
PERSPECTIEF 

Kantelen naar de patiënt 
Sociaal-liberaal perspectief 

op de gezondheidszorg 

B ij de toegankelijkheid van de ge
zondheidszorg speelt de preala
bele vraag hoever het recht op 

gezondheidszorg reikt. Constitueert elk 
ervaren gezondheidsprobleem een aan
spraak op hulp van de zijde van het collec
tief, van de samenleving? Die vraag kan 
ontkennend worden beantwoord. Nog af
gezien van het feit dat nimmer aan alle 
vragen kan worden voldaan, is hier ook 
aan de orde hoe ver de taak van de over
heid gaat in de gezondheidshulpverlening. 

Noodzakelijkheidsbeginsel 

Bij het omschrijven van de taak van de 
staat kan het noodzakelijkheidsbeginsel 
worden gebruikt. Dit beginsel houdt in dat 
de overheid haar burgers de noodzakelijke 
gezondheidszorg moet garanderen. Maar 
wat dan precies noodzakelijke gezond
heidszorg omvat, is niet eenvoudig te om
schrijven. Het gaat hier immers niet om 
een absoluut criterium. Bij noodzakelijke 
zorg spelen (. .. ) cultuur en rechtvaardig
heidsopvattingen, alsmede de beschikbare 
mogelijkheden (mensen en middelen) een 
rol. (. .. ) Een andere factor is dat bij de fei
telijke pakketomschrijving niet aan de 
internationaal-rechtelijke kant kan wor
den voorbijgegaan. In internationale ver
dragen zijn rechten van burgers en ver
plichtingen tot verstrekkingen neergelegd. 

door He nk Leen e n 

Staatsbestel en burgermaat
schappij onderwerpen de 

individuele burger enerzijds 
te veel aan systeemdwang en 

stellen hem anderzijds te 
veel bloot aan het ongecon
troleerde darwinisme van de 

vrije markt. Een nieuwe 
reeks SWB-cahiers, Sociaal-

Liberale Perspectieven, 
wil liever uitgaan van de vrije 

en medeverantwoordelijke 
burger. Emeritus hoogleraar 
Henk Leenen bijt het spits 

af met een bijdrage over de 
toegankelijkheid en beschi~ 

baarheid van de gezond-
heidszorg. Als presentatie van 

de SWB-reeks hieruit een 
(bewerkte) voorpublicatie 
van het vierde hoofdstuk. 
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in) voorzieningen waar het wonen over
heerst, en voorzieningen waarbij het meer 
gaat om de verpleging en verzorging. Bij 
verpleeghuizen is het verblijf een aan de 
zorg inherent aspect, maar bij andere 
woonvoorzieningen ligt dat anders. Ook al 
wordt voor woonvoorzieningen een eigen 
bijdrage gevraagd, de voorziening als zo
danig valt moeilijk tot gezondheidszorg te 
rekenen. Een bijkomend aspect is dat de 
opname van wonen in het recht op nood
zakelijke zorg tot gevolg heeft dat dan ook 
het gelijkheidsbeginsel moet gelden. Dat 
beginsel wordt echter bij woonvoorzienin
gen in de samenleving niet aangehouden. 
Bij de reikwijdte van het recht op gezond
heidszorg behoort verder de vraag of ( ... ) 
een gezondheidsvoorziening (. .. ) ook volle
dig moet worden gefinancierd. Dat hoeft 
niet het geval te zijn. Een criterium daar
bij is wel dat (. .. ) de eigen bijdrage niet zo 
hoog mag zijn dat daardoor de toegang (. .. ) 
wordt belemmerd. 

Solidariteit 

Is het recht op gezondheidszorg dus niet 
onbegrensd, van andere aard is de overwe
ging dat het te breed uitrekken van het 
gezondheidsbegrip een extra belasting 
vormt voor de wettelijke ziektekostenver
zekering en dus ook een druk teweeg

Een tweede prealabele vraag (. .. ) is hoe breed de gezondheidszorg 
moet worden opgevat. In de verstrekkingen van de wettelijke ziek
tekostenverzekering zijn geleidelijk aan voorzieningen opgeno
men waarvan men zich kan afvragen of zij wel tot de gezond
heidszorg behoren, (zoals) hulp bij huwelijksproblemen, kinder
loosheid, gezinszorg en huishoudelijke hulp, rouwverwerking, 
taxivervoer, problemen in de arbeidsomgeving, (sterilisatie,) abor
tus provocatus en plastische chirurgie (op een andere indicatie 
dan) medische (noodzaak). 

brengt op de (daarin) neergelegde solidariteit. Wil men de solida
riteit in stand houden, dan moet zij niet worden over trokken. 
Noodzakelijke gezondheidszorg voor iedereen zonder onderscheid 
vormt voor de solidariteit een goede basis. Daarbuiten hoeven ver
schillen niet te worden weggewerkt. 
(Want) hoe een bepaling van de inhoud van het begrip noodzake
lijke zorg (. .. ) ook zal geschieden, van belang is dat er een draag
vlak ontstaat onder de bevolking en de aanbieders van zorg. 
(Daarvoor) is gericht beleid nodig. 
Onder de bevolking moet het besef worden bevorderd dat er gren
zen zijn aan het recht op gezondheidszorg en dat er naast de eigen 
nood nog andere noden zijn op grond waarvan evenzeer aanspraak 
kan worden gemaakt op een rechtvaardig deel van de beperkte 
middelen. Dat besef is, mede door het in he~ verleden gevoerde 

(. .. ) Datzelfde geldt voor woonvoorzieningen, (nader uitgesplitst 

Prof Dr. H.l.]. Lee/teil is emeritus hoogleraar sociale geneeskunde en gezondheidsrecht 
aan de Universiteit 'Van Amsterdam. 
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ruime beleid ten aanzien van het verstrekkingenpakket, weinig 
ontwikkeld. Bovendien kan meer nadruk worden gelegd op het 
verminderen van zorgafhankelijkheid en het vergroten van zelf
redzaamheid. 
Ook aan de aanbodzijde (medische professie en andere aanbie
ders), dient het besefte worden ontwikkeld dat er grenzen zijn aan 
de zorg en dat niet elke nieuwe mogelijkheid zonder meer kan 
worden opgenomen in het verstrekkingenpakket van de wettelijke 
ziektekostenverzekering. Voor andere partijen, bijvoorbeeld fabri
kanten, geldt hetzelfde. 
De media spelen in de opvattingen in de samenleving over gezond
heidszorg een rol. Door hun programma's worden soms eenzijdige 
verwachtingen gewekt. De nadruk wordt vaak gelegd op wat er 
allemaal kan en weinig op de risico's en mislukkingen. Ook dra
gen zij bij aan de opvatting dat alles uit publieke middelen moet 
worden betaald. 
Verder zal de politiek zich op de grenzen van het recht op gezond
heidszorg moeten bezinnen. Juist omdat de besluitvorming in 
laatste instantie van politieke aard is, is een helder en eenduidig 
beleid van belang. En hieraan moet dan ook worden vastgehou
den, ook al kan de druk van buiten groot zijn. 
Bij het vaststellen van de noodzakelijke gezondheidszorg kunnen 
[we] een aantal factoren in aanmerking [nemen, zoals] het acute 
en levensbedreigende karakter van een ZIekte, de verspreiding 
( ... ) onder de bevolking (omvang), de gemiddelde ernst ( ... ), waar
bij naast medische ernst de ( ... ) mogelijkheid van zelfstandigheid 
van belang is, het chronisch karakter ( ... ), de belasting van het 
professionele (en het) niet-professionele systeem en de (mogelijke) 
alternatieve oplossingen. Een factor is ook de effectiviteit van de 
medische behandeling (en waar het gaat) om een nieuwe behan
delingsmethode (de vraag) of zij een oude overbodig maakt. Ook 
dient de noodzakelijke omvang van de voorzieningen te worden 
bekeken (behoefteplanning). Het is - nog afgezien van de proble
men voor patiënten - voor hulpverleners uitermate frustrerend als 
zij veel tijd moeten besteden om voor een patiënt een afspraak of 
een bed te krijgen. 
Op macroniveau is het niet ongeoorloofd om ook naar de 
kostenlbaten te kijken. Daarbij moeten dan alle relevante factoren 
worden betrokken, bijvoorbeeld ook het grotere beroep dat op 
medische voorzieningen wordt gedaan vanwege de langere levens
duur, het méér of minder gebruik van geneesmiddelen, meer of 
minder langdurige zorgbehoeftigheid en meer of minder beslag op 
verpleeghuisbedden ( ... ). 
Door (dergelijke) gegevens ( ... ) in samenhang te bezien, kan het 
oordeel over de omvang van het verstrekkingenpakket ( ... ) enigs
zins worden geobjectiveerd. Een pakket van noodzakelijke voor
zieningen zal er echter niet zonder meer uit voortvloeien. Uit
eindelijk zal de politiek die keuze moeten maken. In het proces 
van besluitvorming kan een onafhankelijke beoordelingsinstantie, 
zoals het College voor Zorgverzekeringen, een adviserende functie 
vervullen. Daarbij moet de focus gezondheid zijn en niet de belan
gen van aanbieders en financiers. ( ... ) Ten aanzien van het ver
strekken van gezondheidszorg en de toegankelijkheid ervan zijn 
twee dimensies van belang, de organisatie en de financiering. 

Wachten 

De mens dient ( ... ) in de gezondheidszorg centraal te staan. In de 
hulpverlening is dat dus de patiënt. In de opzet van de huidige 
gezondheidszorg domineren (echter) de aanbodzijde en de finan-
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ciering te veel. 
Op het niveau van ziekenhuizen en andere instellingen is een kan
teling van de organisatie nodig om het perspectief van de patiënt 
in het middelpunt van de aandacht te plaatsen. Nu is het nog te 

vaak zo dat men blij mag zijn als een afspraak op een polikliniek 
kan worden gemaakt en bestaat het hulpverleningsproces nog te 
veel uit wachten. Ook als opname nodig is, zijn er nogal eens pro
blemen. Na opname loopt het meestal gesmeerder, hoewel ook dan 
zich vaak zaken voordoen die meer organisatiebepaald zijn dan 
(op de) dienstverlening gericht. Een en ander strookt niet met de 
eis van patiëntgerichtheid en ook niet met de premiebetaling door 
de patiënt. 
Een andere benadering vraagt om gerichte maatregelen. Er zijn in 
die richting in enkele ziekenhuizen projecten gestart. Die blijken 
in allerlei opzichten voordelen op te leveren en ook tot een grotere 
doelmatigheid te leiden. De omvorming van de organisatie van de 
zorg naar patiëntgerichtheid moet dan ook op brede schaal en met 
kracht worden bevorderd. 
Ook in de eerste lijn kunnen de keuzemogelijkheden voor de 
patiënt worden vergroot. Te denken valt aan persoonsgebonden 
budgetten, consumenteninformatie en het wegnemen van belem
meringen voor keuze van arts en voor de vorm van hulp, (waarbij) 
indicatiecommissies een hindernis kunnen vormen. 
Maar niet alleen de patiënt, ook hulpverleners raken in de huidi
ge gezondheidszorg in de knel. Dat komt onder andere door de 
bureaucratie die in de laatste decennia in verontrustende mate 
heeft toegeslagen. Die is deels een gevolg van de regelgeving van 
de overheid ( ... ). Voor een ander deel is ze het gevolg van bureau
cratisch management en de daaruit voortvloeiende over-organisa
tie en overregulering. ( ... ) 
Het is aan te bevelen een commissie in het leven te roepen die de 
samenhang en de vereenvoudiging van het bestuurlijke regelcom
plex van de overheid op het gebied van de gezondheidszorg gaat 
bekijken en daar voorstellen voor doet. Ook de terugdringing van 
de bureaucratie in de zorgverlening moet onder de loep worden 
genomen. Bureaucratie is niet alleen op zichzelf duur, maar kost 
ook veel tijd van de hulpverleners. Te veel hulpverleningscapaci
teit gaat zitten in vergaderen en administratieve werkzaamheden. 
Hulpverleners raken daardoor overbelast en gedemotiveerd. Zij 
willen hulp verlenen, niet aan allerlei managementregels moeten 
voldoen. 
Door reductie van vergaderen en administratief werk kan boven
dien een deel van het tekort aan menskracht worden opgelost. 
Management moet op hoofdlijnen gebeuren en dient gericht op en 
ondersteunend aan het primaire proces te zijn. Het huidig 
management is vaak te bureaucratisch. Het accent van de organi
satie moet liggen bij de hulpverleners, die uiteraard wel verant
woording moeten afleggen. Daarvoor moeten echter met de moder
ne technieken eenvoudige wegen te vinden zijn. 
Een nadeel van de huidige bureaucratische organisatie is voorts 
dat beslissingen te zeer naar de top worden getrokken, terwijl die 
juist zo dicht mogelijk bij het primaire proces moeten worden 
genomen. Het management eigent zichzelf nogal eens een te 
gewichtige plaats toe. Bovendien dreigt het los te raken van het
geen werkelijk speelt, van de werkelijke problemen. 
Door deze ontwikkeling hebben patiënten in toenemende mate 

meer met systemen dan met hulpverleners te maken. De arts
patiëntrelatie dreigt te worden vervangen door een institutie
patiëntrelatie en daardoor te dèpersonaliseren. Ook om deze 
reden is een kanteling nodig van de organisatie van de zorgverle-
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ning naar de zijde van het primaire zorgproces. ( ... ) Het accent 

moet weer komen te liggen op de werkvloer. 
In de gezondheidszorg doen Zich nog steeds schotten tussen de 
verschillende instellingen ivoor, ook al worden op onderdelen po
gingen gedaan muren te slechten. Het stelsel als geheel echter 
vertoont weinig eenheid. 
Daardoor komen er veel breuken in de zorg voor, zowel tussen 
intra- en extramurale zorg, als tussen intramurale zorgonderde
len onderling (ziekenhuizen-verpleeghuizen) en extramurale zorg
onderdelen onderling (eerste lijn onderling). Patiënten worden 
steeds weer geconfronteerd met overgangen van de ene organisa
tie naar de andere en met de telkens weer andere regels die daar 
gelden. Op zijn zachtst gezegd wordt een soepel proces van zorg
verlening erdoor belemmerd. ( ... ) 
De almaar toenemende belasting van de eerste lijn wordt ook ver
oorzaakt door andere ontwikkelingen, zoals vergrijzing en toena
me van chronische ziekten. Maar ook door beleid in andere delen 
van de gezondheidszorg. Zo worden door snellere overdracht van 
patiënten uit ziekenhuizen naar de eerste lijn daar meer werk
zaamheden gevraagd. 
Versterking van de eerste lijn, onder andere door bevordering van 
gezondheidscentra, is dan ook niet voor niets een centraal element 
in een moderne gezondheidszorg. Het vereist echter een samen
hangende organisatie en dus een daarop gericht beleid. 

Op macroniveau bestaat volksgezondheidsbeleid onvermijdelijk 
uit een complex geheel van talloze beslissingen (die) het vasthou
den aan beleidslijnen en de uitvoering ervan (bemoeilijken). Een 
van de oorzaken is dat in Nederland van oudsher de volksgezond
heid (wordt bestuurd) door zowel de overheid ( ... ) als particuliere 
organisaties ( .. . ) die veelal belangenbehartiging (nastreven). Be
slissingen en regelingen moeten echter op de volksgezondheid en 
op de mensen zijn gericht. De eis van volksgezondheids- en patiën
teneffectonderzoek ( ... ) zou aan die gerichtheid op het primaire 
doel kunnen bijdragen. 
Van belang is ook dat er een samenhang in beleidsvoorbereiding 
binnen het departement van Volksgezondheid tot stand komt. De 
onderlinge coördinatie is er nog onvoldoende. En dat terwijl, zoals 
opgemerkt, samenhang in beleid een voorwaarde is om het stelsel 
te kunnen sturen en ervoor zorg te dragen dat het algemeen 
belang de in de gezondheidszorg sterk aanwezige belangengroe
pen overkoepelt. 

Omdat vanwege de complexiteit van het stelsel van gezondheids
zorg het realiseren van beslissingen zo moeilijk is, spelen de wet
telijke ziektekostenverzekeringen, die voor een belangrijk deel het 
recht op gezondheidszorg realiseren, in de werking ( .. . ) een belang
rijke rol. Anders dan C .. ) bij de particuliere en aanvullende verze
keringen, [ligt hierin voor de overheid] een voorname mogelijkheid 
om invloed op het stelsel van gezondheidszorg uit te oefenen. 
Een probleem daarbij is dat ( ... ) de wettelijke ziektekostenverze
keringen (al evenmin een eenheid vormen) als het zorgstelsel, het
geen niet alleen haaks staat op het ongedeelde recht op gezond
heidszorg, maar ook op de mogelijkheden tot sturing. Ziekenfonds
verzekering en AWBZ staan naast elkaar en worden in verschil
lende kaders en met verschillende regels gereguleerd. (Specifieke 
regelingen zoals in de WTZ met de standaardpakketpolis blijven 
hier buiten beschouwing.) Het gaat om twee gescheiden fmancie
ringsbronnen met gescheiden regels en gescheiden beslissings
stelsels. 
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Die gescheiden financiering werkt in het zorgstelsel door. Het leidt 

tot onvoldoende mogelijkheden voor afstemming en aansluiting 
van zorgonderdelen, tot het belemmeren van substitutie en tot 
barrières bij pogingen om tussenvoorzieningen, zoals bij voorbeeld 
transmurale zorg, tot stand te brengen. 
Patiënten ondervinden van deze situatie negatieve invloeden om
dat zij in omstandigheden dan weer in het ene en dan weer in het 
andere stelsel terecht kunnen komen. De bestaande splitsing leidt 
bovendien tot ondoelmatigheid en tot afschuifmechanismen met 
name in de richting van de AWBZ. 

Basisverzekerillg 

Het zal een belangrijke stap voorwaarts zijn wanneer een basis
verzekering voor de noodzakelijke gezondheidszorg (voor) alle Ne
derlanders tot stand (komt). Zo zou het recht op gezondheidszorg 
voor een ieder worden geregeld en eenheid en vernieuwing in het 
zorgstelsel meer kansen krijgen. Er ontstaat dan immers één stu
ringsmechanisme. 
Voor het onderbrengen van de gehele bevolking in één basisverze
kering pleit ook dat dan door iedereen wordt bijgedragen aan de 
aanwezigheid van voorzieningen. Die beschikbaarheidskosten 
worden nu in belangrijke mate door de wettelijke ziektekostenver
zekering gedragen. Dat geldt ook voor de fmanciering van ver
nieuwing. (Een) basisverzekering (voorkomt) bovendien ( .. . ) dat 
de gezonden zich (voor langere tijd) aan verzekering onttrekken 
en (dat verzekeraars) (o.a. door acceptatieplicht) een risicoselectie 
(gaan maken). Ook het heen- en weer-verkeer tussen verplichte en 
particuliere verzekering bij inkomensschommelingen wordt bij 
een basisverzekering teruggedrongen. 
Een voordeel van een basisverzekering is voorts dat specifieke sys
temen en de daarbij behorende uitvoeringsorganisatie (bij voor
beeld ten aanzien van de standaardpakketpolis) kunnen worden 
opgeheven. 
(Voor) het bedrijfsleven C .. ) heeft een basisverzekering het voor
deel dat zij gericht is op de gehele bevolking en dus ook op poten
tiële werknemers. Niet alleen het actuele, maar ook het potentië
le werknemersbestand is voor het bedrijfsleven van belang. ( .. . ) 
Bovendien bevordert een basisverzekering de flexibiliteit van het 
arbeidspotentieel in die zin dat zij de overgang tussen werken als 
zelfstandige en werken in loondienst vergemakkelijkt. (Een en 
ander nog afgezien ervan, dat maatschappelijk ondernemen na
tuurlijk een bredere blik vereist dan ( ... ) uitsluitende focus op het 
directe bedrijfsbelang.) 

In het kader van de basisverzekering geeft een inkomensafhanke
lijke premie (over een inkomen tot een bepaald maximum) het 
meest uitdrukking aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid 
voor de beschikbaarheid van noodzakelijke gezondheidszorg. No
minale premies betekenen relatief minder bijdrage (van) de beter 
gesitueerden. Dat neemt niet weg dat een gedeeltelijk nominale 
premie te verdedigen is, met name ook omdat daardoor ruimte 
ontstaat voor concurrentie tussen verzekeraars. 
Een ander argument voor een inkomensafhankelijke premie is dat 
de meerderheid van de bevolking thans hoofdzakelijk inkomens
afhankelijke premies betaalt. Het invoeren van een stelsel van 
enkel nominale premies zou voor grote groepen van de bevolking 
tot negatieve inkomenseffecten leiden. Werkgevers dragen in een 
basisverzekering bij in de premie van hun werknemers. Die werk
geversbijdrage is in wezen een bestanddeel van, het loon. 
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In de wettelijke ziektekosten

verzekering zal het bevorderen 
van de keuzemogelijkheden van 
de verzekerde een expliciete 
beleidslijn moeten zijn. Zo zal 
aan de eerdergenoemde vrije 
artsenkeuze zoveel mogelijk 
gestalte dienen te worden gege
ven. Ook wisseling van verzeke
raar is een belangrijk middel 
om aan voorkeur of ongenoegen 
vorm te geven. 
Bij de particuliere verzekering 
is de mogelijkheid ( ... ) om van 
verzekeraar te veranderen, be
houdens voor jongere verzeker
den, feitelijk vaak beperkt van
wege de risicoselectie door de 
verzekeraars en hun accepta
tiebeleid. Een basisverzekering 
kan de keuze ( ... ) voor de gehele 
bevolking verbeteren. Dit van
wege de acceptatieplicht, omdat 
voor ieder rechten en verplich-
tingen gelijk zijn en een of andere vorm van vereffening kan wor
den geregeld. 
Voor de gerichtheid van de verzekering op de verzekerde zijn per
soonsgebonden budgetten, mits niet bureaucratisch uitgevoerd, 
een goed middel. In onderdelen van de gezondheidszorg, met na
me in de care, kunnen zij een belangrijke functie vervullen bij het 
op maat brengen van zorg ( ... ). Hoe in een breder perspectief de 
verhouding tussen persoonsgebonden budgetten en de andere fi
nancieringsvormen kan zijn, is nog moeilijk te overzien. 
Voor de niet-noodzakelijke gezondheidszorg zijn aanvullende ver
zekeringsmogelijkheden nodig. Daarbij zijn verschillende modali
teiten denkbaar, [zoals] een aanvullend pakket binnen de wette
lijke ziektekostenverzekering, meerdere aanvullende pakketten 
ter keuze binnen de wettelijke ziektekostenverzekering en parti
culiere aanvullende verzekeringen zonder of met acceptatieplicht, 
(voor zover dat niet) in strijd is met EU-regels. ( .. . ) 

De uitvoering van de basisverzekering kan in principe aan erken
de uitvoeringsorganisaties worden overgelaten. Ziekenfondsen en 
particuliere verzekeraars kunnen als uitvoeringsorganisatie wor
den toegelaten. Zij moeten echter, voor zover het de basisverzeke
ring betreft, nauwkeurig wettelijk worden ingekaderd, omdat het 
gaat om een publiekrechtelijke verzekering en om wettelijk gega
randeerde rechten van de burger. De taak van de verzekeraars is 
ervoor zorg te dragen dat patiënten hun wettelijke aanspraken 
gerealiseerd krijgen. ( ... ) 

Me, rktwerkillg 

In de discussie over het stelsel en de financiering van de gezond
heidszorg is in de afgelopen tijd de idee van marktwerking gepro
pageerd. Van de markt echter is in de gezondheidszorg weinig te 
verwachten. Onder meer omdat in de gezondheidszorg het aanbod 
de vraag hoofdzakelijk bepaalt en de consumptie van gezondheids
voorzieningen voor een belangrijk deel onvrijwillige consumptie is. 
Dat geldt zowel voor de cure als de care. Voor marktwerking en 
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beïnvloeding door de vraag bestaan in de gezondheidszorg maar 
beperkte mogelijkheden. In bepaalde opzichten kan een vorm van 
concurrentie tussen financiers en aanbieders onderling nuttig 
zijn. Regulering van de omvang van de gezondheidszorg zal voor
al van aanbodsturing moeten komen. Daartoe heeft de markt nau
welijks mogelijkheden. Zij heeft bovendien eerder omzetvergro
ting dan omzetbeperking op het oog. 
In de VS heeft onderzoek laten zien dat for-profit-financiering 
gezondheidsvoorzieningen aanmerkelijk duurder maakt dan not
for-profit-financiering en dat for-profit-voorzieningen zoals de 
'health maintenance organizations' in het algemeen slechtere zorg 
leveren. Zij besteden onder andere minder aan hulpverleners en 
meer aan administratie en beheer. Bovendien blijkt ook nog dat de 
overheid in de VS ruim vijfduizend gulden per hoofd van de bevol
king aan gezondheidszorg kwijt is, hetgeen meer is dan in enig 
land in de wereld behalve Zwitserland. Als een zeer nadelig aspect 
van de commercialisering wordt voorts gemeld dat die de hulpver
leners tot instrument van de investeerders maakt en patiënten als 
een handelsartikel ziet (Zie S. Woolhandler en D. Himmelstein, 
'When money is the mission; the high costs of investor-owned 
care', in: The New. Engl. Jaurnal of Medicine, August 5, 1999, 444-
446.). 
Door dit alles zijn in de USA, waar de markt de gezondheidszorg 
reguleert, de kosten aanmerkelijk hoger dan in Nederland (14% 
BNP tegen 8,8% in 1998). De gezondheidsindicatoren zijn in de VS 
niet beter, soms zelfs slechter. Bovendien is een aanmerkelijk deel 
van de bevolking niet verzekerd, in 1997 ruim 16%. Voorts is de 
markt niet gericht op het bereiken van volksgezondheidsdoelen en 
kan ze de sociale rechtvaardigheid niet realiseren. Een aantal 
noodzakelijke zorgonderdelen is zo duur dat zonder financierings
systeem deze voor groepen van de bevolking onbereikbaar zou 
zijn. Hetgeen in strijd is met het toegankelijkheidsbeginsel. 
Voor zover de markt in Nederland werkzaam is, heeft zij, in tegen
stelling tot wat wel wordt gedacht, niet tot efficiëntieverbetering 
geleid. Eerder is het stelsel er complexer en duurder door gewor
den .• 
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