
PERSPECTIEF 

Liberale oplossing 
voor sociaal vraagstuk 

Over H enk Leen en s l~antelende zorgpersp ectief 

D 66 heeft gekozen voor het soci
aal-liberalisme. Daarbij zijn in
dividuele keuzevrijheid en soci

ale rechtvaardigheid niet elkaars tegen
polen maar onderdeel van een gewenste 
inrichting van onze maatschappij. Een de
mocratische samenleving tracht de af
stemming tussen keuzevrijheid en sociale 
rechtvaardigheid vorm te geven maar ook 
de mogelijke spanningen daartussen op te 
lossen. Omdat geen eeuwig en altijd gel
dende oplossingen kunnen bestaan, is een 
pragmatische aanpak gewenst. Hetzelfde 
geldt voor de organisatie van de gezond
heidszorg. 

Hoofdrolspelers 

Een democratische visie op de gezond
heidszorg moet ervan uitgaan dat de 
hoofdrolspelers ook daadwerkelijk de 
hoofdrolspelers zijn. Dit zijn allereerst de 
consumenten, in samenspraak met de 
hulpverleners. De menselijke maat moet 
dus uitgangspunt zijn van het systeem. 
En de rol van de politiek moet erin gele
gen zijn de burger te faciliteren (zie de 
congresnotitie Burger en Bestuur). 
Dit geldt temeer omdat op het moment 
dat de cliënt patiënt is geworden, er een 
afhankelijkheidsrelatie is ontstaan, moge
lijk (deels) als directe gevolg van de ziek
te. Het behoort echter tot het professione
le vermogen om dit feit te kennen en de 
menselijke gelijkwaardigheid blijvend te 
onderkennen. 
Daarnaast is er een groot verschil in ken
nisniveau. De consument weet nauwelijks 
wat er binnen de gezondheidszorg gaande 
is, en wat hij hiervan redelijkerwijs kan 
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sche (sociaal-liberale) visie op de gezond
heidszorg van het grootste belang dat de 
consumenten zich organiseren, samenwer
ken en solidair zijn. Daarnaast en bovenal 
dient er aandacht te zijn om informatie 
voor de patiënt zo goed mogelijk beschik
baar te stellen. Nieuwe media als internet 
kunnen hierbij een rol spelen. Niet alleen 
met betrekking tot informatie over een 
ziekte maar ook over het functioneren van 
hulpverleners en hulpinstellingen. 

Solidariteitsarrangementen 

Om de zorg daadwerkelijk te kunnen kan
telen en de positie van de hulpontvanger te 
versterken, is een nieuwe vormgeving ver
eist van de bestaande solidariteitsarrange
menten in de gezondheidszorg. Eerste aan
dachtspunt is daarbij de bekostiging van 
de gezondheidszorg. Geeft het verlenen 
van diensten de hulpverlener invloed op de 
hulpvrager, de betaling moet de hulpvra
ger invloed op de hulpverlener geven. 
Een democratisch model kan echter niet 
alleen uitgaan van solidariteit bij de be
taling van gezondheidszorgdiensten, maar 
vereist ook een zo gelijkwaardig mogelijk 
opgezet systeem. Zorgverzekeraars kun
nen daarbij als de organisatoren van soli
dariteitsarrangementen een belangrijke 
rol spelen. Ze kunnen verschillende arran
gementen opzetten, aanbieden en uitvoe
ren en zo meer evenwicht scheppen in de 
relatie tussen hulpvrager en hulpverlener. 
Verdere vormgeving van machtsevenwich
ten is mogelijk doordat verzekeraars (maar 
eventueel ook anderen) op last van de con
sumenten contracten sluiten met hulpver
leners en afspraken maken over te ver

verwachten. Het is daarom voor het welslagen van een democrati- strekken zorg. Daarbij dienen aspecten als adequate toegankelijk
heid en kwaliteit uiteraard een belangrijke rol te spelen (accepta
tieplicht en verzekeringsplicht). Tegelijkertijd moet de consument 
keuzemogelijkheden hebben en niet afhankelijk zijn van een 

De auteur is lid /Jall de Programmacommissie. 
Hij dankt de vele leden vall de projectgroep volksgezondheid. 
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(regionale) monopolist. De verzekeraar 
die het beste tegemoet komt aan de wen
sen van de consument zal het meest suc
cesvol zijn. Democratie betekent hier 
allereerst stemmen met de voeten. 
Zorgverzekeraars kunnen het beschik
baar stellen van informatie mede vorm
geven. Zij hebben immers met en namens 
de patiënt behoefte aan een zo correct 
mogelijk verlopend hulpverleningsproces. 
Bovendien kan deze kwaliteit van dienst
verlening voor de consument een grote rol 
spelen bij de keuze van een zorgverzeke
raar. Een rol voor de centrale overheid 
kan hier zijn om ervoor te zorgen dat de 
consument beschikt over de informatie 
die hij voor deze keuze nodig heeft. 

De rol van de overheid 

Het centraal plaatsen van de hulpvrager 
betekent dat de zorgontvangers de vraag 
moeten beantwoorden of en in hoeverre er samenhang is in de 
voorzieningen en of de kosten van de diensten betaalbaar zijn. 
Consequentie ten principale is dat het vraagmodel centraal staat, 
en geen budgetteringsmodel: kantelen van de organisatie naar de 
patiënt betekent dat het geld de zorg moet volgen, niet dat de zorg 
het geld volgt. Dit betekent het loslaten van budgettering volgens 
het principe van de geleide markteconomie. Hier maak ik dus een 
principieel andere keuze dan Henk Leenen, die het kantelen van 
de patiënt het best denkt te realiseren door het primaat aan de 
politiek en de overheid te geven. Overigens verstaan wij onder een 
geleide markteconomie iets anders dan het binnenhalen van 
Amerikaanse toestanden, wat Leenen bij het loslaten van een cen
traal aansturende overheid lijkt te zien. 
De invloed van consumenten op het stelsel van gezondheidszorg 
moet centraal staan (di.recte democratie) en geniet de voorkeur 
boven indirecte democratie (waar de overheid beslist welke moge-
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lijkheden er zijn). Toegepast op het stelsel van gezondheidszorg 
betekent dit dat de overheid tot taak heeft de posities en verant
woordelijkheden van consument (zoals de verzekeringsplicht), 
hulpverleners (kwaliteitsnormen) en verzekeraars (acceptatie
plicht) vast te leggen en mede vorm te geven. Of, om in termen van 
minister Roger van Boxtel te spreken: de overheid is primair pro
cesbegeleider en haar begeleiding dient zodanig te zijn dat de ver
leende zorgdiensten naar het oordeel van de zorgontvangers vol
doende effectief zijn, voldoende in omvang, van voldoende kwali
teit, doelmatig en in solidariteit betaalbaar. 
Een gesloten systeemdenken past niet alleen onvoldoende bij de 
mondige consument; ook het open en grensoverschrijdende karak
ter van gezondheidszorg maakt zo'n systeem in de toekomst wel
haast onmogelijk. Recente juridische uitspraken en de recente 
stellingname van de Europese Commissie geven aan dat we ge
zondheidszorg moeten zien als een grensoverschrijdende markt. 

Hoewel de uitwerking van de juridische 
uitspraken nog verschillend wordt geïn
terpreteerd, lijkt het zeer gewenst om 
proactief op deze ontwikkelingen in te 
spelen. En waarom zou de consument 
zich niet over de grenzen laten informe
ren? Daarvoor hoef je tegenwoordig niet 
meer vanachter je bureau te komen. 
Diverse gezondheidszorginstellingen 
oriënteren zich nu al doelbewust op deze 
internationalisering van de gezondheids
zorg. 

Keuze sterkste systeem 

Budgettaire kaders liggen ten grondslag 
aan een gelijkheidsideaal: prioriteit aan 
gelijke behandeling. Dit is, zoals uiteen
gezet, in beginsel een belangrijk streven. 
Maar het staat op gespannen voet met de 
consumentensoevereiniteit. Als de jas te 
krap wordt, leidt dit tot ontevredenheid. 
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De balans tussen sociaal en liberaal komt daarmee in gevaar. Om 
deze negatieve spiraal te doorbreken moet er ruimte komen om 

zorg (en de kosten van zorg) in economisch perspectief in positieve 
zin te ontwikkelen: ruimte voor zorg als consumptiegoed, investe
ren in kennisinfrastructuur en in een in principe schone bedrijf

stak. Op deze plaats is het misschien goed om op te merken dat er 
in onze maatschappij diverse vitale levensbehoeften zijn, zoals 
huisvesting, voeding en water, waarvan de toegankelijkheid min
stens zo belangrijk is als gezondheidszorg. Ook hier geldt niet dat 
we de kosten uitsluitend tot de collectieve lasten rekenen, noch dat 
we de Nederlandse bakkers budgetteren. Met andere woorden, 
toegankelijkheid en solidariteit zijn geen aspecten die op zichzelf 
al tot centrale budgettering moeten leiden. 
Voor de realisering van het kerndoel (centrale rol consument en 
daarmee een op vraag en niet op budgettering gericht systeem) 
moet een aantal veranderingen worden doorgevoerd. Uitgaande 
van een sociaal-liberale visie impliceert dit tevens dat de verande
ringen blijvend moeten leiden tot solidariteitsarrangementen die 
zorgdragen voor een goede toegankelijkheid voor iedere burger. 
Als we bij de doelen tot slot een grotere doelmatigheid betrekken, 
impliceert dit dat de gezondheidszorg niet langer gefinancierd kan 
worden uit een budget dat blijvend en uitsluitend tot de collectie
ve lasten gerekend kan worden. Het impliceert dat de financiering 
deels nominaal (lees: door een ieder zelf bekostigd) moet worden. 
Bij dit gewenste systeem staat niet het recht van de sterkste voor
op, maar de keuze voor het sterkste systeem: een systeem dat tege
moet komt aan keuzevrijheid en sociale rechtvaardigheid dat dus 
niemand in de kou laat staan. Dat betekent dus ook een systeem 
dat invulling geeft aan acceptatieplicht en verzekeringsplicht 
waarbij de acceptatieplicht voor een breed basispakket zal gelden. 
De gewenste ontwikkelingen komen immers niet uit het schrap
pen van voorzieningen, maar uit hun zo doeltreffend mogelijke 
realisatie. 

Volksgezondheid in het 
perspectief van de burger 
Een schets van ontwikkelingen ten behoeve van een 
sociaal-liberale politiek door prof.dr. H.J.J. Leenen. 

Dit is de eerste uitgave in de reeks Sociaal-Liberale Perspectieven, 
een publicatiereeks onder auspiciën van de Tweede-Kamerfractie, 
de Programmacommissie en het Wetenschappelijk Bureau van 
D66. Dit eerste werk geeft een schets van de voornaamste ontwik
kelingen op het terrein van de zorg voor de volksgezondheid. Het is 
geen beleidstekst en ook geen politiek programma, maar bedoeld 
als bijdrage van het debat over de toekomst van de zorg. 
Het eerste exemplaar van dit boekje werd op 18 mei tijdens een 
persconferentie aangeboden aan Thom de Graaf. 

In het vorige nummer van Idee verscheen reeds een voorpublicatie. 
Prijs f 15,-- excl. porto. 

U kunt dit boekje bestellen bij de SWB, tel. (070) 356 60 41, 
fax (070) 364 19 17 of per e-mail swb@d66.nl 
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Kostell.reductie 

Een belangrijk deel nominale financiering heeft op een groot aan
tal aangegeven zaken een positief effect: 
• Omdat de consument een deel uit eigen middelen moet betalen, 
zal hij een kritischer keuze maken van de verzekeraar. Dit maakt 
dat de consument daadwerkelijk een rol van betekenis gaat spe
len. Verzekeraars zullen zich moeten inspannen om de consument 
als klant te werven en te behouden; 

• Het geeft ruimte voor extra budget voor de gezondheidszorg; 
• Het zal leiden tot een grotere doelmatigheid omdat verzekeraars 
betere prijs- en productieafspraken zullen realiseren; 
• Het zal leiden tot meer verantwoord gedrag van de burger. Via 
verantwoord gedrag (zoals geen onterecht beroep op gezondheids
zorg) kan hij prijsreducerend handelen; 
• Ruimte in het budget geeft meer kansen voor investeringen; 
• Als kostenreductie binnen de zorg voor de consument direct 
merkbaar is, zullen preventieprogramma's (nog steeds een onder
geschikt item in de gezondheidszorg) meer succes hebben. 
In bovenstaande is getracht om een sociaal-liberale visie op gezond
heidszorg weer te geven. Een visie waarin de soevereiniteit van de 
consument een centrale rol inneemt, maar ook de solidariteit. Het 
geschetste moet aanleiding geven tot een organisatie van de zorg 
waarin een ieder blijvend kan profiteren van een hoog kwalitatief 
systeem van gezondheidszorg, zoals wij dat in Nederland hebben 
en het moet voorkomen dat ten gevolge van een budgettaire 
schaarste de kapitaalsterksten hun eigen weg zullen kiezen, waar
mee ons stelsel ernstig onder druk zou komen te staan. Het is een 
pleidooi voor gereguleerde marktwerking als alternatief voor een 
centrale aansturing door de overheid opdat uiteindelijk alle men
sen blijvend van een goed gezondheidszorg kunnen profiteren. Een 
liberale oplossing voor een sociaal vraagstuk. • 
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