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Gezondheidszorg is meer dan 
een management probleem 
LEO DE GRAAF* 

Op 26 maart 1987 bracht de Commissie Structuur 
en Financiering Gezondheidszorg (de 
commissie-Dekker) haar rapport 'Bereidheid tot 
Verandering' uit. In de media zijn hierover al vele 
discussies gevoerd, die meestal betrekking 
hadden op afzonderlijke onderdelen van de 
voorstellen van de commissie, met name de 
bezuinigingen en de inkomensgevolgen voor 
sommige bevolkingsgroepen. Veel minder 
aandacht werd besteed aan de aan het rapport ten 
grondslag liggende uitgangspunten en 
vooronderstellingen, bijvoorbeeld over de 
noodzaak tot bezuiniging in de gezondheidszorg 
en de effecten van een meer marktconforme 
afstemming tussen vraag en aanbod in de 
gezondheidszorg. Ook toonde men weinig 
belangstelling voor de veranderingen in 
onderlinge machtsverhoudingen tussen 
beroepsgroepen, instellingen, verzekeraars en 
gebruikers bij invoering van de door de commissie 
bepleite voorstellen. 

Op deze en enkele andere aspecten zal dit artikel wat 
nader ingaan. Maar eerst zal een samenvatting wor
den gegeven van de meest centrale adviezen, omdat ik 
aanneem dat niet iedere lezer het rapport zelf kent. 

Enkele van de uitgebrachte adviezen 

De advisering van de commissie is opmerkelijk 
veelomvattend en bestrijkt niet alleen de inhoud en 
betaling van de zorg, maar ook de wetgeving, de 
adviesorganen, de opleiding etc. De meest kenmer
kende en wezenlijke adviezen laten zich als volgt 
samenvatten: 

Er moet een voor iedere ingezetene verplichte verze
kering van een basispakket komen. In dit pakket zit 
± 85% van wat nu via Ziekenfondswet, AWBZ en 
(delen van) de maatschappelijke dienstverlening, 
zoals gezinsverzorging etc. verstrekt wordt. De be
taling van dit basispakket valt in twee delen uiteen: 
90% wordt betaald met inkomensonafhankelijke 
premies, aangevuld door bijdragen van de overheid 
en van de werkgevers. Die inkomensafhankelijke 
premie wordt middels een centrale inhouding via de 
belastingdienst geïnd. De overheid stelt de hoogte 
van deze premie vast. 

- 10% wordt betaald met nominale, dus inkomenson
afhankelijke premies. Desgewenst kunnen verze-

* De auteur is als kinderpsychiater in loondienst bij 
een RIAGG en voorzitter van de D66-statenfractie 
in Gelderland. 

kerden in plaats van premie te betalen een overeen
komstig eig~n risico nemen. 

Het bestaande systeem van eigen bijdragen wordt 
enigszins gewijzigden er worden verschillende nieuwe 
eigen bijdragen voorgesteld, o .a. voor verwijzing van 
de huisarts naar de specialist. 
- De overige voorzieningen, die niet in het basis

pakketvallen, kunnen particulierverzekerd worden, 
tegen nominale premies. Daarmee komthetnomina
le deel van de premie maximaal op 25%. 
Hetonderscheid tussen ziekenfondsen en particulie
re verzekeraars komt te vervallen . Beide zullen zich 
in de toekomst als verzekeraars op de vrije markt 
begeven, echter slechts mogen werven onder de 
volgende condities: 

acceptatieplichtvoorzowel het basispakket als de 
aanvullende verzekering, ongeacht leeftijd en ge
zondheidstoestand; 

- vervallen van de contracteerverplichting, zodat de 
verzekeraar zijn contracten kan beperken tot 
kwalitatief goede en kostenbewuste hulp
verleners en instellingen; 
opheffen van de beperking tot een bepaalde re
gio, zodat alle verzekeraars vrijelijk met elkaar 
kunnen concurreren in het hele land; 

- verevening van slechte gezondheidsrisico's via 
een.Centrale Kas, zodat selectie van verzekerden 
(jong en gezond) vermeden wordt; 
in plaats van levering in natura (zoals nu bij de 
ziekenfondsen), komt het restitutiestelsel (zoals nu 
bij de particulier verzekerden) : de patiënt betaalt 
de rekening en claimt vervolgens het bedrag bij 
zijn verzekeringsmaatschappij. 

Er dient een sterke vereenvoudiging van de wet- en 
regelgeving tot stand te komen, met name wat betreft 
plannings-wetgeving, tariefstelling, inkomensmaxi
mering en toezicht op de bouw van ziekenhuizen. In 
plaats daarvan moet er een nieuwe Wet op de 
Kwaliteit van de Zorg komen en een Wet op de 
Zorgverzekering . 
De adviesorganen moeten in aantal verminderd en 
in samenstelling gewijzigd worden. 
Er wordt een hele serie bezuinigings- en inkrim
pingsvoorstellen gedaan om de in het regeerak
koord afgesproken opbrengst van 1,2 miljard vèèr 
1990 op te leveren. Omdat de commissie zich ook ten 
doel stelde financiële compensatie te vinden voor de 
te verwachten uitgavengroei wegens de vergrijzing 
en de nog steeds toenemende medisch-specialisti
sche verrichtingen, moet in totaal voor 12,475 mil
joen aan reducties gevonden worden. Ondanks 
deels drastische voorstellen haalt de commissie op 
korte termijn niet de beoogde kostenvermindering. 

I 

I 



Op langere termijn (tot 2000) denkt de commissie 
12,6 miljard per jaar minder uit te geven dan bij 
ongewijzigd beleid. Dat betekent een vermindering 
van slechts 6112% in 12 jaar! 

Probleemstelling 

Hoewel in het rapport nergens een heldere en één
duidige probleemstelling wordt gegeven, valt die uit 
verspreide opmerkingen, meningen en constateringen 
wel te distilleren. Hetprobleem, zoals de commissie dat 
ziet, zou als volgt geformuleerd kunnen worden: 'De 
kosten voor gezondheidszorg zijn de laatste decennia 
te snel gestegen. De gezondheidszorg dreigt daar
door, mede met het oog op de komende vergrijzing, 
straks onbetaalbaar te worden. De tot nu toe door de 
overheid genomen maatregelen hebben onvoldoende 
effect gesorteerd, mede omdat in het vigerende sys
teem de prikkels tot doelmatigheid ontbreken. Een 
meer marktconforme afstemming van vraag en aan
bod zal die prikkels aanbrengen en daardoor leiden tot 
kostenbeheersing' . 

Uit zo'n probleemstelling volgt dan ook automatisch 
de kern van de oplossing van de commissie: minder 
overheid, meer markt, daardoor meer doelmatigheid 
en minder kosten . Met als randvoorwaarden: kwali
teitsbewaking, toegankelijkheid en betaaibaarheid 
voor iedereen. 

In de probleemstelling schuilen echter een aantal 
vooronderstellingen, die bij nadere beschouwing m.i. 
meer aanvechtbaar zijn dan op het eerste gezicht lijkt. 
Op drie van deze vooronderstellingen wil ik nader 
Ingaan. 

De eerste vooronderstelling luidt: 'De tot nu toe 
opgetreden stijging van de kosten van gezondheids
zorg is maatschappelijk ongewenst en moet, hoe dan 
ook, worden afgeremd'. Slechts een enkele keer wor
den voor dit uitgangspunt argumenten aangevoerd. 
Die komen meestal op het volgende neer: 
1. 'De uitgaven voor gezondheidszorg maken deel uit 

van de collectieve lasten. Die collectieve lasten 
moeten omlaag, dus ook de uitgaven voor de ge
zondheidszorg.' Ten aanzien van dit argument kan 
het volgende gesteld worden. Volgens het finan
cieel Overzicht Gezondheidszorg en Maatschap
pelijke Welzijn 1986was de directe financiering van 
de gezondheidszorg in 1984 als volgt over de ver
schillende bronnen verdeeld : 43,0% via de zieken
fondsverzekeringen, 27,6% via de AWBZ, 24% uit 
particuliere bijdragen en verzekeringen, 4,4 % uit 
subsidies van de overheid en 1,0% uit overige 
bronnen. Hieruit valt af te lezen dat de overheid 
slechts4,4 % rechtstreeks bijdraagt aan definancie-

ring van de gezondheidszorg . Dat is minder dan in 
veel ons omringende landen: België 25%, Engeland 
87%, Ierland 90%, West-Duitsland 17% en Zwitser
land 36,8%. Het leeuwendeel van de gelden voor 
gezondheidszorg in Nederland is afkomstig van 
premies, die onderdeel uitmaken van de loonsom, 
of particulier betaald worden . Van ziekenfonds- en 
AWBZ-premie zou je kunnen zeggen dat het 
'doeluitkeringen' van werkgevers aan werknemers 
zijn, die echter collectief geïnd en beheerd worden, 
en daarmee een semi-collectief karakter krijgen. 
Het belangrijkste gevolg daarvan is, dat de werkne
merde vrijheid is ontnomen zelfde besteding van dit 
deel van zijn inkomen te bepalen. Het onderscheid 
met echte collectieve lasten ligt in de afgegrensde 
bestemming van deze gelden, nl. voor gezond
heidszorg en nergens andeTs voor, terwijl belastin
gen voor allerlei uiteenlopende doeleinden be
stemd kunnen worden. Op de vraag of het juist is 
aan de burger de vrijheid te ontnemen zelf uit te 
maken of hij wel of geen verzekering tegen ziekte
kosten wil sluiten, kom ik aan het eind van dit artikel 
terug. Maar hier wil ik vaststellen dat het argument 
van de collectieve lastendruk niet zo sterk is. Overi
gens mag niet onvermeld blijven dat bij de door
voering van de voorstellen van de commissie-Dek
ker het collectieve karakter van de financiering van 
de gezondheidszorg eerder sterker dan zwakker 
wordt: alle ingezetenen zullen zich moeten verzeke
ren voor het basispakket, ook de ongeveer 35% van 
de mensen, die nu particulier verzekerd zijn, en de 
premie moet centraal geïnd worden via de belas
tingdienst. 

2. 'De ziekenfonds- en AWBZ-premies drukken op de 
loonsom en moeten door het bedrijfsleven worden 
opgebracht. Datverzwakt hun concurrentiepositie' . 
Daa rop valt het volgende te zeggen. U it de belon i ng 
voor arbeid betaalt de werknemer allerlei levens
behoeften. Eén daarvan is die aan gezondheids
zorg, andere zijn huisvesting, eten, kleding, auto 
etc ... Het enig onderscheidende van premies is, dat 
dit deel van de beloning vooraf extern bestemd is en 
dat voor de rest van het loon de bestemming niet 
vastligt. De premies voor de ziektekosten drukken 
niet mèèr op loonkosten dan de rest van de belo
ning. Als het loon gematigd moet worden, zal de 
totale loonsom gematigd moeten worden en niet 
afzonderlijke uitgavencategorieën. De uitgaven 
voor voedsel, kleding of huisvesting worden ook 
niet afzonderlijk 'beheerst'. 

De argumenten van de voorstanders van kostenbe
heersing zijn dus minder vanzelfsprekend dan veelal 
wordt gesuggereerd. 
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Kostenstijgingen begrijpelijk 

Tegenover deze opvatting zou ik de volgende overwe
gingen willen plaatsen: 

Het is niet ongewoon dat er in de loop van de tijd een 
verschuiving plaatsvindt in het uitgaven patroon van 
de bevolking. Naarmate dewelvaartstijgtwordteen 
kleiner deel van het inkomen besteed aan de primai
re levensbehoeften en een groter deel aan welzijns
behoeften (onderwijs, recreatie, gezondheidszorg, 
culturele activiteiten etc) . We zien dan ook dat de 
stijging van de kosten voor gezondheidszorg in alle 
geïndustrialiseerde landen is opgetreden. Vergelij
kingen in absolute zin zijn moeilijk, omdaterdikwijls 
geen gelijke grondslagen voor de vergelijkingen 
zijn gekozen. Maar het jaarlijkse stijgingspercen
tagevan de kosten van gezondheidszorg bedroeg in 
Nederland tussen 1977 en 19822,6 en was daarmee 
lager dan dat van Frankrijk (3,8), Ierland (5,7), 
Luxemburg (4,6) en Engeland (3,1), maar hager dan 
dat van Denemarken (0), Duitsland (1,2) 'en Italië 
(2,3).' 
De zorg over de kostenstijging in de gezandheids
zorg is ook opmerkelijk, omdat de uitgaven voor 
andere behoeften dikwijls nog sneller stegen, zon
der dat de overheid meende te moeten ingrijpen. In 
de periode 1969-1979 is de gemiddelde jaarlijkse 
groei van de reële consumptieve bestedingen per 
hoofd van de bevolking voor medische verzorging 
(3%), ruimschoots overtroffen door de groei van de 
uitgaven voor vervoer (6,8%), ontspanning (6,8%) 
en buitenlandse reizen (4,7%).2 

Vergelijkingscijfers voor de laatste jaren heb ik 
niet beschikbaar, maar wel is algemeen bekend dat 
enerzijds de stijging van de uitgaven voor gezond
heidszorg sinds 1982 is afgevlakt, terwijl anderzijds 
er een hausse bestaat in de verkoop van nieuwe 
auto's en de uitgaven voor vakanties in 1986 met 
/900 miljoen stegen tot /9,7 miljard.3 Dus waar
schijnlijk doet zich die grotere stijging in andere 
bestedingscategorieën in vergelijking met di.e van 
de gezondheidszorg nog steeds voor. 
Bovenstaande overwegingen kunnen ook nog in 
andere bewoordingen gesteld worden: naar mate er 
in onze (post- industriële?) maatschappij steeds min
der menskracht nodig is voor de voortbrenging van 
agrarische en industriële produkten, omdat in die 
sectoren de arbeidsproduktiviteit nog steeds sneller 
stijgt dan de bevolkingsgroei, komen er meer men
sen beschikbaar voor andere werkzaamheden. Het 
afwijzen van groei in de sectoren voor immateriële 
dienstverlening kan dan ook leiden tot: óf een nog 
grotere overvloed aan materiële produkten (en 

overschotten), met alle bedenkelijke neveneffecten 
van uitputting van grondstoffen en energie enerzijds 
en afscheiding van afvalstoffen anderzijds, óf een 
versnelde afname van de totale arbeidsgelegen
heid. 

- De groei hangt ook samen met de toenemende 
beschikbaarheid van geavanceerde onderzoeks
en behandelingsmethoden, die onvermijdelijk ge
paard gaat met professionalisering en specialisatie. 
En hoewel in algemene en abstracte zin nogal eens 
de vertechnisering in de gezondheidszorg wordt 
gehekeld, worden beschikbare onderzoeksmoge
lijkheden door patiënten en familie dikwijls gew·enst 
als hetom henzelf gaat. Professionalisering betekent 
ook dat arbeid die vroeger onbetaald door mensen 
uit de directe omgeving werd verricht, nu door be
taalde beroepskrachten is overgenomen, omdat dat 
wegens de benodigde kennis en vaardigheid onver
mijdelijk is. Zulke tendensen worden, zoals bekend, 
dan nog versterkt door dat mensen uit de directe 
leefverbanden minder beschikbaarzijn (verkleining 
gezin, vergrote mobiliteit, individualisering, toege
nomen arbeidsparticipatie van vrouwen etc.) 

- Als laatste factor, die heeft bijgedragen aan de groei 
van de kosten voor gezondheidszorg wil ik noemen 
de verbrede functie die haar in onze samenleving is 
toebepeeld, nl. als gelegitimeerde plaats waar men
sen terecht kunnen met hun zorgen en levensproble
men. Die functie werd vroeger deels vervuld door 
geestelijke leidslieden, en is nu geseculariseerd, 
gemedicaliseerd en geprofessionaliseerd. Sommi
gen menen, dat hiermee een oneigenlijk gebruik van 
gezondheidszorgvoorzieningen wordt gemaakt. 
Maar je kunt ook een andere benadering kiezen en 
stellen dat het nog niet zo'n slechte zaak is als 
mensen érgens terecht kunnen met hun behoefte aan 
steun en opvang, op een rllaatschappelijk geaccep
teerde wijze. Nog anders gezegd : je zou een deel 
van de vroegere uitgaven voor geestelijke steun via 
kerken e.d. mogen overschrijven op de rekening van 
de gezondheidszorg. 

Bovenstaande overwegingen maken op z'n minst be
grijpelijk dat de kosten gingen stijgen, ook los van 
eventueel gebrek aan doelmatigheid. Dan blijft nog de 
vraag of een dergelijke stijging maatschappelijk ge
wenst of ongewenst is. En dan kunnen wetoch dienaan
gaande niet om de volgende constateringen heen: 

het belang dat aan een goede gezondheid wordt 
gehecht is de laatste decennia nog steeds gestegen. 
In 1966 scoorden gezondheid en huwelijk als be
langrijkstegoed nog beide rond de35%.ln 1980was 
dit percentage voor een goede gezondheid geste-
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gen tot bijna de helft (en voor een goed huwelijk 
gezakttot17%)j4 

- uit enquêtes onder de bevolking blijkt steeds weer 
dat men geen bezuinigingen wenst op volksgezond
heid, ondanks alle publiciteit in de media. 

Beide gegevens wijzen in dezelfde richting: aan een 
lang en gezond leven wordt door de bevolking steeds 
hogere prioriteit gegeven . 

Wellicht is het niet ongepast hieraan de speculatie 
toe te voegen dat de voortschrijdende secularisatie 
heeft bijgedragen aan het belang dat mensen hechten 
aan een lang en gezond bestaan, nl. door het afne
mende geloof in een hiernamaals. Voor velen is dit 
leven en dit lichaam een eenmalige kans op geluk en 
plezier, maar dan moet het wel goed functioneren . De 
zin van het bestaan wordt door velen alleen in dat 
bestaan zélf gezocht, in plaats van in een gelukstoe
stand na de dood. 

In een hedonistische cultuur stijgt een goede gezond
heid tot in de hoogste regionen van de waardenschaal. 

Ondoelmatigheid 

De tweede vóóronderstelling luidt: 'De stijging van de 
kosten voor gezondheidszorg is vo"or een belangrijk 
deel toe te schrijven aan ondoelmatigheid, wegens 
gebrek aan prikkels bij zowel de vraagzijde (patiënt) 
als aanbodzijde (arts, ziekenhuis etc.). In het eerder 
gevoerde betoog werden een aantal mogelijke verkla
ringen genoemd voor de kostenstijging in de gezond
heidszorg. Zulke verklaringen sluiten natuurlijk niet uit 
dat daarnaast ook ondoelmatigheid en verspilling een 
rol spelen. In datverbandwordtdikwijlsgewezen opde 
huidige honoreringsstructuur van medici, die huisart
sen stimuleert tot verwijzen en specialisten stimuleert 
tot veel onderzoek en behandeling. 

Verschillende onderzoekingen geven steun aan de
ze gedachte. Zo bleek inderdaad, dat huisartsen, die 
beloond werden voor zuinig gedrag (het bonus-malus 
systeem) minder verwijzen dan huisartsen voor wie 
financiële prikkels geen rol spelen .5 Ook de grote 
verschillen in werkwijze tussen huisartsen en de regio
naleverschillen in medische consumptie maken aanne
melijkdat hetop veel plaatsen ontbreekt aan efficiency 
en kostenbewustzijn. Zonder de invloed van financiële 
prikkels te willen ontkennen wil ik hier toch enige 
gegevens en overwegingen tegenover stellen. 

Het is gebleken dat specialisten in loondienst gemid
deld niet minder onderzoek laten verrichten dan spe
cialisten voor wie het doen van verrichtingen persoon
lijk voordeel kan opleveren. Daaruit is op te maken dat 
ook andere dan financiële prikkels een rol spelen. En 
dat komt overeen met de dagelijkse ervaring, dat de 
beslissingen van zowel patiënten als behandelaars 

voor een belangrijk deel worden ingegeven door de 
behoefte de onzekerheid te verminderen . Als na een 
aantal medische onderzoekingen 95% zekerheid is 
verkregen over bijvoorbeeld een diagnose, en een 
aanvullend onderzoek kan de resterende onzekerheid 
terugbrengen van 5% naar 1 %, dan wordt door het 
merendeel gekozen voor het aanvullende onderzoek. 
Als financiële prikkels worden ingevoerd om zo goed
koop mogelijk te werken (zoals in een bonus-malus 
systeem), krijg je in het bovenstaande geval twee in 
tegengestelde richting werkende krachten : minder on
derzoek om te komen tot lagere kosten en méér onder
zoek terwi Iie van grotere zekerheid. Per persoon en per 
geval zal de balans verschillend uitva.llen. 

Op dit punt kunnen echter de wegen van patiënt en 
behandelaar uit elkaar gaan lopen : de behandelaar 
kan, in een bonus-malus systeem er belang bij hebben 
zo min mogelijk onderzoek te -doen, terwijl de patiënt 
meer onderzoek wenst wegens een (al dan niet ver
meende) grotere zekerheid . In zo'n situatie gaat de 
informatie-voorsprong van de behandelaar en de 
daarmee ontstane afhankelijkheid bij de patiënt, een 
belangrijke rol spelen. Hoe zal de patiënt de zekerheid 
krijgen dat het gedrag van de arts, werkend onder een 
bonus-malus systeem, niet wordt ingegeven door het 
eigen belang, nl. zuinig tewerken, inplaatsvan door het 
streven de patiënt optimale zorg te verschaffen? 

Pratend over doelmatigheid en nodige of onnodige 
onderzoekingen kan ook nog een andere vraag ge
steld worden: hoe legitiem zijn uitgaven in de gezond
heidszorg, die vooral de functie hebben angst en 
onzekerheid weg te nemen? (Iets wat overigens dik
wijls pas achteraf kan worden vastgesteld!) Moet dat 
als verkwisting worden aangemerkt en als gebrek aan 
doelmatigheid? Of mogen we het ook zien als één van 
de verworvenheden van de huidige geneeskunde, dat 
zij niet alleen kwalen kan genezen, maar ook de angst 
wegens onbegrepen klachten kan verminderen? 
(Waarna nogal eens die klachten zelf ook verminde
ren .) Met dit alles wil ik niet ontkennen dat verspilling 
plaatsvindt en nog minder die onbestreden laten, maar 
wil ik het dogma dat de kosten van gezondheidszorg 
koste wat kost naar beneden moeten, ter discussie 
stellen, alvorens op grond daarvan allerlei ingrepen 
worden verricht. Het is een goede regel in de ge
neeskunst, dat eerst een diagnose wordt gesteld, voor
dat een therapie wordt begonnen. Zelfs in lekekringen 
heeft louter symptoombestrijding een slechte klank 
gekregen. Terwille van de lengte van dit artikel zal ik 
niet ingaan op een aantal andere 'prikkels' zoals eigen 
bijdragen en eigen risico's, de contracteervrijheid voor 
verzekeraars en het opheffen van de regionale mono
polie-positie van ziekenfondsen e.d. 
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Marktprikkels 

De derde vooronderstelling luidt: 'De invoering van 
marktprikkels zal leiden tot kostendaling' . 

Dit idee wordt door de commissie-Dekker min of 
meer als axioma gehanteerd. Toch zijn er recentelijk 
meerdere publikaties verschenen 6,7 die verslag doen 
overdeervaringen inAmerika metconcurrerende,al of 
niet commercieel werkende instellingen, waaruit bleek 
dat concurrentie-prikkels een stijging van de kosten tot 
gevolg kunnen hebben, die niet gecompenseerd wordt 
door betere kwaliteit. Hoewel vergelijkingen altijd 
aanvechtbaar zullen zijn, omdat de situatie op veel 
andere punten ook verschillen vertoont, kan voor de 
gedachtenbepaling toch wel vermeld worden dat alle 
studies, op een enkele uitzondering na, tot de conclusie 
komen dat For-Profit-ziekenhuizen hogere kosten heb
ben, zowel per ligdag (6 tot 10%) als per opname. 
Kijken we naar de berekende tarieven aan patiënten, 
dan blijken deverschillen nog groter: de meeste studies 
vinden dat For-Profit-ziekenhuizen 12 tot 14 % duurder 
waren per opname en zelfs 17% per ligdag. Als we 
vervolgens de VS als voorbeeld nemen van een op 
concurrentie gebaseerde gezondheidszorg, dan moe
ten we vaststellen dat ook voor het totale systeem de 
kosten niet lager zijn . Als we de periode van 1960 tot 
1984 overzien dan groeit de Nederlandse gezond
heidszorg tot 1975 sneller dan de Amerikaanse. In 1975 
zijn de uitgaven als percentage van het BNP in beide 
landen gestegen tot hetzelfde niveau, nl. 8% . Vanaf 
1975 stijgen de Amerikaanse kosten tot 10,6%, terwijl 
Nederland halt houdt bij 8,6%. Gaan we vanaf 1975 
indexeren, met als uitgangswaarde 1975 = 100, dan 
staat Nederland in 1984 op 201 en Amerika op 341 .6 

Eén van de oorzaken ligt in de ondoelmatigheid in 
concurrerende systemen, die ertoe geleid heeft dat de 
bezettingsgraad van de commerciële ziekenhuizen 
zakte tot 54 à 56%, ofwel 10 à 12% beneden het 
nationale gemiddelde. Daarbij loopt dan bovendien 
nog 10% onverzekerd rond en ontvangt een belongrijk 
deel van de bevolking een gezondheidszorg die kwali
tatief en' kwantitatief duidelijk onder het niveau van 
zorg van de Nederlandse ziekenfondsverzekerde ligt. 

Dat concurrentie niet leidt tot optimale allocatie van 
middelen moge blijken uit het bericht dat Nederlandse 
Ziekenhuizen op dit moment twintig bestellingen heb
ben ofopties hebben genomen op de aanschafvan een 
niersteenvergruizer, terwijl op grond van het aantal 
niersteenlijders niet meer dan drie of hooguit vier 
vergruizers nodig zijn. Dit gedrag van ziekenhuizen is 
door de secretaris van de Gezondheidsraad, Dr. Rig
ter, toegeschreven aan de behoefte aan een statussym
bool'.B 

Op grond van bovenstaande overwegingen en bevin
dingen zou ik de volgende stellingen ter discussie 
willen voorleggen: 

de kostendaling in de gezondheidszorg is groten
deels het gevolg van ontwikkelingen in andere sec
toren van onze maatschappij zoals: toenemende 
welvaart, relatieve verschuiving van de produktie 
van materiële naar immateriële goederen, seculari
satie en de beschikbaarheid van nieuwe technische 
hulpmiddelen voor onderzoek en behandeling; 
voor zover ondoelmatigheid een rol speelt, komt die 
deelsvoortuitnevendoelstellingen (nl. vermindering 
van onzekerheid en angst) en deels uit de door de 
financieringsstructuur geïnduceerde over-diagnos
tisering en over-behandeling. Alvorens deze laatste 
vorm van verspilling aan te pakkken, moet worden 
nagegaan welke gevaren er dan dreigen van onder
diagnostisering en onder-behandeling, dus verlies 
van kwaliteit. 

Kanttekeningen bij de door de commissie Dekker 
aangedragen oplossingen 

Gezien de veelheid van adviezen, die de commissie 
heeft uitgebracht zal ik mij beperken en wel tot de 
volgende punten: 

het samentrekken van gezondheidszorg en maat
schappelijke dienstverlening; 
de mogelijkheden tot substitutie; 
de wijzigende machtsverhoudingen tussen patiënt, 
hulpverlener, verzekeraar en overheid; 
het nieuwe verzekeringsstelsel. 

Het samentrekken van gezondheidszorg en 
maatschappelijke dienstverlening 

Het is opmerkelijk (en verheugend) dat een commissie, 
die een zakelijke benadering van problemen voorstaat 
toch oog gehad heeft voor de waarde van de 'weke 
delen' in het systeem van zorgverlening, nl. verzorging 
en psychosociale hulpverlening (ter onderscheiding 
van de wat 'hardere' delen, zoals genees- en heelkun
dige diagnostiek en behandeling) . Die keus is waar
schijnlijk vooral ingegeven door de wens om de orga
nisatorische en financiële scheidslijnen tussen de ver
schillende voorzieningen weg te halen en zodoende 
substitutie een grotere kans te geven. Toch is het een 
keus van groot belang want tendensen in een andere 
richting, die in het verlengde kunnen liggen van het 
CDA-concept van de zorgzame samenleving worden 
daarmee tegengegaan. Het CDA immers (en waar
schijnlijkookde VVD, maardat is uithun rapport nietop 
te maken) wil deze soorten hulpverlening graag zoveel 
mogelijk terugduwen in de zelfzorg en mantelzorg. 
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De mogelijkheden tot substitutie 

Onder substitutie wordt verstaan de vervanging van de 
ene zorgsoort door een andere, die dan goedkoper is, 
minder professionaliteit en specialisatie vereist en zich 
dichter bij het thuismilieu afspeelt. 

De commissie heeft daarvan grote verwachtingen en 
hecht er zo'n groot belang aan, dat haar keus voor 
verstrekkingen, die in het basispakket moeten worden 
opgenomen, voor een belangrijk deel wordt bepaald 
door de gevoeligheid van die verstrekkingen voor 
substitutie. 

Substitutie wordt allang bepleit, bijvoorbeeld in het 
pleidooi voor de versterking van de eerste lijn en extra
muralisatie. Het Sociaal en Cultureel ·Planbureau heeft 
in zijn serie 'Samenhang in de zorg' 9 (voor ouderen, in 
de geestelijke gezondheidszorg, voor geestelijk ge
handicapten etc.) reeds berekeningen gemaakt over 
de financiële opbrengsten van maximale substitutie. 
De praktijk blijkt echter nogal eens weerbarstiger dan 
detheorie.ln de zorg voorouderen blijktthuiszorg voor 
enkele morgens in de week, plus dagelijks een uur, al 
ongeveer even duur als opname in een verzorgingste
huis. En verblijf van geestelijk gehandicapten in een 
dagverblijf plus sociale werkplaats kan ook meer 
kosten dan opname in een inrichting. Los van een 
mogelijk te optimistische inschatting van de opbrengst 
door de commissie dreigt voortzetting van het beleid, 
waarin bestaande, intramurale voorzieningen worden 
afgebouwd, vóórdat devervangende zorg elders goed 
is opgezet, laat staan z'n waarde heeft bewezen. 

Moedig, maar riskant is het voorstel van de commis
sie om, gegeven een bepaalde verzorgingsbehoefte, 
en na indicatie, een patiënt zelf het geld voor de 
geïndiceerde zorg ter beschikking te stellen, om die 
zorg op eigen initiatief en eventueel in eigen kring te 
vinden, bijvoorbeeld bij familie of vrienden. Dit idee 
heeft veel aantrekkelijks. Het maakt in ieder geval het 
morele appèl van het CDA op familie en vrienden 
onnodig, want er kan nu betaald worden. Het schept, 
ook in de thuiszorg door bekenden, een zakelijke 
relatie tussen hulpvrager en hulpverlener, en neemt het 
gunst-karakter weg. Dat is een goede zaak. De vraag is 
echter wel of deze substitutie niet eerder een kosten
verhogende dan een kostenbesparende werking zal 
hebben, omdat aannemelijk is datveel zorg, die nu 'om 
niet' wordt gegeven, straks betaald moet worden, 
omdat immers de verzekering die gelden ter beschik
king stelt. Mij zou datdie prijs overigens wel waard zijn. 

Aanvechtbaar is de stellingname van de commissie 
dat zij de kostenverhogingen die als gevolg van substi
tutie optreden op àndere beleidsterreinen, niet in aan
merking wenst te nemen (bijvoorbeeld de toename van 

(huur)subsidies door het langer zelfstandig wonen van 
ouderen). Dit soort afwenteling getuigt van boekhoud
kundige onzuiverheid en financiële kortzichtigheid. 

De wijzigende machtsverhoudingen en 
afhankelijkheidsrelaties tussen patiënt, 
hulpverlener, verzekeraar en overheid 

In een politieke beoordeling van een reorganisatie van 
het zorgsysteem kan men niet voorbijgaan aan de 
machtsaspecten bij de hele operatie. 

Hoe liggen die machtsverhoudingen in het nu vige-
rende systeem? 

De patiënt heeft een zekere macht door zijn recht op 
verstrekkingen op grond van het verzekeringspak
ket. In de praktijk blijkt die macht echter nogal 
beperkt: de patiënt is afhankelijk van de welwillend
heid van de huisarts voor dóórverwijzing, hij is 
afhankelijk van de voor hem niet goed controleer
bare informatie van de deskundigen over wat hij 
mankeert en welke behandeling het beste is, hij is 
afhankelijk van de beschikbaarheid van voorzienin
gen, die verrichtingen mogelijk moeten maken, zo
als open hartoperaties, bestralingen etc. Alles bij 
elkaar kan de patiënt zeker niet als machtig worden 
beschouwd, als 'klant' is hij allerminst 'koning'. 
De beroepsbeoefenaren: die worden door velen als 
de machtigste catagorie in het totale systeem be
schouwd, m.n. de medische specialisten. Zij kunnen 
zich steeds op hun deskundigheid beroepen om 
onderzoekingen en behandelingen uit te voeren, 
terwijl het voor de buitenwacht moeilijk controleer
baar is in hoeverre andere factoren een rol spelen. 
Met die factoren wordt overigens niet alleen ge
doeld op zucht naar geldelijk gewin, maar ook op 
vermindering van onzekerheid (risicomijding), 
toegeven aan de druk van de patiënt uitwelwillend
heid, professioneel perfectionisme en beroeps
matige nieuwsgierigheid. 
Tot voor kort bestond een andere machtsbron voor 
bepaalde beroepsbeoefenaren in de verplichting 
van ziekenfondsen hen te contracteren, zondervoor
waarden ten aanzien van kwaliteiten zuinig gedrag . 
Ten dele bestaat deze verplichting nóg. 
Deverzekeraars, m.n. de ziekenfondsen: daarstaan 
macht en onmacht duidelijk herkenbaar naast el
kaar. De macht van de monopoliepositie in een 
regio, de onmacht door de contracteerplicht, de 
vaststelling van de premiehoogte door de overheid, 
de acceptatieplicht van slechte gezondheidsrisico's 
en dewettelijk gefundeerde eisen van voorzieningen 
door de verzekerden. 
De overheid: die macht is niet eenduidig of helder. 
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Om te beginnen is zij verdeeld overvele overheidsin
stanties (adviesorganen, ministerie, provincies, ge
meenten etc.), die onderling weer afhankelijk van 
elkaar zijn. Verder heeft zij zich allerlei machtsin
strumenten verschaft, die minder effectief zijn dan 
gehoopt werd, waarschijnlijk omdat ze zo twee
slachtig zijn: de overheid wil greep op de materie 
hebben, maar tevens de handelingsvrijheid van het 
particulier initiatief en de professionele autonomie 
van de beroepsbeoefenaren respecteren . 

Hoe komen die verhoudingen nu te liggen bij dóór
voering van de voorstellen van de commissie-Dekker? 
Laten we hetzelfde rijtje langs gaan. 

De patiënt: hij zou, volgens de commissie, meer 
invloed krijgen ten gevolge van een grotere 
keuzevrijheid tussen concurrerende verzekeraars 
en meer beschikking over de besteding van zijn geld 
door eigen bijdragen en eigen risico. Bij nadere 
beschouwing blijktdie invloed nogal tegen te vallen: 
75% van de premie blijft inkomensafhankelijk met 
door de overheid vastgestelde premiehoogte en een 
centrale inning via de belastingsd ienst. Dus in dat 
opzicht gaat de gebruiker er niet zoveel op vooruit. 
Daartegenover zijn wel verzwakkingen van zijn po
sitie aanwijsbaar: hij krijgt met verzekeraars en 
hulpverleners te maken, die (mede) belang hebben 
bij kostenminimalisatie, welke verzekeraar hij ook 
kiest. Dat kan ten koste van de hem geleverde 
kwaliteit van zorg gaan. De door de commissie 
voorgesteldewettelijke kwaliteitsgaranties zijn nog
al zwak, omdatdie primair in handen gelegd zijn van 
aanbieders van zorg en de verzekeraars, met een 
repressief toezicht door het Staatstoezicht voor de 
Volksgezondheid. 
Tevens vermindert de zekerstelling van voorzienin 
gen, doordat de overheid niet meer plant en de 
spreiding van voorzieningen in eerste instantie door 
het spel van vraag en aanbod tot stand moet komen. 
Tenslotte zou de vrijheid van artsenkeuzewel eens in 
het gedrang kunnen komen, doordat per verzeke
raar slechts een beperkt aantal beroepsbeoefena
ren gecontracteerd zal worden, zodat er in de eigen 
directe omgeving slechts een zeer beperkte keus kan 
overblijven. 

In het geheel van de voorstellen van de commissie
Dekker c.s. is de aandacht voor de positie van de 
gebruiker marginaal en dat is m.i. het zwakste deel van 
het totale plan. Zekerstelling van een minimal~ keus 
tussen verschillende hulpverleners, het recht op 'sec
ond opir;1ion' en contra-expertise, en een klachtrecht 
met gelijke kansen voor alle partijen, dat alles wordt 
pijnlijk gemist in de voorstellen van de commissie, 
evenals gedachten over een democratisch func
tionerende verenigingsvorm van verzekerden, op een 
schaal en met een structuur en werkwijze die de institu
tionalisering en bureaucratisering van de huidige 
ziekenfondsen voorkèmten een regionale doeI-corpo
ratie voor gezondheidszorg, zoals we die ook kennen 
voor het waterbeheer (de waterschappen) met demo
cratisch gekozen bestuurders. Dit zou, naast de re
lativering van het kostendogma, voor D66 het belang
rijkste kritiekpunt kunnen vormen. 

De'Voorlichting aan consumenten zou wat mij betreft 

Gezondheidszorg: ook oog voor de problemen achter het 
management. 

mèèr dan één terloopse opmerking in het hele rapport 
waard zijn. Te denken valt daarbij aan het (doen) 
oprichten van een patiëntenvereniging, die, zoals nu de 
Consumentenbond, pri js/kwa I iteit-vergel i j ki ngen van 
hulpverleners en instellingen maakt en betaald wordt 
uit de premies van de ziektekostenverzekering. 

De beroepsbeoefenaren en instellingen (de 'aan
bodzijde') : op het eerste gezicht lijken die de groot
ste klappen te moeten incasseren. Zij zijn niet meer 
verzekerd van hun contracten en inkomsten, maar 
moeten de gunst van de verzekeraars verwerven. 
Daar staat tegenover dat de greep van de overheid 
op inkomsten en uitgaven wordtweggenomen : geen 
budgettering meer van ziekenhuizen en geen norm
inkomens voor medici. Hoe dat zal uitpakken voor 
tarieven en kosten zullen we moeten afwachten . De 
ervaringen in Amerika maken hetopz'n minsttwijfel
achtig dat hier regelrechte kostenvermindering uit 
voortkomt. Hoeveel invloed de beroepsgroep en 
instellingen zich zullen kunnen verwerven ten op
zichte van de verzekeraars durf ik niet te voorspel
len. En evenmin hoe groot het risico is, dat beroeps
beoefenaren, instellingen (ziekenhuizen etc.) en ver
zekeraars in de praktijk gezamenlijk tegenover de 
gebruiker komen te staan, omdat .hun belangen 
(groei van omzeten produktie) kunnen samenvallen. 
Ik ben er echter niet gerust op. 
De verzekeraars : die komen er in de voorstellen het 
beste af. Tegenover het verlies van hun regionale 
monopoliepositie staat de winst van de contrac
teervrijheid, maar tegelijk weer de beperking door 
de acceptatieplicht. Zij moeten concurreren met an
dereverzekeraars maarsluipende kartelvorming en 
marktbeheersing is niet op voorhand uit te sluiten. 
Ook i n Amerika vi ndt steeds meer machtsconcentra 
tie plaats. En door premiereducties bij collectieve 
contracten, m.n. met bedrijven, waarin nu juist de 
betere risico's (jong en werkend) voorkomen, kan de 
strekking van de acceptatieplicht (het voorkómen 



van 'adverse selection') worden ondergraven. Per 
saldo vrees ik dat de verzekeraars de grootste macht 
in handen zullen krijgen . 

- De overheid: die moet, volgens de adviezen, zichzelf 
een machtsreductie opleggen. Het zou een wonder 
zijn als dat écht gebeurde. De betoonde terughou
dendheid bij de loononderhandelingen laten aan de 
ene kant zien dat het niet echt onmogelijk is voor de 
overheid om macht vrijwillig af te staan, anderzijds 
dat de verleiding om die macht weer aan zich te 
trekken doorlopend aanwezig is. Overigens is het 
zeerdevraag ofdezetroonsafstand van de overheid 
ten gunste van de verzekeraars wel in het belang is 
van de gebruiker. M.i. zal de overheid, meer dan nu 
door de comm issie-Dekkerwordtvoorgesteld, moe
ten waken voorde belangen van de gebruiker, zowel 
fen aanzien van de kwaliteit, de spreiding als van de 
betaaibaarheid voor iedereen. 

Het nieuwe verzekeringsstelsel 

Door verschillende factoren gaat de invoering van het 
nieuwe verzekeringsstelsel gepaard met inkomens
verschuivingen voor bepaalde bevolkingsgroepen: 
- door de invoering van nominale premies (tot 25% 

van het totaal) wordt een kwart van de premie 
inkomensonafhankelijk, dus betalen hoge en lage 
inkomens hetzelfde bedrag voor dezelfde verstrek
king. Dat werkt de-nivellerend; 

- diezelfde nominale premies zorgen ervqor dat de 
gratis mee-verzekering van partner en kinderen 
voor een deel wordt opgeheven . Dat maakt de 
verzekering voor gezinneR met kinderen voor zover 
die in het ziekenfonds zitten, duurder. 

Er is veel kritiek gekomen op de ideeën over nominale 
premies, aanvullende verzekeringen, eigen bijdrage 
en eigen risico. Voor een deel blijkt die terecht voor 
zover de uitgaven voor bepaalde verstrekkingen in het 
aanvullend pakket, bij niet-verzekering, de draag
krachtvan vele mensen te boven kunnen gaan (bijvoor
beeld duizenden guldens voor kunst- en hulpmiddelen 
of voor geneesmiddelen). 

Daarmee raken we aan een cruciaal dilemma. In de 
D66-politiek staan mondigheid van de burgers, 
keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid hoog 
aangeschreven. Daarin past niet zo gauw dat mensen 
tegen zichzelf beschermd moeten worden door allerlei 
risico's voor hen af te schermen. Aan de keuzevrijheid 
van besteding zou maximaal tegemoet worden geko
men als de burger de volledige vrijheid behield zich al 

te kunnen verzekeren).l Dat wij in Nederland niet veel 
beter zullen zijn, of althans wáren, blijkt wel uit het feit, 
dat in de crisistijd van de jaren dertig vele mensen hun 
ziekenfondslidmaatschap opzegden om de premie uit 
te sparen. 
Gezien de gedeeltelijke afwenteling van niet-verzeke
ring op de maatschappij uit humanitaire overwegin
gen, zou je kunnen zeggen dat wi j voor het behoud van 
die humaniteit betalen met het opgeven van een deel 
van onze bestedingsvrijheid . Met de keus van humani
teit bóven keuzevrijheid wil ik wel meegaan. 

Overigens is het jammer dat niet nagegaan is wat de 
voor- en nadelen zouden zijn van een systeem met no
claim korting of van restitutie van een deel van de 
premie bij gering verbruik. Het voordeel van een 
dergelijk systeem zou in ieder geval zijn dat mensen 
niet in de situatie kunnen komen van onbetaalbaarheid 
van behandeling, terwijl er toch een prikkel aanwezig 
is voorde afweging va~ kosten en baten. Het no-claim 
percentage kan echter nooit hoog zijn, omdat dan de 
premies voor de veelgebruikers teveel omhoog ge
stuwd zouden moeten worden om het geheel nog 
betaalbaarte houden. 

Tenslotte 

Het rapport van de commissie-Dekker imponeert door 
zijn consistentie en doortastendheid: Het besteedt ech
ter te weinig aandacht aan de achter de problemen 
schui Igaande dilemma's, het benadert de problemen in 
de gezondheidszorg te zeer als een managementspro
bleem en het past de geloofsartikelen van de markt
werking te onkritisch toe op de gezondheidszorg. 

Van de politiek mag gevraagd worden dat haar 
oordeel verder reikt dan financiële en organisatori
sche facetten, dat zij niet alleen let op het geld, maar 
ook op de machtsverhoud i ngen en afhankel ij kheidsre
laties, en dat zij oog heeft voor de inbedding van de 
gezondheidszorg in het grotere geheel van onze maat
schappelijke ontwikkeling op economisch, technisch 
en cultureel terrein. 
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