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De patiënt moet het weer 
voor het zeggen krijgen 

In gesprek met Els Borst 

door Simon Groen e n Theo Hooghiemstra 

W
at doet u als D66-minister om de 

patiënt centraal te stellen en 

medeverantwoordelijkheid te 
geven bij de inrichting van de gezondheids

zorg? 

Els Borst kent inmiddels de in de gezondheidszorg willen gaan. Wilt u 
wel of geen marktwerking? 

kneepjes van het vak, nu zij Het is niet de bedoeling dat ondernemers 
in de zorg winst gaan maken. Je mag als 
ziekenhuis van je budget best geld over
houden, maar er zijn geen aandeelhou
ders, het geld wordt niet uitgekeerd. Het 
dient te worden gebruikt om betere zorg 
te leveren. Het kan ook volop gebruikt 
worden, want er is altijd sprake van 
schaarste. Het is een markt zonder winst. 
Ik heb altijd gevonden dat als je onderne
mers tegenkomt, je een frisse wind tege
moet waait die je vaak wat mist in een bu
reaucratische omgeving, de wereld van de 
overheid. Maar we gaan geen winst ma
ken. Wat we wèl gaan doen is: gebruikma
ken van de ondernemerszin bij zorgaan
bieders en zorgverzekeraars. Dat leidt tot 

Volksgezondheid is een typische D66-porte
feuille . Democraten willen de machtsver
houdingen democratiseren. In de gezond
heidszorg betekent dat dat de patiënt het 
weer voor het zeggen krijgt. Net als Henk 
Leenen in zijn artikel betoogt, ben ik van 
mening dat de patiënt de eerste partij 
dient te zijn tussen zorgaanbieders, verze
keraars en overheid. Ik heb drie middelen 
om de zeggenschap van de patiënt te ver
groten: door goede voorlichting, met finan
ciële middelen en via wet- en regelgeving. 
In de afgelopen periode zijn bijvoorbeeld de 
Wet klachtrecht cliëntenzorgsector, de Wet 
geneeskundige behandelingsovereenkomst 

voor de tweede keer minister 
van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport is. 
De herziening van het 

verzekeringsstelsel bewaart 
zij voor het laatst. 

De komende twee jaar wil 
zij de wachtlijsten aanpakken 

en meer handen aan 
het bed krijgen. 

• 

en de Wet medezeggenschap cliëntenzorg instellingen gereali-
seerd. 

Hoe verhoudt zich de wijze waarop u de patiënt meer bij de inrich

ting van de gezondheidszorg wilt betrekken met de passages in het 

regeerakkoord waarin de zorgverzekeraars een centrale positie krij

gen toebedeeld? 

Oud-staatssecretaris Hendriks wilde gezondheidszorg geheel door 
de overheid laten sturen en oud-staatssecretaris Dees wilde alles 
door de markt laten bepalen. Er is ook nog een derde weg: die van 
het maatschappelijk ondernemerschap. Dat is typisch D66: onder
nemers realiseren publieke doelstellingen met publieke middelen. 
Ondernemers in de zorg brengen nieuw elan, maar omdat ze met 
publiek geld werken, moet je wel een aantal waarborgen hebben: 
transparantie, toezicht en vertrouwen. 

Dat klinkt mooi, maar in het regeerakkoord lees je alleen over 

marktwerking. Zo wordt het verbod op eigen zorginstellingen voor 

verzekeraars gefaseerd opgeheven en concurrentie gestimuleerd. In 

een recent interview in NRC Handelsblad gaf uw staatssecretaris 
echter aan dat zowel zij als u niet in de richting van marktwerking 
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• 
zaken die we in de zorg uitstekend kunnen 

gebruiken: innovatief gedrag, klantgerichtheid en kostenbewustzijn. 

Er is in de gezondheidszorg dus een spanningsveld tussen publiek 
en privaat? 

Ja, we hebben een gezondheidszorg die publiek gefinancierd is, 
maar eigenlijk helemaal privaat georganiseerd. Het idee leeft 'de 
overheid gaat er over'. Men denkt dat de overheid collecteert en 
daarna beslist waar het geld allemaal naar toe gaat. Maar dat 
laatste is niet zo. Je hebt elkaar allemaal nodig, je bent steeds op 
zoek naar nieuwe allianties, nieuwe afspraken. 

U heeft in de media gezegd dat u in deze periode een begin wilt 

maken met de basis verzekering. Wat staat u daarbij voor ogen? 
In de gezondheidszorg zie je steeds meer zorgaanbieders die in een 
regio met elkaar samenwerken. Ze worden echter verschillend 
gefinancierd. De cure- en care -sector zijn gescheiden. Simpel ge
steld wordt de care door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
(AWBZ) gefinancierd, en de cure op basis van de Ziekenfondswet. 
En dat begint in toenemende mate te hinderen nu we van de zie
kenfonds- en AWBZ-aanbieders vragen met elkaar samen te wer
ken en één zorgketen aan te bieden. Ook Leenen noemt het pro
bleem van dit gescheiden stelsel in zijn artikel. Logisch redene
rend kom je dan tot de conclusie dat je de hele cure en care op den 
duur in één verzekering moet laten samenvloeien. 
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Wat is de eigen verantwoordelijkheid van de burger, ook in de toe

komst? 
Het is niet de bedoeling dat verkerd zijn ertoe leidt dat de mensen 
geen eigen verantwoordelijkheid hoeven te nemen in de preven
tieve sfeer voor hun eigen gezondheid. Er mag ook best een vrij
willig eigen risico zijn. Mensen die het zich kunnen veroorloven, 
kunnen zich aanvullend verzekeren voor allerlei extra zaken. Ik 
geloof echter wel dat het de Nederlandse volksaard is om voor alle 
essentiële gezondheidszorg samen de lasten te dragen. Ik hecht 
aan het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Rege
ringsbeleid (WRR) waarin de solidariteitsgedachte sterk naar vo
ren komt. 

Kiest u voor een smalle of een brede definitie van de gezondheids
zorg? In het regeerakkoord en het Jaaroverzicht Zorg van uw 
ministerie worden buiten de medische behandeling nog vele ande
re doeleinden genoemd in lijn met de brede doelstelling van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), terwijl het genoemde WRR
rapport en de rapportage van de Raad voor de Volksgezondheid en 
Zorg uitgaan van gezondheid als de afwezigheid van aantoonbare 
ziekte. 
Deze portefeuille staat bol van de spanningsvelden. Dit is weer zo 
één. Ik ben zelf niet zo gecharmeerd van de brede WHO-definitie. 
Het gaat daarin om een algeheel welbevinden, lichamelijk, psy
chisch en sociaal. Pas als je dat hebt, ben je volgens die definitie 
gezond. De WHO propageert ook een health for all in the year 
2000, maar dat is niet realistisch. Ik ben voorstander van een 
smalle definitie waarbij het begrip gezondheid zodanig wordt inge
perkt dat het goed verzekerbaar is. Dan kun je ook een beroep blij-
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ven doen op de solidariteit van de premiebetalers. Hoe wijder je de 
definitie maakt, hoe meer solidariteit er ogenschijnlijk lijkt te zijn. 
Maar dan wordt de zorg op een gegeven moment onbetaalbaar. 
Dus ben ik toch voorstander van een wat smallere definitie. Waar 
de grens precies moet worden getrokken, blijft een discussiepunt. 
In de laatste twee jaar van deze kabinetSperiode wil ik mij bezig 
gaan houden met de vernieuwing van ons verzekeringsstelsel. De 
centrale vraag die daarbij aan de orde komt, is: als je toe wilt naar 
één verzekering, wat ga je dan precies verzekeren? Maar op de 
kortere termijn heb ik andere prioriteiten. 

Wat zijn vanuit D66-perspectief uw belangrijkste prioriteiten? 
Als D66'er is het voor mij erg belangrijk dat er een gelijke toegang 
blijft tot de gezondheidszorg; dat er geen tweedeling ontstaat. 
Daarom heeft het aanpakken van de wachttijden hoge prioriteit. 
Als de wachttijden zo lang blijven als ze nu zijn, dan gaan werk
gevers toch langs allerlei slinkse wegen proberen om voorrang 
voor hun werknemer te bewerkstelligen. Het terugdringen van de 
wachttijden heeft de hoogste prioriteit om dat te voorkomen, want 
D66 wil absoluut niet dat er een tweedeling komt die de toegang 
tot de gezondheidszorg in gevaar brengt. Van Boxtel heeft daar in 
de vorige kabinetsperiode steeds de trom over geslagen. Als je de 
wachttijden niet vermindert, ontstaat er een tweedeling in de zorg. 
Hoge prioriteit heeft voor mij ook het aanpakken van de hoge 
werkdruk van het personeel: meer handen aan het bed. Dat zijn 
de problemen die zich voor je neus opstapelen. Ik vind dat je daar 
eerst aan moet werken als minister voordat je in je studeerkamer 
wijdlopige beschouwingen gaat opschrijven over de toekomst van 
ons verzekeringsstelsel. • 
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