Al tientallen jaren blijkt de meerderheid van de 
bevolking een goede gezondheid de belangrijkste 
wens in het leven te vinden. In 1966 vond 35% dat, 
vanaf 1979 was dat steeds meer dan 50% 
(1987:57%).16 Dan doet het toch merkwaardig aan 
dat de overheid een jarenlange stille guerilla voert 
om de kosten voor de gezondheidszorg te beperken, 
terwijl niemand de overheid heeft horen klagen 
over de snel stijgende uitgaven voor vakanties 
(waardoor Nederlanders voor miljarden over de 
grens brengen) of voor vervoer (de overheid maakt 
zich wel zorgen over de milieu-gevolgen van het 
autogebruik, maar niet over de financiële gevolgen 
van de massale aanschaf van hoofdzakelijk buiten
landse auto's). 

Dit alles is natuurlijk het gevolg van het feit dat 
uitgaven voor gezondheidszorg tot de collectieve 
lasten worden gerekend en de aankoop van auto's 
of het boeken van vakanties niet De gezondheids
zorg is dus het slachtoffer van de collectieve finan
cieringswijze. Aan haar wordt niet toegestaan zich 
op een natuurlijke wijze te ontwikkelen door re 
reageren op de vraag van het publiek. 

Toch blijft de vraag of regering en parlement wel 
handelen overeenkomstig de wensen van de bevol
king als zij het gebruik van gezondheidszorgvoor
zieningen zo inperken. De moeilijkheid is echter dat 
alle partijen over dit onderwerp een koekoek-een
zang laten horen, waardoor de kiezer op dit punt 
nauwelijks tussen alternatieven kan kiezen. Zou het 
niet goed zijn als D66 op dit punt een ander geluid 
liet horen? 

Er zit nog veel in de pijplijn aan medische moge
lijkheden: verdere uitbreiding van transplantatiemo
gelijkheden, nieuwe onderzoeks- en behandelings
methoden voor kanker, meer hartoperaties, enzo
voort. Zodra daarover publieke discussies gevoerd 
worden, valt de term "grenzen aan de zorg": we 
mogen niet alles willen wat we kunnen of in de 
toekomst zullen gaan kunnen. Dikwijls wordt en 
passant gesuggereerd dat het om mogelijkheden zou 
gaan die slechts leiden tot zinloze verlenging van 
doelloos leven, terwijl de ingrepen in de praktijk 
veelal een beduidende verbetering van de kwaliteit 
van het leven schenken, gedurende meerdere jaren. 
De vijfjaars-overleveringscijfers voor harttransplan
taties bedragen zo'n 70 tot 80%, met voor velen 
een sterk verbeterde levenskwaliteit 17 

Conclusies 

- Het is aannemelijk dat er in de gezondheidszorg 
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theoretisch aanzienlijke besparingen te behalen zijn. 
De afdwingbaarheid van deze besparingen is echter 
niet erg groot 
- Tegelijk bestaan er in de gezondheiszorg nu al 
grote tekorten. Deze zullen bij onveranderd beleid 
de komende jaren sterk toenemen. 
- Het fixeren van de uitgaven op het niveau van 
eind jaren zeventig (als % van het B.N.P.) is, uit 
het oogpunt van historische ontwikkeling, niet rati
oneel te funderen. Veeleer past bij de ontwikke
lingsfase van onze maatschappij, dat een toenemend 
beslag van de kwartaire sector, waaronder de ge
zondheidszorg, op het B.N.P. wordt gelegd. 
- Als nieuwe medische mogelijkheden een bijdrage 
kunnen lev~ren aan vermindering van ziekte en 
verhoging van de kwaliteit van leven is er, gezien 
de prioriteit die de bevolking geeft aan een goede 
gezondheid, geen reden op voorhand "grenzen aan 
de zorg" te stellen. 
- Als de collectieve financieringswijze van de ge
zondheidszorg tot gevolg heeft, dat de uitgaven voor 
gezondheidszorg bepaald en beperkt worden door 
het streven de collectieve lastendruk niet te laten 
stijgen, dan moet serieus gezocht worden naar 
mogelijkheden de gezondheidszorg op een andere 
wijze te financieren, zodat de bevolking beter de 
gelegenheid krijgt het belang dat zij hecht aan een 
goede gezondheidszorg ook financieel tot uitdruk
king te brengen. De mogeljkheid zou zijn de ver
antwoordelijkheid voor een goede gezondheidszorg 
op te dragen aan een min of meer autonome doel
corporatie, die zelfs rechtstreeks verkozen zou kun
nen worden. 

Gezien de huidige situatie en de zorgeljke toe
komst is er alle reden naar nieuwe wegen te zoe
ken voor het beheer en de financiering van de 
gezondheidszorg. Als eerste stap zal dan en aantal 
al lang bestaande vanzelfsprekendheden moeten 
worden opgeruimd. 
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