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Te zinnig, zuinig, nuchter en verstandig 

Pragmatisme Borst leidt niet tot politiek succes 

V olksgezondheid, dat is Borst. Die in 
haar tweede termijn zit. Er is sprake 

van continuïteit want Paars 1 en Paars 2 
zijn niet goed te scheiden. Het beleid was in 
de eerste plaats incrementeel, 'kleine pas
jes'. Niet geleid door 'grote verhalen' of 
blauwdrukken, van een beter stelsel bij
voorbeeld. In de tweede plaats geleid door 
het doel de kosten te beheersen ter beper
king van de collectieve lasten. Ten derde 
praktisch, naar goed Nederlands gebruik. 
Zinnig, zuinig, nuchter en verstandig. 

Waar heeft dat toe geleid? Op z'n best tot 
een gezondheidszorg die zich beter bewust 
is van het principe dat men zich moet ver
antwoorden. En op z'n slechtst tot een rond
dwalen dat ons na acht jaar blijkt te hebben 
teruggevoerd tot waar voorganger staatsse
cretaris Hans Simons er de brui aan gaf: de 
basisverzekering. Of nog wat verder terug: 
de openeindefinanciering. 

Beheersing 

De beheersingsdoelstelling was het meest 
dominante kenmerk. Afkomstig uit de 
periode dat de politiek zich bewust werd 
van de noodzaak de immer groeiende kos
ten van de zorg in de hand te gaan krijgen, 
de periode van staatssecretaris Hendriks. 
Een kostenstijging die voor een groot deel 
werd veroorzaakt door de behoefte de gehe
le bevolking toegang te geven tot de zorg, in 
wetgeving vastgelegd in AWBZ en zieken
fondswet. De noodzaak tot bezuinigen werd 
alleen maar sterker toen de combinatie van 
Europese eenwording en de overwinning 
van het vrije marktdenken een rigoureuze 
beperking van de collectieve lasten voor
schreef. D66 heeft getekend voor de uitvoe
ring van dat beleid. Inhoudelijk gemotiveerd 
door een verwijzing naar de onbeheersbare 
vraag door hoofdzakelijk de vergrijzing en de 
groei van het medisch-technisch kunnen. 
Inmiddels is duidelijk geworden dat de 
grenzen bereikt zijn. De aanbodregulering 
heeft geleid tot schaarste. De verdeling 
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daarvan roept allerlei tijdrovende bureau
cratische procedures op die leiden tot 
wachtlijsten. Vooral in het eerste comparti
ment, maar in toenemende mate ook in de 
curatieve zorg. De burger is echter mondig 
en dwingt de zorg via de rechter af. En ook 
is hij consumentistisch: zorg die leverbaar 
en gewenst is, moet verkregen kunnen 
worden. 

Pragmatisch 

Els Borst is pragmatisch, dus zij volgt het 
tij. Daarom staan vraagsturing in de AWBZ 
en outputfinanciering in de curatieve zorg 
nu op het programma. De beheersingsdoel
stelling wordt gedelegeerd aan gebudget
teerde verzekeraars 
die moeten werken 
in een gereguleerde 
markt. De vraag is 
wel hoe dit zich ver
houdt tot Europa, 
dat vraagt om een 
keuze tussen een 
sociaal (en dus van 
mededinging gevrij
waard) stelsel en een 
commercieel stelsel, 
dat aan de wetten 
van de vrije markt 
dient te gehoorza
men. Daar past aller
lei regelgeving niet zo 
in. 
Wat leert dit D66? 
Dat pragmatisme als 
principe geen succes
volle politiek ople
vert. Daar is meer 
voor nodig, namelijk 
een keuze vanuit een 
inhoudelijke overtui
ging. Dat ontbrak te 
veel in de zeker in het 
begin succesvolle 
D66-inbreng in het 
volksgezondheidsbe
leid. Misschien dat in 
de voorstellen van de 
werkgroep Volksge-
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zondheid die inhoud te vinden is, namelijk 
dat 'mensen recht hebben op zorg die effec
tief en doelmatig is'. Ongeacht de kosten. 
Die stelling roept vervolgens zijn eigen vra
gen op. Bijvoorbeeld de vraag of het haal
baar is om het verstrekkingenpakket door te 
lichten op de criteria effectiviteit en doelma
tigheid; de vraag of de politiek hanteerbare 
resultaten boekt en politieke keuzen in de 
zorg mogelijk maakt; de vraag of het geheel 
van aanspraken dat zo ontstaat redelijker
wijs te betalen is; en onder welke condities 
die aanspraken moeten worden gehono
reerd, die van de vrije markt of die van een 
sociaal uitvoeringsregiem. 
Werk dus voor de politieke profilering van 
D66, werk voor de toekomst. • 


