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Els Borst: 'Nog niet iedere 
patiënt is koning' 

Over individuele autonomie en keuzevrijheid 

T rots vertelt Els Borst hoe ze in 

1994 in Paars I al begonnen is 
met 'het centraal stellen van de 

patiënt'. Die moest zich niet langer onder
geschikt maken aan de dokter, vond ze sa

men met haar partijgenoten. En omdat je 
als minister vooral beleid maakt via wet
ten, kwamen die er. Ze somt ze op: de wet 
op de geneeskundige behandelovereen
komst, op medisch-wetenschappelijk on
derzoek ('proefdieren waren beter be
schermd dan patiënten'), op medezeggen
schap ('vooral bedoeld om de positie van 
cliëntenraden te versterken'), op het 
klachtrecht ('klinkt droevig, maar toch 
belangrijk dat daar een verplichte procedu
re voor is') en de wet op de medische keu
ringen voor 'mensen met een vlekje, die 
door die verplichte keuringen geen baan 
konden krijgen'. En vooral niet te vergeten: 
het persoonsgebonden budget, dat nu 
beschikbaar is voor gehandicapten, oude
ren en in de geestelijke gezondheidszorg. 
Enthousiast: 'Het is toch de ultieme "empo
werment" van de patiënt dat je zelf mensen 
in mag huren die doen wat jij vraagt.' 

Mondig 

door Margo Andriessen 

'Interview met de duivel, zet 
dat er maar boven', zegt 

minister Els Borst ironisch, 
als ik haar vertel dat zij 

vanwege haar medisch-ethisch 
beleid in streng gereformeerde 
kring als de duivel zelf wordt 

gezien. Ze is trots op haar 
D66-profiel. Individuele 

autonomie en keuzevrijheid, 
daar gaat het haar om. 

'Xenotransplantatie, onderzoek 
met embryo 's, als dat een 

ernstige ziekte kan genezen, 
moeten we het doen. Zolang 

het maar omgeven is met 
waarborgen van respect 

en zorgvuldigheid.' 

chronische patiënten voor ogen te hebben, 

mensen met multiple sclerose of reuma, 
wier leven totaal door hun ziekte beheerst 
wordt. 'Hoe chronischer, hoe meer nood
zaak tot zeggenschap', vindt ze. 'Gewone 

patiënten, met een kortdurend ziekte, nou 
ja, die moeten zich maar even aanpassen 
aan de ziekenhuisorganisatie.' Eigenlijk 
moeten die zich gewoon mondig gedragen 
tegenover arrogante artsen. 'Zo'n dokter 
die je afsnauwt als je vraagt wat je bloed
druk is, ik zou gewoon weglopen! Of ik zou 
zeggen: "Het is mijn bloeddruk die wordt 
gemeten met mijn premiegeld, dus u krijgt 
nog één kans!"' Maar ze merkt wel dat 'de 
nieuwe generatie artsen al heel anders 
praat over patiënten en hen veel meer als 
medemens behandelt. Ze zou nog wel 
graag een andere verbetering zien: de ba
sisarts, iemand die 'als een soort vaste in
termediair voor de patiënt werkt' en als 

vast baken functioneert in het web van de 
talloze specialisten en zusters die mensen 
aan hun ziekenhuisbed krijgen. 'Ik denk 
dat het nodig geworden is, door al die ver
schillende specialismen die er tegenwoor-

dig zijn, die bovendien nog eens worden 
uitgevoerd door mensen die in deeltijd werken.' 

Hoe komt het dat bijna niemand die mooie maatregelen kent? Dat 
is toch jammer. 

Patiëntenperspectief 

Borst onderkent het probleem van de geringe bekendheid, maar 
voor deze kwaal heeft ze ook een medicijn gevonden. 'Ik heb de 
patiëntenorganisaties extra geld gegeven zodat ze een vuist kun
nen maken. Daarvoor zit inmiddels dertig miljoen gulden in een 
fonds.' Ook de regionale patiëntenplatforms hebben dankzij haar 
een belangrijkere rol gekregen, 'want het beleid moet in de regio 
plaatsvinden' . 

Moeten we nu eerst lid worden van een patiëntenorganisatie om 
onze positie tegenover de dokter te versterken? 
'Nee, dat hoeft nou ook weer niet.' Els Borst blijkt toch vooral de 
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Het patiëntenperspectief van Els Borst. Dat gaat over haar diepste 
overtuiging, maar ze wordt afgerekend op de wachtlijsten en het 
personeelstekort. Terecht, want in het regeerakkoord van Paars 11 
tekende ze zelf voor het terugdringen van de wachtlijsten en 'meer 
handen aan het bed'. 
Daar heeft ze hard aan getrokken, vindt ze zelf. Er is nu een con
venant tussen ziekenhuizen, specialisten en verzekeraars om de 
wachtlijstproblematiek zó aan te pakken dat er in 2003 geen 
onaanvaardbare wachttijden meer zijn. Maar de bizarre situatie 

doet zich voor dat de operatiekamers niet méér gebruikt worden. 

'Veel medisch specialisten zitten gedwongen met de armen over 
elkaar. Ze spelen golf, patience op de computer', wist het Algemeen 
Dagblad in maart zelfs te melden. Het leidt bij Borst tot diepe ver
ontwaardiging: 'Laten ze toch die golfstick opbergen en gaan ope-
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reren! Het komt door die wantrouwigheid van de ziekenhuisdi
reçteuren. Die noemen zich tegenwoordig "ondernemer", maar ze 
durven geen enkel risico te nemen. Ze weten dat het geld eraan 
komt, maar ze willen eerst tot op de laatste cent weten hoeveel ze 
krijgen.' 
Maar de precieze uitslag duurt nog een paar maanden, want het 
wachtlijstengeld moet worden verwerkt in de tarieven, via het 
CTG (college tarieven gezondheidszorg). Ministeriële zucht: 'Ik wil 
ook heel graag van dat bureaucratisch gedoe af.' Borst hoopt van 
harte dat er een einde komt aan de gemakzucht die door het hui
dige aanbodstelsel in de hand wordt gewerkt. ' Ik ben in 1995 
begonnen met het voorbereiden van de vereenvoudiging van het 
systeem.' Maar nu blinken in de verte vraagsturing en marktwer
king, waarvoor ze inmiddels ook haar plannen heeft ontvouwd. 
Dan moet er echt een einde zijn gekomen aan de verstoppingen in 
de gezondheidszorg. 'Straks heeft geen enkel ziekenhuis nog een 
budgetgarantie. Dat moeten ze verdienen in hun afspraken met 
zorgverzekeraars.' Haar toekomstbeeld: 'Een zelfsturend systeem, 
waarin iedere partij geprikkeld wordt tot goed gedrag. De over
heid hoeft dan nog maar op een paar dingen toe te zien: toeganke
lijkheid, betaaIbaarheid en kwaliteit.' 

Jaarlijkse gevechten 

Waarom is ze pas zo laat begonnen met een andere aanpak? 
'Ik kon het niet eerder veranderen. Toen ik in 1994 als minister 
aantrad, was het regeerakkoord al kant en klaar. Paars I was vol
ledig gericht op kostenbeheersing. Mijn hoofdopdracht was: "Je 
moet bezuinigen." En er was al twintig jaar bezuinigd op de ge
zondheidszorg! De groeiraming was consequent te laag, hetgeen 
leidde tot de bekende jaarlijkse gevechten om meer geld. In Paars 
II werd de groeiraming realistischer, dat was voor mij ook een eis 
vooraf.' Borst kreeg vervolgens, daarbij geholpen door de vele mee
vallers binnen de rijksbegroting, ook nog een bedrag los bovenop 
het regeerakkoord. Voor het wegwerken van de wachtlijsten en 

'De sector was een 
ellendepost" een slokop 
en een bodemloze put" 
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'En er was al twintig jaar 
bezuinigd op de 

gezondheidszorg! ' 

achterstallig onderhoud. Die extra investering was geen zwaar 
discussiepunt meer 'want', zegt ze trots, 'in het kabinet is de 
opvatting over gezondheidszorg heel anders geworden. Het wordt 
nu gezien als investering in de samenleving, van belang voor de 
economische groei.' 
Nadrukkelijk: 'Die omslag schrijf ik op mijn eigen conto! Daar heb 
ik jaren over gedramd en heel hard aan getrokken. Toen ik aan
trad als minister van volksgezondheid stond de sector in een 
kwade reuk. Het was een ellendepost, een slokop en een bodemlo
ze put. Bij politici bestond een "doktersafkeer", men vond de spe

cialisten "zakkenvullers". In het kabinet wordt nu 
echter met respect gesproken over de dokters, die zo 
hard werken.' Het jaarlijks gevecht dat er meer geld 
bij moet, omdat te laag geraamd is, zal door deze 
andere houding verdwijnen. Daarvan heeft ze al een 
voorbeeld: de geneesmiddelen. 'Ik heb mijn goede 
vriend Zalm erin meegekregen de uitgavengroei voor 
de genees- en hulpmiddelen op tien procent per jaar te 
ramen en zie, het probleem met de overschrijdingen is 
opgelost. Zo moet het ook met de rest.' 

Solidariteit 

'Goede vriend Zalm' vertelt graag, dat minister Borst 
wel veel vraagt voor iemand die jaarlijks geld op de 
begroting overhoudt. Hoe zit dat dan? 
'Daar is Hans Dijkstal mee begonnen, met dat ver-
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haal, maar het klopt niet. Ik houd op een begroting van tachtig 
miljard vijftig miljoen over. Dat is echt niet veel. Ik ken collega's 
die naar verhouding veel meer overhouden!' Strijdlustig: 'Ik kijk 
uit naar mijn beleidsverantwoording in de Tweede Kamer, dan zal 
ik ze dat nog eens precies vertellen. Op "woensdag gehaktdag" zal 
ik gehakt maken van dat verhaal!' 

'Op "woensdag gehaktdag" 
zal ik gehakt maken van 
dat verhaal!' 

Els Borst is stap voor stap aan het dereguleren. Vraagsturing moet 
de plaats innemen van aanbodsturing. De bureaucratie zal ver
dwijnen. Maar komt daarmee de patiënt ook centraal te staan? 
Wordt de bureaucratie door haar niet gewoon verplaatst naar de 
zorgverzekeraars? 
'We kunnen niet zonder de ziektekostenverzekeraars. Als iedereen 
contant zou moeten betalen voor zorg, komt er een verschrikkelij
ke ongelijkheid in dit land. In de gezondheidszorg is solidariteit 
essentieel. Via ons verzekeringsstelsel betalen de gezonden mee 
voor de zieken.' Ze wijst op het grote voordeel van nog maar één 
bureaucratische laag en niet drie, zoals nu het geval is met de 
overheid, de centrale organen en de verzekeraars. De overheid 
moet de verzekeraars wel in de gaten houden, vindt ze, want 'de 
premies mogen niet te hoog worden, anders kunnen de mensen 
het niet meer betalen. Ook moeten we als regering om economi
sche redenen de collectieve uitgaven nu eenmaal in de hand hou
den. En er blijft druk van bovenaf op de ketel nodig, omdat men in 
de ziekenhuizen niet efficiënt meer werkt als het financieel te 
gemakkelijk wordt gemaakt'. 
So much voor het geloof in de doelmatigheidseffecten van markt
werking. Nee, vraagsturing is bij Borst toch wat ander dan volle
dige marktwerking. Met ziekenfonds en AWBZ-premies valt er ook 
geen winst te behalen, als het aan haar ligt. Daarvoor moeten 
zorgverzekeraars het ook niet doen. 'Zorg verzekeren is een maat
schappelijke activiteit. Daarom leg ik ook een acceptatieplicht op. 
Een zorgverzekeraar mag u niet weigeren als u wilt overstappen. 
Als de verzekeraars dat niet aantrekkelijk vinden, gaan ze maar 
wat anders doen.' Ondertussen, constateert Borst, hebben de ver
zekeraars heus wel in de gaten, dat een ziektekostenverzekering 
als 'trekpleister' dient om verzekerden ook andere polissen bij 
dezelfde maatschappij te laten sluiten. 

Winterslaap 

Er mag van Borst vanwege de marktwerking geen 'kapitaalver
nietiging' plaatsvinden. 'Dus geen marktwerking bij topklinische 
zorg zoals orgaantransplantatie, want dan krijg je net als in 
Amerika van die ziekenhuizen die anderhalve hartpatiënt behan
delen. Daarvan is de kwaliteit slecht. Maar het kan wel op "deel
markten" zoals de thuiszorg en de kraamzorg. Bij de thuiszorg, het 
terrein van haar staatssecretaris Margo Vliegenthart, is een enor
me slag gemaakt door de marktwerking. Dat AWBZ-terrein ver
keerde in diepe winterslaap, want alles was gegarandeerd. Nu 
laten we meer aanbieders toe en dat bevordert de concurrentie. M 
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en toe gaan er nu ook aanbieders failliet, dat is wel de consequen
tie van marktwerking. Maar het resultaat is, dat de wachtlijsten 
daar snel afnemen.' 

Is dat zo? Waar komen dan al die verhalen vandaan over bejaar
den die in hun eigen vuil liggen te creperen? 
Het is nog niet overal even ver, maar 'in Oost-Gelderland, Fle
voland en Friesland zijn geen wachtlijsten voor thuiszorg meer'. 
Schrale troost voor de bewoners van de randstad. 'Daar zitten we 
inderdaad weer met een groot personeelstekort. Dat nekt ons. We 
zijn aan het dereguleren, we laten concurrentie toe en we hebben 
geld genoeg. Nu struikelen we over het personeelstekort.' 
Ministeriële zucht: 'Zo is er altijd wat. Daarom moeten we ook snel 
werk maken van de voorstellen van de commissie-Van Rijn, die 
vindt dat er veel meer gedaan moet worden om het aantrekkelijk 
te maken in de collectieve sector te werken. Ik ga proberen daar 
aardig wat geld voor binnen te halen.' 
De minister ziet in dat verband ook een kans voor haar ander 
wens: doorgroeifuncties voor verpleegkundigen. Naar functies 

'Ik geniet ervan! Wat ik doe, 
dat gaat ergens over' 
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waarbij verplegers ook kleine chirurgische ingrepen kunnen ver
richten. Of waarbij ze een eigen spreekuur kunnen houden in een 
huisartsenpraktijk of ziekenhuis, voor bijvoorbeeld griepvaccina
ties en controles van chronische patiënten. 'Met zo'n loopbaanper
spectief is het veel aantrekkelijker in de verpleging te gaan.' 

~s verzekeraars dat niet 
aantrekkelijk vinden., gaan ze 
maar wat anders doen!" 

Stelselherziening 

Staatssecretaris Hans Simons van gezondheidszorg beleefde er een 
roemloos einde door: de stelselherziening. 7bch pakt Els Borst het 
onderwerp nu weer op, ook al zal ze haar ministerschap er niet mee 
kunnen afsluiten. Het wordt een typisch onderwerp voor de verkie
zingen. Vreemd, dat nu juist D66 daar een nieuwe zwengel aan 
geeft? 
'Er lag natuurlijk al een basis, met het voorstel van Roger van 
Boxtel om kleine zelfstandigen onder het ziekenfonds te brengen. 
Ik wou in Paars I niet verder gaan dan die "kleine stapjes". Ik heb 
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met de echte stelselherziening gewacht tot er draagvlak begon te 
ontstaan voor een basispakket voor iedereen. Ik herinnerde me 
nog levendig de discussie tussen D66'er Rinnooy Kan (toen voor
zitter van de werkgeversorganisatie) en Simons, waarbij de werk
gevers het voorstel het graf in hebben geholpen. Maar nu, met het 
SER-advies, staan de werkgevers en dus ook de grote verzeke
raars in ieder geval achter éénzelfde verzekering voor iedereen, de 
kern van het nieuwe stelsel.' Borst is ervan overtuigd, dat 'de 
coalitiepartners in het volgend kabinet het plan op hoofdlijnen 
zullen voltooien. Ik ben er nu zelfs met het CDA over in gesprek. 
Alles hangt nu immers af van draagvlak. De laatste politieke 
meningsverschillen kunnen dan bij de kabinetsformatie worden 
geslecht'. 

Els Borst is inmiddels een veelbesproken minister. De pers zit 
haar op de hielen. Ze krijgt de schuld van ongeveer alles wat fout 
gaat in de gezondheidszorg. Hoe houdt ze dat vol? Geen paniek, ze 
draait rustig en inmiddels politiek volleerd haar eigen programma 
af. Sterker nog, ze is strijdlustig en enthou~iast. 'Ik geniet ervan! 
Wat ik doe, dat gaat ergens over. En het is weer tijd voor grote 
ambities.' Ze straalt de innerlijke overtuiging uit, dat ze aan het 
eind van haar ministerschap haar doelen gehaald heeft. 'De trein 
rijdt, maar we zijn nog niet bij het eindstation. Nog niet iedere 
patiënt is koning.' • 

Vijf gerealiseerde voornemens van Els Borst 

1. Meer geld voor de zorg. Aan twinig jaar kostenbeheersing in 
het volksgezondheidsbeleid is onder Els Borst een einde geko
men. De volumegroei voor de zorg is gestegen van 1,3% aan het 
begin van Paars 1 naar 3,5% in 2000. Die omslag is gemaakt in 
Paars 2: de zorg wordt niet langer gezien als een kostenpost, 
maar als een maatschappelijke investering. 

2. De sturing in de zorg wordt op modeme leest geschoeid: 
van centrale, aanbodgerichte sturing naar decentrale, vraagge
richte sturing. Dit gaat gepaard met forse deregulering: minder 
overheid, minder bureaucratie, meer ruimte voor initiatief. 
Verzekeraars, consumenten en zorgverleners krijgen de vrijheid 
en verantwoordelijkheid om in hun eigen omgeving aanbod en 
vraag naar zorg zo goed mogelijk op elkaar afte stemmen. 

3. Het opnemen van de kleine zelfstandigen in het ziekenfonds 
was voor Els Borst een eerste stap in de richting van een ver· 
plicllte basÏ8verzekering voor iedereen. De door haar in gang 
gezette herziening van het verzekeringsstelsel zal voor de vol
gende kabinetsformatie in de steigers staan. 

4. De rechtspositie van de patiënt is versterkt: door de Wet 
op de geneeskundige behandelovereenkomst, de Wet op bijzon
dere medische verrichtingen, de Wet inzake medische experi
menten met mensen, de versterking van de positie van cliën
tenraden, het klachtrecht, de Wet op de medische keuringen en 
het persoonsgebonden budget. 

5. Els Borst heeft veel geregeld op medisch-ethisch gebied, 
netelige vraagstukken die vorige kabinetten hebben laten lig
gen. Illustratief daarvoor is de Euthanasiewet. Maar ook: de 
Wet orgaandonatie, en wetgeving over foetaal weefsel en over 
handelingen met geslachtscellen en embryo's. 

IDEE - APRIL 2001 

, 

v 

z 
d 
j~ 

b 
v 
h 
k 

P 
Z 

e 
11 

a 
d 
ti 

~ 

b 
d 

\I 

ti 
a 
E 
v 

b 
s 
r 

d 

I: 
g 

h 

s 
s 


