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D66 en de volksgezondheid 
door Henk Leenen 

De patiënt moet weer voorop komen te staan in de gezondheidszorg. Artsen moeten 
minder belast worden met managementtaken zodat ze zich aan hun patiënten kunnen 
wijden. Henk Leenen analyseert de problematiek in de organisatie van de gezond
heidszorg. Hij doet Els Borst een aantal aanbevelingen hoe de gezondheidszorg 
patiëntgericht en efficiënt georganiseerd kan worden. Met het verruimde budget alleen 
komen we er niet; het stelsel moet· worden aangepast om de problemen te kunnen 
overwInnen. 

V olksgezondheidsbeleid bestaat onvermijdelijk uit een 
complex geheel van talloze beslissingen. Dat maakt het 
vasthouden van de grote beleidslijnen moeilijk. Daar 

komt nog bij dat in Nederland van oudsher de volksgezondheid 
door overheid en particuliere organisaties, tegenwoordig wel mo
dieus maatschappelijk ondernemers genoemd, wordt bestuurd, 
hetgeen eveneens een coherent beleid belemmert. Bovendien is er 
geen eenheid in het stelsel waardoor de sturingsmogelijkheden be
perkt zijn. Deze en andere factoren leiden er gemakkelijk toe dat 
bij beslissingen incidentenpolitiek en belangenbehartiging de 
overhand hebben en volksgezondheid en de mensen,' hèt centrale 
doel, te veel uit het oog worden verloren. Zo gaat de literatuur over 
het volksgezondheidsbeleid momenteel veel meer over beleidspo
sities en management dan over volksgezondheid en over mensen 
in de gezondheidszorg. 
Volksgezondheidsbeleid heeft twee doelen: het bevorderen van de 
menselijke gezondheid en het behandelen, verplegen en verzorgen 
van zieken en de rechtvaardige verdeling van de beperkt beschik
bare middelen. Op die doelen moeten alle beleidsmaatregelen zijn 
afgestemd. Wat houdt dat naar mijn mening in grote lijnen in? Ik 
beperk me daarbij tot de zorg. 

Demotivering 

Beslissingen en regelingen moeten expliciet op de volksgezond
heid zijn gericht, niet op de belangen van instellingen, verzeke
raars of overheidsorganen. Daartoe is een volksgezondheidseffect
onderzoek geëigend. Een dergelijk onderzoek is ook nodig bij rele
vante beslissingen van andere departementen, respectievelijk van 
instellingen die onder andere departementen ressorteren, omdat 
die beslissingen vaak gezondheidseffecten hebben waarmee de 
gezondheidszorg wordt geconfronteerd. 
De gezondheidszorg moet worden gekanteld naar het perspectief 
van de patiënt, zij is nu teveel beleids- en aanbodgericht. Men kan 
zich niet aan de indruk onttrekken dat het met de patiëntgericht
heid van de zorg hollend achteruit gaat en bijvoorbeeld de zieken-
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huiszorg zich steeds meer ontwikkelt tot een industrieel product. 
Met name de hulpverlening in instituties dreigt zijn oriëntatie op 
de eerste partij in de gezondheidszorg - de patiënt is geen derde 
prutij maar eerste - te verliezen. Om het perspectief van de patiënt 
centraal te krijgen, is het wenselijk alle beslissingen en regelingen 
aan een patiënteneffect-onderzoek te onderwerpen. I 

Daarnaast is het van belang om gezond gedrag en verantwoorde-
. I 
lijkheid van de individuele patiënt te bevorderen en patiënten te 
leren hoe goed samen te werken met de hulpverleners. Patiën
tenbeleid moet zich dus niet beperken tot het faciliteren en inscha
kelen van patintenorganisaties, hoe belangrijk dat bok is .. ~ 
De hulpverleners in de gezondheidszorg zijn de tweede partij : 
Evenals de patiënt, dreigen zij in de fuik te raken van het syste~m. 

Er dreigt een groot risico in de gezondheidszorg, namelijk demoti
vering van de hulpverleners. Vooral door de last van beleid, orga
nisatie en management, die zwaar drukken op de motiverihg 
maar ook op de tijd van de hulpverlener die daardoor van de pa-' 
tiëntenzorg wordt afgehouden. Vergaderen en secundaire activi
teiten kosten de hulpverlener veel te veel tijd. 
In de gezondheidszorg dient, uiteraard binnen een algemeen (fi
nancieel) kader, de gerichtheid op de patiënt en op de eigen pro
fessionele rol van de hulpverleners weer voorop te komen staan. 
De zorg moet zo worden georganiseerd dat hulpverleners en pa
tiënten samen een alliantie kunnen vormen. Ook om die reden' 
moet de gezondheidszorg worden gekanteld. 
In dit verband is het van belang een halt toe te roepen aan de ten
dens om de besluitvorming over de hulpverlening steeds meer aan 
hulpverlener en patiënt te onttrekken en naar centralere niveaus 
over te brengen. De enige taak van bestuur en financiering is faci
literend en ondersteunend te zijn aan volksgezondheid, patiënten 
en hulpverleners. Maar zij dreigen zichzelf een steeds meer pre
ponderante plaats toe te eigenen. Bovendien dreigen zij los te 
raken van de werkelijke problemen. 
Nodig is dan ook een aanmerkelijke reductie van de beheersappa
raten en administratie en van secundaire functies en manage
ment. Activiteiten, die niet aan de eis van facilitering en onder
steuning van het primaire werk voldoen, dienen te worden ge
stopt. Effectrapportage van het handelen van bestuur en beheers
apparaten en een systeem van kwaliteitsbewaking van manage-
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ment en beheer kunnen aan betere sturing van de 
gezondheidszorg bijdragen. 

Honderden stuurwielen 

Goede besluitvorming met het oog op de hierboven 
genoemde doeleinden vereist een op de primaire 
doelstelling gericht samenhangend stelsel van or
ganisatie en financiering. 
Samenhang in organisatie is in een duaal stelsel 
(overheid-particulier) moeilijk te realiseren. De 
meeste kans maakt een systeem waarin de over
heid de belangrijke beslissingen neemt en de uit
voering gedecentraliseerd is. Helaas is de trend 
eerder verzwakking van de overheid en overlaten 
van vitale beslissingen aan het veld. De gezond
heidszorg in Nederland wordt meer en meer een 
voertuig met honderden stuurwielen, bediend be
stuurders die allemaal verschillende richtingen uit 
willen. Met zo'n vehikel kom je niet ver. 
In dit verband is het naar mijn oordeel te betreu
ren dat het veld niet meer in de advies structuur is 
vertegenwoordigd, ook al was de vroegere verte
genwoordiging wel wat te zwaar. De nieuwe situ
atie heeft de cohesie in het stelsel niet bevorderd 
en de meningen van het bestaande beleidsadvies
college hebben in het algemeen weinig representa
tiviteit en weinig effect meer in het veld. 
Gemakkelijker is de financiering tot een eenheid te 
brengen. Eenheid van financieringssysteem bevor
dert bovendien eenheid in organisatorisch opzicht. 
Vanuit volksgezondheidsoogpunt en patiëntenpers
pectief verdient één basisverzekering verreweg de 
voorkeur. Waarschijnlijk zijn ook de hulpverleners 
er het meeste mee gediend. Een gecompartimenta
liseerd stelsel zoals we dat nu hebben, levert een 
reeks van belemmeringen voor een inhoudelijk af
gestemde en meer doelmatige zorgverlening op. 
In de gezondheidszorgsector is de mode van de 
marktwerking, overigens door weinig volksgezond
heidsdeskundigen ooit onderschreven, over zijn 
hoogtepunt heen. Het grootste bezwaar tegen de 
markt is dat zij niet is gericht op volksgezond
heidsdoelen en op de rechtvaardige verdeling van 
de beschikbare middelen. Dat blijkt ook telkens 
weer bij de discussies over deze problematiek. Bo
vendien heeft marktwerking niet tot doelmatig
heidsverbetering en kostenvermindering geleid; zij 
heeft integendeel het stelsel onnodig verder gecom
pliceerd en verbureaucratiseerd. 
Al met al moet men vrezen dat, ondanks de bij het 
regeerakkoord totstandgekomen budgetverrui
ming, de bestaande problemen dan ook zullen blij
ven bestaan. Zonder doelgericht stelsel is sturing 
buitengewoon moeilijk. 
Vanwege de beperkte ruimte kunnen allerlei ande
re problemen hier niet aan de orde komen. Maar ik 
kan niet nalaten er op aan te dringen dat de eutha
nasie nu spoedig wettelijk wordt ger1'lgeld. Dat 
moet binnen twee jaar kunnen. . ," 
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Geachte mevrouw Borst, 

'Het leven van een wijkzuster gaat niet over rozen'. Daarom deze brief Waarom 
ik dan wijkverpleegkundige blijf? Gewoon omdat het werken met mensen leuk 
is. En wie ontmoet er meer echt geluk, warmte en tevredenheid dan ik die thuis 
bij de mensen kom en een band kem opbouwen? 
Naast de leuke kanten van ons werk hebben we altijd te maken met zieken, ern
stig zieken en de dood. Zieken, die er niets aan kunnen doen dat ze ziek zijn. 
Zieken, die omdat ze ziek zijn moeten betalen voor hulpmiddelen, dieetkosten, 
medicijnen, gezinsverzorging en wijkverpleging. Twee voorbeelden voor u. 
Een MS-patiënte van 45 jaar, getrouwd met een geschoolde arbeider, twee 
inwonende studerende kinderen. Dagelijks is zorg nodig van de wijkverpleging, 
die ze per uur moeten betalen. Ook voor gezinszorg moet de familie betalen. 
Deze wordt weinig ingezet omdat men van de echtgenoot en de kinderen ver
wacht dat ze veel huishoudelijke taken op zich nemen en dat jaar in, jaar uit. 
Omdat mevrouw ziek is, moeten de kinderen hun studie zelf betalen. Op vakan
tie gaan is niet mogelijk in verband met het geregel die dat met zich meebrengt. 
Meneer en mevrouw willen graag met ons praten over hun problemen en dit 
doen ze ook. Maar iedere minuut praten kost geld. 
Een ander voorbeeld. Patiënte overlijdt na langdurige, pijnlijke ziekte. Na het 
overlijden ga ik condoleren en het logboek (zorgplan) ophalen. Voor dit bezoek 
moeten de nabestaanden betalen. Als nabestaanden graag door ons begeleid 
worden, moeten we sinds u in de regering zit zeggen: 'Dit kan wel, maar u moet 
er wel voor betalen, afhankelijk van uw inkomen.' Vreselijk, mevrouw Borst. Ik 
begrijp dat ik aan de maatschappij moet verantwoorden dat ik mijn tijd nut
tig besteed, maar mensen laten betalen voor hun ellende, dat moet toch anders 
kunnen. 
Een ander groot probleem is dat mensen in de thuiszorg (wijkziekenverzorgen
den, gezinsverzorgenden, wijkverpleegkundigen) niet voor zichzelf opkomen. 
Dat is erg gemakkelijk voor de politiek, de vakbonden en thuiszorgorganisaties. 
Ik leg u mijn probleem voor, omdat het tekenend is voor veel mensen die dit 
werk doen. Ik ben 49 jaar, heb een HBO-opleidilJ-g en zit aan de top van mijn 
salaris, te weten f 2140,- voor 119 uur per vier weken. Meer uren werken mag 
ik niet, omdat een full time baan van hogerhand als te zwaar wordt gezien. 
Mijn werk ziet er als volgt uit. Lichamelijke verzorging bij ernstig zieken en 
mensen die moeten revalideren. Wondbehandelingen. Medisch-technische han
delingen waaronder injecteren, cathetiseren, verzorging pijnpompen en infu
zen. Begeleiden van nabestaanden, incontinente patiënten, ernstig zieken en 
chronisch zieken. Coördineren van zorg voor de individuele cliënt (bij ernstig 
zieken, dementerenden moet de zorg van familie en hulpverleners goed op 
elkaar zijn afgestemd). Semafoondienst voor oproepen. Zorgplan maken en up 
to date houden. Overleg met huisartsen, maatschappelijk werkers, gezinsver
zorgenden, fysiotherapeuten, en pastores. Planning patiëntenzorg. Planning 
inzet wijkziekenverzorgenden en wijkverpleegkundigen. Voorlichtings
huisbezoeken. Vergaderingen en kantoorwerk. Cursussen geven. 
Heel graag zou ik willen dat u mijn werk eens vergelijkt met andere beroepen 
en ik zou het fijn vinden als u de salarissen van mij en mijn collega's eens aan
past. Als ik naar bijscholingen wil omdat ik goed op de hoogte wil zijn van 
nieuwe ontwikkelingen dan is het niet zoals bij het bedrijfsleven of bij de over
heid 'fijn dat je gaat', maar 'eigen tijd, eigen geld' en brood mee in een trom
meltje. Ons jaarlijkse uitstapje met de collega's is in eigen tijd en moeten we zelf 
betalen. 
U wilt het werk aantrekkelijk maken. Als u met het bovenstaande een begin 
maakt, dan zullen er zeker meer mensen geïnteresseerd raken in een baan in de 
gezondheidszorg. 
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Met vriendelijke groet, .
Paula Luijkx, 

wijkverpleegkundige in de thuiszorg 
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