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BESCHOUWING 

Het stelsel van de 
gezondheidszorg: panta rei 

Door Tineke Stegeman 

H et veranderingsproces, waar
toe de commissie Dekker in 
1987 het startsein gaf, kent 

een lange voorgeschiedenis. Zoals be
kend, maken de ziektekostenverzekerin
gen (ZFW en AWBZ) deel uit van ons so
ciale zekerheidsstelsel. De huidige Zie
kenfondswet is terug te voeren op het 
Ziekenfondsbesluit dat in 1941 door de 
Duitsers werd ingevoerd. Voor de oorlog 
konden mensen met een inkomen bene
den een bepaalde loongrens zich vrijwillig 
verzekeren bij een van de -meestal lokaal 
werkende- ziekenfondsen. Het Zieken
fondsbesluit voorzag nu in een verplichte 

De stelselherziening brengt 
op dit nwment niemand meer 

in beroering. Maar bij de 
komende coalitiebespreking 

zuUen structuur en 
financiering weer uitvoerig 

onderwerp van bespreking zijn. 
Daarom, wat is de porté van de 
stelselherziening en hoe is het 

aUemaal zo gekomen? 

een algemene ziektekostenverzekering. 
Maar anders dan in Groot Brittannië koos 
zij voor een gemengde financiering, deels 
via premies (werkgevers en werknemers) 
en deels via overheidsmiddelen. Ook toen 
al merkte de commissie op dat het systeem 
van gezondheidszorgvoorzieningen onsa
menhangend was en dat de scheidslijnen 
tussen de verschillende categorieën van 
zorg en de gebruikers willekeurig waren. 
Tevens was zij van mening dat de indeling 
naar welstandsklassen uit de tijd was en 
onaanvaardbare verschillen in behande
ling met zich bracht. 

. '--------------------------------e Onder Drees en zijn opvolgers werden de 
voorstellen voor de sociale zekerheid door ziekenfondsverzekering voor alle werkne-

mers beneden een bepaalde inkomensgrens. Kleine zelfstandigen, 
bepaalde groepen ambtenaren en gepensioneerden tot een vastge
stelde inkomensgrens konden zich vrijwillig inschrijven. Degenen 
met een inkomen boven de vastgestelde welstandsgrens bleven 
aangewezen op commerciële verzekeringsbedrijven. De syste
matiek van dit besluit liep in feite al vooruit op het nieuwe stelsel 
van sociale zekerheid dat na de oorlog ingericht zou worden en 
waarin de overheid de 'bodem' in het bestaan voor iedere burger 
zou garanderen. 
De inspiratiebron voor dat stelsel was het rapport van Beveridge 
'Social insurance and Allied Services', dat in 1942 in Groot Brit
tannië verscheen. Beveridge vertaalde als het ware het utilitaris
tische uitgangspunt 'principle of greatest happiness for all' in om
gekeerde richting: 'to minimize suffering for all'. Dat betekende 
de strijd tegen, wat hij noemde, de 'vijf reuzen': nood, ziekte, on
wetendheid, verkrotting en lediggang, door een combinatie van 
drie principes: verzorging, verzekering en voorzorg. Hij introdu
ceerde het begrip 'zorgplicht' voor de overheid; het treffen van col
lectieve voorzieningen voor alle burgers en het bouwen aan een 
volksverzekering om de gehele bevolking bij werkloosheid, ziekte 
of ouderdom tenminste een basisinkomen te garanderen. En een 
nationale gezondheidszorg diende daarvan deel uit te maken. 
Langs de lijnen van Beveridge denkend legde de commissie Van 
Rhijn, die in 1943 werd ingesteld door de regering in balling
schap, het fundament voor de Nederlandse sociale zekerheid. In 
haar, in 1945 uitgebrachte, omvangrijke rapport bepleitte zij ook 
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kabinetten van wisselende samenstelling ingevoerd. Maar met de 
voorstellen voor de algemene ziektekostenverzekering verliep het 
moeizaam. Diverse ontwerpen werden bij het parlement inge
diend en telkens weer bleek de materie weerbarstig. Het lukte 
niet om fundamentele wijzigingen in de bestaande systematiek 
door te voeren. In het midden van de jaren zestig slaagde de toen
malige minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Veld
kamp (KVP) erin, een nieuwe Ziekenfondswet door de Tweede 
Kamer te krijgen. Aanvankelijk stond hem een beperkte volks
verzekering voor ogen waarin ook de zware gezondheidrisico's en 
de langdurige opnames zouden worden ondergebracht en die zou 
worden uitgevoerd door de ziekenfondsen. Maar dat stuitte op 
groot verzet van de particuliere verzekeraars en het machtige 
bolwerk van de specialisten die daarmee hun autonomie zagen 
aangetast. Veldkamp zag af van een beperkte volksverzekering 
en liet het onderscheid tussen ziekenfondsen en particuliere 
ziektekostenverzekeraars bestaan. Daarmee was de Ziekenfonds
wet van 1966 dus eigenlijk niet veel meer dan een modernisering 
van het Ziekenfondsbesluit uit 1941. Maar hij legde tegelijkertijd 
het fundament voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
(AWBZ), die wel het karakter van een volksverzekering kreeg en 
die in 1968 in werking trad. 

Gezondheidszorg en verzorgingsstaat venveven 

De bouw van de Nederlandse verzorgingsstaat wordt door Cees 
Schuyt gekarakteriseerd als een politiek compromis. Dat compro
mis werd niet op een bepaald moment of rond een bepaald on
derwerp gesloten. Het vormt een optelsom van afzonderlijke com
promissen over afzonderlijke onderwerpen: de verzorgingsstaat 
kwam er op kousevoeten. Het compromis over de gezondheids-
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zorg, als onderdeel van de verzorgingsstaat, kenmerkt zich vanaf 
het midden van de zestiger jaren volgens Kasdorp door de volgen
de elementen: 
- gelijke toegankelijkheid als centrale waarde; 
- een overwegend libertair regime blijft gehandhaafd voor mensen 
met een inkomen boven de loongrens; hun vrije toegankelijkheid 
wordt gewaarborgd door de hoogte van het inkomen; 
- een egalitair regime waarborgt voor mensen met een inkomen 
onder de loongrens de toegankelijkheid, gelijk aan die voor de ho
gere inkomensgroepen; 
- een egalitair regime waarborgt de toegankelijkheid voor ieder 
voor risico's die niet in een libertair regime zijn op te vangen; 
- binnen het kader van een voorwaardenscheppend overheidsbe
leid blijft een particulier systeem van gezondheidszorg bestaan.(l) 

Met de kosten van de in te voeren regelingen hield de wetgever 
zich niet erg bezig. Het was duidelijk dat er iets moest gebeuren 
voor 'enkele vergeten groepen' en men verwachtte geen groot be
roep op de regelingen. Bovendien bood de groeiende welvaart de 
ruimte voor de kostenstijgingen. Le Blanc wijst erop dat uitga
venramingen bij de invoering van de ABW, ZWF, WWV, AWBZ 
dan ook geen rol speelden: "Ook in de adviezen van de Sociaal 
Economische Raad is nauwelijks of geen aandacht aan de finan
ciële aspecten besteed. Dit zal in belangrijke mate zijn ver
oorzaakt door het feit dat invoering plaatsvond in de 'heyday' van 
de welvaartsstaat. De uitgaven-ontwikkeling in deze regelingen 
is explosief geweest. Met name de volume-ontwikkeling is daar 
debet aan."(2) Kijkend naar de bestedingen aan gezondheidszorg 
zien we dat deze vanaf het midden van de jaren zestig een snelle 
groei doormaken. Meer en meer voorzieningen en groepen bur
gers kwamen de sociale ziektekostenverzekering binnen en het 
pakket groeide door de gestage uitbreiding met nieuwe specialis
tische verstrekkingen, waarmee de ontwikkelingen in de genees
kunde op de voet werden gevolgd. Rond diezelfde jaren steeg ook 
het aantal ingeschreven artsen aanzienlijk. De grootste stijging 
vond.plaa.ts tussen 1969 en 1979, van 15.128 naar 24.878. In het 
midden van de 'jaren vijftig waren de medische faculteiten aan de 
Katholieke Universiteit Nijmegen en aan de Vrije Universiteit in 
Amsterdam geopend. In 1966 startte de faculteit in Rotterdam en 
acht jaar later volgde de medische faculteit in Maastricht. 
Maar in .het begin van de jaren zeventig kwam er een einde aan 
de langdurige periode van economische groei. De overheid werd 
er zich van bewust dat de mogelijkheden om kostenstijgingen op 
te vangen niet oneindig waren. De oliecrises van 1973 en 1976 
speelden niet alleen in economisch maar ook in psychologisch op
zicht een belangrijke rol. Ook de volksgezondheid - waar de over
heid zich tot dan toe niet echt mee had bemoeid - werd kritisch 
in beschouwing genomen. Daar leidde de voortdurende stijging. 
van de kosten tot steeds weer noodzakelijke premiebijstellingen 
en dat leidde weer tot ongewenste opdrijving van de arbeidskos
ten. Bovendien dreigde de zo gewenste algemene toegankelijk
heid van de zorg in gevaar te komen, door de noodzaak in de zie
kenfondssfeer steeds nieuwe eigen bijdragen in te voeren. 

(1) Kasdorp, f.P., 'Grellzell nall hel rechl op gezolldheulszorg', Preadvies 
Verelligillgvoor Gezolldhewsreclll, Ulreehl, 1988. 
(2) Le B/nllc, LJ.C.III., Ecol/omie ell socin/e zekerheid, of: hoe NederwIld 
koos, kiesl ell znlmoelell kiezeIl, in: Brol/, J.A.H. red., 'Socin/e Zekerheid 
ell Recessie', llisliwni voor Ollderzoek vnll Overheidsuitgnvelil/r. 4, Dell 
Hnag 1982. 

De gebrekkige samenhang in de zorgvoorzieningen en het eigen
gereide handelen van de medische professie werden nu als sto
rend ervaren. De afstandelijke benadering van de overheid 
maakte plaats voor het streven naar planning en regionale orde
ning als instrumenten om de dreigende onbeheersbare kostenstij
gingen aan te pakken en een noodzakelijke samenhang in de 
voorzieningen aan te brengen. De Structuurnota van staatsse
cretaris Hendriks (KVP) in 1974 markeert de fundamentele 
koerswijziging. Deze betrof onder andere een herspreiden van de 
voorzieningen in regionale samenhang, de echelonnering met 
vooral meer eerstelijnsvoorzieningen, het goed op elkaar laten 
aansluiten van de zorgcircuits en het maximeren van de zorgbe
stedingen tot 8% van het BNP in 1980. De vraag zou gekanali
seerd worden via een algemene volksverzekering (AWG), gefinan
cierd door middel van inkomensafhankelijke premies tot een be
paald maximum. Het aanbod van voorzieningen zou worden gere
guleerd op basis van de Wet Ziekenhuisvoorzieningen - welke wet 
te zijner tijd in de Wet Voorzieningen Gezondheidszorg zou moe
ten opgaan - en de tarieven zouden centraal worden vastgesteld 
op basis van de Wet Tarieven Gezondheidszorg. 
De materie van een algemene ziektekostenverzekering bleek op
nieuw weerbarstig. Al in 1975 werd de volksverzekering van de 
politieke agenda afgevoerd. In 1976 viel het kabinet op de grond
politiek. Staatssecretaris Veder Smit (VVD) in het eerste kabinet 
Van Agt (1976-1980) en na haar minister Gardeniers (CDA) in 
Van Agt II (1981-1982), vervolgden de ingezette koers. De Wet 
Voorzieningen Gezondheidszorg bereikte na vele complicaties 
uiteindelijk in 1982 het Staatsblad. De wet werd slechts op enke
le onderdelen ingevoerd en in 1988 weer ingetrokken. Met zijn 
strakke planningsconcepten stond deze nu haaks op het marktge
richte denken. Alleen de Wet Tarieven Gezondheidszorg kwam 
zonder al te veel problemen tot stand (1982) en zou van grote 
praktische betekenis worden. 

In goed en kwaad 

Bij de start van het kabinet van Agt II was met 'Bestek 81' kos
tenbeheersing de centrale doelstelling van het overheidsbeleid 
geworden. De sector volksgezondheid moest meedoen aan de 
macro-economische doelstellingen van de heroverwegingsope
raties en daarnaast de financiële problemen in eigen huis op
lossen. En die waren groot. Naast de open-eind-financiering van 
de AWBZ en de ZFW was nog een ander structureel probleem 
pregnant naar voren gekomen: het steeds verder afbrokkelen van 
de solidariteit. Op de particuliere markt hadden enkele verzeke
raars via 'dumppremies' en 'pretpakketten' een scherpe concur
rentieslag om de 'goede risico's' ontketend. Zij onttrokken met 
hun interessante aanbiedingen de aantrekkelijk verzekerden aan 
de vrijwillige ziekenfondsverzekering. Tegelijkertijd voerden zij 
voor de oudere particulier verzekerden leeftijdstoeslagen in. 
Aangezien er bovendien een streng selectiebeleid gold vloeide een 
deel van de ouderen naar de fondsen. Zo werden het vrijwillige 
ziekenfonds en de bejaardenverzekering tenslotte een reservoir 
van slechte risico's. Om de premies betaalbaar te houden moest 
de overheid steeds weer financieel bijspringen. 
Maar er was meer. Kritiek begon te komen op het gebrek aan 
doelmatigheid en doeltreffendheid van het medisch handelen, op 
de prikkels die in het systeem de verkeerdè kant op werken, op 
de medicalisering en de te ver doorgeschoten professionalisering 
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van de zorg, op het gebrek aan eigen verantwoordelijkheid van de 
burger. Hoe kwam dat? Ik denk dat daarvoor in grote lijnen drie 
ontwikkelingen zijn aan te geven. 
In de eerste plaats die vanuit de macro-economische benadering. 
Aan het einde van de jaren zeventig waren in Nederland de 
macro-economen in beeld gekomen. Ideeën van mensen als Fried
man met zijn 'Capitalism and Freedom' en Stiglers opvattingen 
over de ongewenste verwevenheid van overheid (lees regelgeving) 
en bedrijfsleven kwamen uit Amerika hiernaar toe overwaaien en 
vatten post (de overheid zat nog met het RSV debäcle in haar 
maag). De markt diende beter te functioneren . 
Elementen van dit gedachtengoed lagen ten grondslag aan de 
tweede heroverwegingsoperatie in 1982. In de gezondheidszorg 
begonnen ideeën over gezondheidseconomie en management -
Health Care Economics was in Amerika inmiddels een volwassen 
discipline geworden - hun invloed te doen gelden evenals de ana
lyses van vraag- en aanbodzijde waarmee Feldstein bekend werd. 
Verschillende universiteiten richtten rond 1980 nieuwe studie
richtingen op. Gezondheidswetenschappen in Maastricht, Beleid 
en Management in Rotterdam. 
Parallel daaraan -en dat is de tweede lijn- verschenen vanuit ver
schillende invalshoeken publikaties waarin de Verzorgingsstaat 
onderwerp van bespreking was en dan met name de zorgrelatie 
tussen de overheid (of het systeem) en het individu (zie ook het 
artikel De Vries in Idee van december 1991 en van Schuyt in Idee 
van december 1993). Rapporten van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau signaleerden vaker onevenwichtigheden in de col
lectieve sector en begonnen steeds meer aandacht te schenken 
aan rationaliteit, effectiviteit en doelmatigheid. Maar ook boeken 
als 'Grenzen aan de geneeskunde' van Ivan Illich en 'De markt 
van welzijn en geluk' van Hans Achterhuis maakten grote in
druk. Ook deze gaan in op de verhouding tussen de burger en het 
systeem en op de overprofessionalisering van de zorg en het redu
ceren van het individu tot object van zorg, het medisch apparaat 
dat zelf langzamerhand een bedreiging voor de gezondheid is ge
worden. 
Het lijkt erop dat de discussie over de kosten in de gezondheids
zorg in het eerste kwart van de jaren tachtig werd meegezogen in 
een veel fundamentelere discussie waarvan de contouren zich be
gonnen af te tekenen. De discussie over de verworvenheden en de 
bedreigingen, actief en passief, van de verzorgingsstaat. En deel 
uitmakend van het sociale stelsel ontkwam de gezondheidszorg 
niet aan deze werking. Macro-economische belangen en col
lectieve lasten vroegen hun tol. En misschien was het ook wel 
wat te gemakkelijk om juist in de gezondheidszorg de trend te 
zetten met het begrip 'eigen verantwoordelijkheid'; bij de sociale 
uitkeringen was dat nog steeds 'not done'. 
De derde lijn wordt vertegenwoordigd door de discussie over het 
functioneren van de rechtsstaat en de reikwijdte van de 'alles 
plannende en sturende overheid'. Geelhoed en andere juristen 
waren van mening dat de overheid leed aan 'overvraging' en 
'overbelasting'. Zij hadden zorgen over de kwaliteit van de 
rechtsstaat en het optreden van ongewenste maatschappelijke ef
fecten als gevolg van onzorgvuldige wetgeving. In 1985 kwam de 
commissie Vonhoff met haar rapport 'Carnavalstocht der plan
procedures'. De commissie is niet mals in haar kritiek op het 
technisch bestuursinstrument van de planprocedures dat door de 
overheid te pas en te onpas werd ingezet: "Weinig laat het Rijk 
zich gelegen liggen aan het grondwettelijk uitgangspunt dat rege-

ling en bestuur van de eigen huishouding aan provincies en ge
meenten wordt overgelaten. Achterdocht lijkt daarvoor de reden." 
De illusie bij de centrale overheid dat alles planbaar was, werd in 
de gezondheidszorg ruw verstoord, onder andere toen de 'bedden
maatregel' van Gardeniers uit 1982 niet uitvoerbaar bleek en 
bovendien dat van de provinciale planning op basis van de WVG, 
met normen die door de overheid keer op keer werden aangepast, 
weinig terecht kwam. Het werd tijd om de bakens weer te ver
zetten. 

Terzijde: het in'wgo en de paradox 

Hoewel de kosten in de gezondheidszorg zich na 1980 stabiliseer
den behield de politiek het beeld van de gezondheidszorg als grote 
kostenmaker. Was dat terecht? 

In de vele stukken en rapporten blijkt weinig aandacht te zijn 
geweest voor de 'sector-specifieke' componenten van de kosten
ontwikkeling. Des te interessanter is het onderzoek van Grün
wald.(3) Zij komt tot de conclusie dat van elke 100 gulden die in 
1983 méér dan in 1975 werd uitgegeven aan de gezondheidszorg, 
69 gulden is toe te schrijven aan de waardevermindering van de 
gulden (prijsontwikkeling). De overige 31 gulden is een reële uit
gavenverhoging: 12 gulden door toeneming van het volume (ge
bruik, respectievelijk vraag); daarvan is 11,5 gulden te verklaren 
door demografische verschuivingen; 19 gulden door hogere kosten 
per behandeling, waarvan 9,5 voor hogere kosten bij niet direct 
medische bronnen (waaronder rente voor gebouwen en instal
laties, energiekosten, kosten van medische verzorgingsmiddelen 
en administratie). Tussen 1970 en 1975 had de toeneming van de 
kosten voornamelijk te maken met een inhaalvraag in het kader 
van de AWBZ. In die periode stegen ook de loonkosten, groten
deels als gevolg van de algemene reële loonstijging per arbeids
jaar. De gestegen mankracht is mede een gevolg van factoren als 
arbeidsduurverkorting en het toenemen van niet-patiëntgebon
den werkzaamheden, waaronder verhoging van de opleidings
eisen. Op grond van de resultaten van Grünwald's analyse wordt 
een onevenredige grote kostentoename als gevolg van hoogge
avanceerde medische behandelingen - die vaak als motor van de 
kostenstijging wordt beschouwd - minder waarschijnlijk. 
Zo bezien lijkt het mee te vallen met de 'sectorspecifieke kos
tenstijgingen'. Dat geldt a fortiori als de veranderingen in het 
patroon van ziekte en zorg van de laatste decennia in de bevol
king als geheel daar bij worden betrokken. Er zijn bijvoorbeeld 
andere infectieziekten (waaronder AIDS) gekomen, die langduri
ge behandeling behoeven. Er zijn meer psychische ziekten en 
stoornissen, meer alcohol- en drugsgerelateerde ziekten. Onder 
een ouder wordende bevolking komen meer verouderingsziekten 
voor waaronder dementie, maar ook gewrichtsziekten, oogziekten 
en funktiestoornissen. Terwijl door ingrepen aan lens, gehoor, 
heup en knie een goed bereikbare verbetering van de kwaliteit 
van leven mogelijk is. Voornamelijk als gevolg van de demogra
fische ontwikkelingen stijgt tevens de incidentie aan kanker en 
aan chronische aandoeningen, waaronder nierinsufficientie, dia
betes en reuma (1,5% per jaar). Sommige ziektes en aandoenin
gen komen evenwel minder voor dan vroeger, onder andere aller-

(3) Griillwald, C.A. , 'Beheersing vall de gezondheidszorg', Proef schrift, 
lIIaart1987 
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lei kinderziekten en bijvoorbeeld tbc. Het aantal ongevallen, 
hartinfarcten, beroertes, maagziekten neemt af en longkanker bij 
mannen. De ernstige fase van een bepaalde ziekte kan nu vaak 
bekort worden door effectieve geneesmiddelen voor bijvoorbeeld 
maagzweren, trombose, infecties, psychische ziekten enzovoorts. 
De medisch technische ontwikkelingen hebben heel veel mogelijk 
gemaakt. Screening op genetische aandoeningen en behandeling 
van onvruchtbaren, intensivering van de neonatale zorg en de 
zorg bij (dodelijke) ongevallen en ziektes. Er zijn nieuwe appa
raten en tests voor gevoeliger (vroeg)diagnostiek in het algemeen, 
en voor hart- en vaatziekten in het bijzonder ontwikkeld. Aan
doeningen kunnen nu eerder worden opgespoord, maar dat bete
kent weer dat relatief gezonde mensen eerder in het medisch cir
cuit terecht komen. Er kunnen nieren, harten en levers worden 
getransplanteerd, evenals alvleesklier, beenmerg en hoornvlies. 
Bij niet transplanteren gaan deze patiënten eerder dood, maar 
niet dan na intensieve medische zorg. 
Het is al zo vaak gezegd, we hebben te maken met de paradox 
van het succes. Door de mogelijkheden van medisch ingrijpen 
leven patiënten langer met hun aandoeningen. En de bevolking 
als geheel wordt ouder, maar een groter deel van de bevolking zal 
in vergelijking met vroeger een groter deel van het leven in min
der goede gezondheid doorbrengen. In alle geïndustrialiseerde 
landen neemt de ziektelast onder de bevolking als geheel toe en 
zal ook de vraag naar zorg vooralsnog blijven toenemen. 

Veranderingen in de gezondheidszorg 

Terug naar de eerder genoemde ontwikkelingen. Hoe sterk, naast 
kosten- beheersing, de invloed van de verschillende ontwikkelin
gen is geweest is niet te zeggen, maar er was hoe dan ook een kli
maat ontstaan waarin gedachten over enige 'marktwerking' in de 
gezondheidszorg een plaats konden krijgen. In zijn advies over de 
toekomst van het welzijnsbeleid uit 1982, waaronder het volks
gezondheidsbeleid, geeft de Wetenschappelijke Raad voor het Re
geringsbeleid al voorzichtige aanzetten daartoe.(4) 
De Raad constateert dat men in de maatschappij verschillend be
gint te denken over gezondheid en gezondheidszorg. De burger is 
mondiger geworden, er is veel meer mogelijk in de gezondheids
zorg en er moet dus ook meer ruimte zijn voor pluriformiteit en 
eigen keuze. De verplichte verzekering biedt daarvoor thans te 
weinig mogelijkheden, maar een geheel vrije keuze is ook niet op 
zijn plaats. De Raad komt dan tot de conclusie dat er een volks
verzekering moet komen met een basispakket waarin de noodza
kelijk voorzieningen zijn ondergebracht. Voor de niet noodzakelij
ke voorzieningen kan men zich op de vrije markt individueel of 
groepsgewijs aanvullend bijverzekeren. Voor het basispakket zou 
vanwege de solidariteit een inkomensafhankelijke premie moeten 
gelden. Omdat daarmee de gewenste competitie op kwaliteit en 
service geheel verdwijnt, kan als aanvulling een uniforme nomi
nale premie worden gevraagd die direct aan de verzekeraar moet 
worden betaald. Daarmee kan de verzekeraar dan een kleine pre
miedifferentiatie mogelijk maken. Ter voorkoming van risicose
lectie moet er een acceptatieplicht gelden. 'Dekker avant la lettre'. 
Inmiddels was Van der Reyden staatssecretaris van volksgezond
heid geworden in het eerste kabinet Lubbers (1982-1986). Het 

(4) "HerwaarderUIg van welzijnsbeleid', Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeri'lgsbeleid, rapport nr. 22, Staatsuitgeverij, Den Haag, 1982. 

kabinet van Agt 11 was gevallen op de voorjaarsnota. De herover
wegingsoperaties waren in volle gang en de problemen in de 
ziektekostenverzekeringen waren alleen maar groter geworden. 
Van der Reyden nam een paar belangrijke maatregelen om de 
kosten te beteugelen. Aan de kant van het zorgaanbod was dat de 
budgettering van ziekenhuizen (1983) en van de overige intra
murale sectoren (1984). In de sfeer van de ziektekostenverzeke
ring was dat het opheffen van de vrijwillige en de bejaardenzie
kenfondsverzekering, de 'kleine stelselwijziging'. De opheffing 
werd geregeld in de Wet Toegang Ziektekostenverzekering (WTZ). 
De komst van vele ziekenfondsverzekerden op de particuliere 
markt maakte nadere regelgeving zoals acceptatieplicht en vast
stelling van pakket en premie door de overheid, nodig. Om de on
gelijke verdeling van ouderen en de meerkosten van ongunstige 
risico's over de verschillende maatschappijen te stroomlijnen 
kwamen er 'poolingsregelingen' en 'wettelijke omslagregelingeJl' 
waaraan alle particulier verzekerden moesten mee betalen. 
Voor het eerst, en dat is een zeer belangrijk bijprodukt van deze 
wet, is hiermee regelgeving op de particuliere markt mogelijk ge
maakt. Het ging om 'noodverbanden'. Er moest uiteindelijk een 
nieuw stelsel komen. De fractie van de Partij van de Arbeid dien
de in 1985 de nota 'Naar een Algemene Wet Ziektekostenverze
kering' bij de Kamer in. Het voorstel had sterke trekken van een 
volksverzekering en werd met argwaan bekeken. Er gebeurde 
niet veel mee. Niet lang voor zijn vertrek introduceerde Van der 
Reyden de zogenaamde 'drietrapsraket', waarvoor de inspiratie
bron gezocht moet worden bij het eerder genoemde WRR rapport. 
Voor de onverzekerbare risico's (ongeveer 30%) zou een volks
verzekering moeten komen; de verzekerbare risico's (ongeveer 
40%) moesten in een verplichte WA-achtige verzekering worden 
ondergebracht en 30% kon in de vrijwillige verzekering. De 'drie
trapsraket' is nooit van de grond gekomen, maar bij zijn vertrek 
had de staatssecretaris de overheid tenminste twee belangrijke 
instrumenten in handen gegeven: een om beheersing van de uit
gaven in de individuele instellingen af te dwingen en een om de 
particuliere verzekeringsmarkt te dwingen aan collectivisering 
van de ziektekosten- verzekering mee te werken. 
De noodzaak te komen tot veranderingen in de volksgezondheid 
werd ook buiten het parlement breed gedragen. De Telders
stichting (VVD) brengt in 1986 het rapport 'Een concurrerend re
cept voor de Nederlandse gezondheidszorg' uit, waarin de prijs
kwaliteit verhouding centraal staat. Die zou verbeterd moeten en 
kunnen worden als de individuele burger meer keuzevrijheid en 
meer eigen verantwoordelijkheid zou hebben. Het Wetenschap
pelijk Instituut van het CDA verwoordt zijn visie in 'Zorgver
nieuwing door structuurverandering'. Naast vrij gedetailleerde fi
nancieringsvoorstellen wordt de nadruk vooral gelegd op goed 
rentmeesterschap, op 'mantelzorg' en ruimte voor verscheiden
heid aan gezondheidsstijlen. De Wiardi Beckman Stichting komt 
met 'De kwaliteit van de gezondheidszorg'. Zij zien grote proble
men met de technologisering van de gezondheidszorg. Algemene 
toegankelijkheid, aandacht voor de cumulatie van gezondheids
risico's bij het individu en de positie van de zwakken en chronisch 
zieken spelen een belangrijke rol. Voor D66 zijn algemene toegan
kelijkheid en pakketdifferentiatie ter vergroting van de keuzemo
gelijkheden van de burger essentieel, zo blijkt op het voorjaars
congres uit 'Gezondheidszorg als keuze' (1987). 
Ook de adviesorganen laten zich niet onbetuigd. 1986 Wordt het 
jaar van de 'grenzen'. De Ziekenfondsraad komt met:' Eindadvies 
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inzake de groei van het verstrekkingenpakket', de Gezond
heidsraad met: 'Grenzen van de gezondheidszorg' en de Nationale 
Raad voor de Volksgezondheid met:' Grenzen van de zorg'. De 
Ziekenfondsraad vindt het vooral problematisch dat nieuwe ont
wikkelingen autonoom - zonder expliciete beoordeling maar, na 
vaststelling dat de verrichting gebruikelijk is in de kring der be
roepsgenoten - in het pakket worden opgenomen. De NRV en de 
Gezondheidsraad zijn van mening dat de professionalisering en 
de technologisering veel goeds hebben gebracht, maar dat er aan 
aanbodzijde sprake is van te hoog opgeschroefde en aan vraagzij
de van te hoog gespannen verwachtingen. Het veld draagt tevens 
zijn steentje bij. De KNMG komt met haar advies: 'Gezond
heidszorg bij beperkte middelen'. De Maatschappij onderkent de 
noodzaak tot bezuinigen en geeft een duidelijke omschrijving van 
de taakpakketten van de diverse hoofddisciplines. Ook doet zij 
uitspraken over een minimumpakket. 

Dekker en wat volgde 

De VVD had in de periode van Van der Reyden al voorgesteld de 
gezondheidszorg te laten doorlichten. Het hoeft dan ook niet te 
verbazen dat Dees (VVD), de nieuwe staatssecretaris volksge
zondheid in het kabinet Lubbers 11 (1986-1990), kort na zijn aant
reden de Commissie Structuur en Financiering Gezondheidszorg, 
onder voorzitterschap van de topman van Philips, Dekker, instel
de. Na een half jaar, in maart 1987, kwam de commissie met 
haar rapport: 'Bereidheid tot verandering'. De analyse van de 
knelpunten is bekend. Versterking van de marktwerking - onder 
handhaving van solidariteit en rechtvaardigheid - als nieuw orde
nend beginsel lijkt de goede richting voor de oplossing van de pro
blemen. De commissie Dekker zag geen onbekende problemen, 
maar ze plaatste deze wel in een eigen samenhang. De theo
retische doorbraak lag niet zozeer in het herstel van de solida
riteit door te pleiten voor een basisverzekering voor iedereen. Het 
lag veeleer in de combinatie van een verplicht basispakket en de 
afgrendeling van de open-eind-financiering door marktwerking, 
en in de mengvorm van een sociale ziektekostenverzekering uit te 
voeren door risicodragende verzekeraars in onderlinge com
petitie. En er was sprake van een psychologische ommezwaai van 
aanbodregulering naar vraagregulering. In essentie is dat altijd 
het grondpatroon gebleven, ook in het latere 'plan Simons'. 
De regering kwam in mei 1988 met haar standpunt: 'Verandering 
Verzekerd'. De politieke discussie raakte nauwelijks verhit. Hoe
wel buiten het parlement heel wat kritische geluiden te horen 
waren over het geloof in de marktwerking, was er vrij algemeen 
waardering voor het concept van Dekker. Niemand kon În1mers 
overzien wat de consequenties van bepaalde maatregelen zouden 
zijn, omdat er gewoon onvoldoende gegevens waren. Het ging in 
de eerste discussies dan ook eigenlijk meer om aanvaarding van 
uitgangspunten. De kernelementen zijn: iedere ingezetene is 
verzekerd voor ziektekosten en krijgt daarvoor een basispakket 
aan zorgvoorzieningen dat wettelijk wordt vastgesteld (de ba
sisverzekering). Deze verzekering wordt gefinancierd uit de op
brengst van de inkomensafhankelijke premies, die door de over
heid worden vastgesteld, door de fiscus worden geïnd en in de 
Centrale Kas vloeien. Het onderscheid tussen ziekenfondsen en 
particuliere verzekeraars verdwijnt. Het worden allemaal 
zorgverzekeraars die landelijk opereren en een acceptatieplicht 
hebben. Zij krijgen per verzekerde uit de centrale kas een vergoe-

ding voor de verleende zorg. De verzekerde kiest zijn eigen verze
keraar. Naast de inkomensafhankelijke premie betaalt hij ook 
een - niet door de overheid vastgestelde - nominale premie, 
rechtstreeks aan zijn verzekeraar. De verzekerde kan zich naar 
believen aanvullend bijverzekeren voor zorgonderdelen die niet in 
het basispakket zitten; daarvoor betaalt hij ook een nominale pre
mie. Met de nominale premies - die niet bij elke verzekeraar even 
hoog hoeven te zijn - kunnen de verzekeraars onderling concurre
ren. Op termijn wordt het voor alle verzekerden mogelijk te 
kiezen voor vormen van eigen risico/eigen betalingen voor bepaal
de zorgonderdelen, onder aftrek van een deel van de premie. De 
contracteerverplichting voor aanbieders van zorg wordt af
geschaft en zo zullen er prikkels ontstaan om te concurreren op 
produkt, kwaliteit en prijs. De overheid waakt over het mini
mumniveau van de kwaliteit, legt de verzekeraars de nodige ver
plichtingen op, zorgt ervoor dat er geen kartels ontstaan en regelt 
de aanwezigheid van voldoende grootschalige intramurale instel
lingen zoals verpleeghuizen en academische ziekenhuizen. In de 
eindfase zal de financieringsverdeling van het totale pakket zijn: 
inkomensafhankelijk 80% - nominaal 20%. (5) De maatregelen 
worden geleidelijk ingevoerd waarbij de AWBZ - die immers al de 
systematiek van een volksverzekering heeft - als 'voertuig' ge
bruikt wordt.(6) De zorgaanspraken van de verzekerden zullen 
functioneel worden omschreven. 

Tegengas 

In dit conceptuele kader van hoog abstractieniveau kon menigeen 
zich vinden. Voor een eerste uitwerking van de uitgangspunten 
was dan ook een breed draagvlak in de kamer. Met uitzondering 
van Partij van de Arbeid, die bezwaren had tegen premieverhou
ding en de te geringe omvang van het uiteindelijke basispakket; 
teveel zorgonderdelen zouden in de aanvullende vrijwillige verze
kering moeten worden opgenomen. Ze stemde tegen. De invoe
ringsmaatregelen per 1-1-89 omvatten: invoering van nominale 
premie voor ziekenfondsverzekerden (fl. 156,- per volwassene, fJ.. 
78 per kind per jaar); budgettering van de ziekenfondsen werd in
gevoerd (maar pas in 1991 geëffectueerd). Psychiatrie, kunst- en 
hulpmiddelen en gezinszorg werden naar de AWBZ overgeheveld. 
In totaal ging vanuit het ziekenfondsdomein 1,3 miljard aan be
stedingen en vanuit het particulier domein 0,6 miljard naar de 
AWBZ. 
In mei 1989 struikelde het kabinet over het reiskostenforfait. 
Tijdens de coalitiebesprekingen, die leidden tot het kabinet Lub-

(5) I,. latere discussie wilde de Kamer een verhouding illkome'L,oflwnkelijk
nominool: 85%-15%. Nu is deze vostgesteUl 0-82%-18%. In verbond met 
de collectieve IllSte,ulruk teerd vostgesteUl dot het deel dot gefinal/.cierd 
wordt uit de illkollu!IIsoflwnkelijke premies op het huidige lIivellll wordt be
vroren. Kostenstijgingen zullen dlls uit de opbrengst von tie nomi,wle pre
nlies moelen worden gefirwrlcierd. 
(6) Ziekellfond.,en en porticllliere verzekemors worden ,war elkaur toe ge
schoven door IIwutregelen te lIemen op het gebied van premies, pakketten, 
reeltten en plichten. In de ziekenfondssfeer en de AWBZ komen elemellten 
zoals nominale premies en mogelijkheden voor eigen risico 's en eigen betCl
liJlgell. Vin de WTZ worden collectieve elemellten en verplichtillgen in
gevoerd op de particuliere markt. Tegelijkertijd wordt, de A WBZ gefaseerd 
uitgebreid met zorgvoorzieningen die worden onttrokken aan ziekenfollds
en particulier circuit; voor die voorziellillgen geUlt dan voor iedereen 
hetzelfde AWBZ-regime. Ziekellfollds- enlJltrticulier circuit worden kleiner 
en groeien financieel-tee/lIIisch noar elkaar toe. De A WBZ groeit geleidelijk 
lIoar de verplichte basisverzekering met een ulliforme premiestructwtr. 
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bers III, bekeerde de PvdA zich alsnog tot de stelselwijziging. Ze 
slaagde erin afspraken te maken over een basisverzekering die 
alle belangrijke zorgonderdelen zou bevatten en meende te kun
nen zorgen voor een evenwichtige lastenverdeling. Simons wordt 
nu staatssecretaris. Na herbestudering van de 
plannen komt hij begin 1990 met de inhoudelijk 

van: "ieder voor zich en niemand voor allen". En een sterke rol 
voor de patiënten/consumenten organisaties. 
Intussen is duidelijk geworden dat toekomstige Europese regel
geving ten aanzien van sociale zekerheid, een breed en diep pak-

ket (95% van het huidige zorgaanspraken ZFW, 
AWBZ plus de maatschappelijke dienstverlening 

zeer verrassende Thema-nota Stelselherziening 
Zorgsector, waarin een omvangrijke basisverzeke
ring wordt voorgesteld en een aanvullende verzeke
ring met alleen de 'franje' en de 'luxe' van de zorg. 
De Kamer was er evenwel niet van gecharmeerd en 
dus moest Simons opnieuw beginnen. In mei van 
dat jaar verschijnt de nota Werken aan Zorg
vernieuwing (W AZ). Daarin keert de overheid in 
aanzienlijke mate terug naar de uitgangspunten 
van de Dekkerdiscussie. De 'operatie Oort' is vol
tooid en dat maakt het mogelijk de inkomensgevol
gen, voortvloeiend uit de stelselwijziging, aan
vaardbaar te houden. 

D66 wil een 
daarmee samenhangend) in de sociale ziektekos
tenverzekering (de basisverzekering) nodig zal 
maken. De toonzetting van de debatten is lang
zaam maar zeker veranderd. De VVD raakt steeds 
meer teleurgesteld. Het CDA wordt steeds kriti
scher. Met name de moeizame discussie over de 
mogelijkheden voor ziekenfondsverzekerden om te 
kiezen voor vormen van eigen risico/eigen betalin
gen, een wezenlijk punt voor het CDA, ergert deze 
partij . Met de functionele omschrijving van de 
zorgaanspraken wil het ook nog niet goed lukken. 
Maar Simons wil vaart maken want de deadline 

sterke rol 

voor de 

overheid bij 

de blijvende 

regulering 

van het aan- voor het invoeren van een aantal maatregelen van 
de tweede fase is 1-1-92. In juni 1990 wordt het Wetsontwerp Stelselwij

ziging Tweede Fase ingediend. Vanaf de zomer '90 
tot aan de plenaire behandeling en stemming over 
het wetsontwerp in juni '91 worden er vele politieke 
debatten gevoerd. Simons verdedigt met vuur en 
verve de noodzaak van de stelselwijziging. Het gaat 
immers om herstel van solidariteit, beheersing van 
de kosten, terugdringen van de collectieve lasten, 
de zorg toegankelijk houden voor iedereen, zorg op 
maat creëren via substitutiemogelijkheden binnen 
een geïntegreerd stelsel van gezondheidszorg en 
delen van de maatschappelijke dienstverlening, 
doelmatigheid verhogen via financiële prikkels, 
keuzemogelijkheden voor de burger vergroten, min
der centraal en meer decentraal regelen, minder de 

bod en ook In het voorjaar van 1991 wordt in de Tweede 
Kamer de regelgeving met betrekking tot de beper
king van de contracteerplicht, het invoeren van de 
maximum tarieven en het opheffen van de werkge
bieden van de ziekenfondsen aangenomen. Maar 
de politieke spanning rond het wetsvoorstel Twee
de Fase loopt op. Het wetsontwerp is een raamwet 
en instrumenteel van karakter. Via AMvB's zal na
dere invulling aan de wet worden gegeven. Het ligt 
nu in de bedoeling met één AMvB de principebe
slissing te nemen om de geneesmiddelen, de audio
logische centra, het erfelijkheidsonderzoek, de 
huisartsenzorg en de kraamzorg uit het zieken-

een sterke 

rol voor 

patiënten! 

consu-

menten 

organisaties 

wijzende vinger van de overheid en meer de dialoog 
tussen partijen. Gaandeweg verandert de termino-
logie. 'Marktwerking' en 'terugtredende overheid' worden 'moder
nisering' en 'bestuurlijke vernieuwing'; het stelsel krijgt steeds 
meer nivellerende trekken en de scherpe commerciële kanten 
gaan er vanaf. Het 'plan Sim ons' krijgt zijn eigen kleur en de 
schilder wil het begin 1995 ingevoerd zien. 
Maar naarmate de voorstellen van een hoog abstractieniveau 
naar meer gedetailleerde plannen afdalen komen ook de aarzelin
gen en de tegenbewegingen op gang. Een belangrijk meningsvor
mend artikel van de macro-econoom Flip de Kam verschijnt in 
juni 1990 in Economisch Statistische Berichten. Hij heeft ondub
belzinnige kritiek op de gedachte dat marktwerking in de gezond
heidszorg leidt tot kostenbeheersing. De Kamer wil zogenoemde 
ijkpunteJ?, aanvankelijk drie: de totstandkoming van een werk
baar systeem van normuitkeringen(7), een werkbare functionele 
omschrijving van zorgaanspraken(8), een goede verhouding tus
sen het basis- en het aanvullende pakket. 
D66 wil hieraan nog twee beoordelingscriteria toegevoegd zien. 
Een duidelijke rol voor de overheid bij de blijvende regulering van 
het aanbod. Voorkomen moet worden dat er een situatie ontstaat 

(7) De criteria die IIU bepalelld zijll voor de hoogte vall het bedrag dat de 
verzekemars uit de eelltmle Kas olltvangell zijII: leeftijd, geslacht ell regio. 
Op termijll wordt daaraall 'meerjarellSchade' loegevoegd. Dil Ier voorko
millg 'vall risicoseleclie vall chronisch ziekerrlgehalldicaplen. 

fonds en de particuliere verzekering naar de 
AWBZ over te hevelen. Het CDA heeft er grote 
moeite mee zoveel onderdelen met één AMvB over 

te hevelen. Temeer daar deze overheveling wordt beschouwd als 
het: 'point of no return'. Hierna is geen terugkeer mogelijk van de 
AWBZ-weg en die weg blijkt meer valkuilen te hebben dan men 
aanvankelijk dacht. 
Het CDA wil een splitsing van de AMvB: per 1-1-92 de genees
middelen, de audiologische centra en het erfelijkheidsonderzoek; 
per 1-1-93 huisartsenzorg en kraamzorg. Simons blijft bezwaar 
maken, het veld moet weten waar het aan toe is om zich te kun
nen voorbereiden op de vrij ingrijpende nieuwe situatie. Na lang 
debatteren (drie termijnen) gaat de Kamer tenslotte akkoord met 

(8) FUllctiollele o"IlIchrijvil.g van zorgaa'IlIpmken wü zeggen dal niet meer 
per verrichti,.g /Jrecies wordt vastgesteld wie wal mag doen voor welke prijs 
en wat de indicatie-eisen zijn. Maar dat aard, omvltrlg en iI,houd worden 
o"IlIchreven en weILelijk vastgelegd; wie de zorg ver/eellt, waar en onder 
welke voorwaarden is Ier regelil'g van de 'verzekerlwrs. Voorbeeld: 
'RevaUdalie omval onderzoek, behalldeli,.g en advisering van medische-spe
cwlislische, paramedische, gedmgswelellSelwppelijke of revalidalieleel .. 
nische aard, volgens de algemeen aanvaarde slandaard, al dan "iet ge
paard gaande met verzorgillg, verpleging, of verblijf in een illSleUing ged, .. 
rende hel elmaal of een deel daarva", gerichl op hel voorkomen of ven"" .. 
deren van een handicap als gevolg van sloornissen of beperkillgen in hel 
bewegingsvennogen, leneinde de verzekerde in slaal Ie slellen een "wte van 
zelfslandigheid Ie bereiken of Ie behouden, welke gegeven die'IlI beperk" .. 
gen, redeUjkerwijs mogeUjk is. 
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de ongedeelde principe-AMvB, maar wil gebruik maken van de 
mogelijkheid de nadere invulling alsnog bij wet te regelen, de zo
genoemde 'voorhangprocedure'. 
Het wetsontwerp wordt in de derde week van jwri aangenomen. 
De VVD stemt tegen. En dan volgt een hete zomer voor Simons. 
Het veld, de verzekeraars, de patiëntenorganisaties, de werk
gevers, ze lopen over van kritiek. Op 3 oktober heeft Simons het 
veelbesproken debat met Rinnooy Kan, de voorzitter van het 
VNO. Het gaat hoofdzakelijk over de inkomensgevolgen van de 
stelselwijziging en Rinnooy Kan legt grote nadruk op de nood
zaak van blijvende overheidsregulering in de gezondheidszorg. 
Inmiddels is duidelijk geworden dat de CDA-fractie in de Eerste 
Kamer niets voelt voor eerder genoemde ongesplitste AMvB. 
Saillant detail is bovendien dat de regelingen betreffende con
tracteerplicht, maximumtarieven en opheffing van de werkgebie
den van de fondsen ook nog niet door de Senaat zijn behandeld. 
Volgens schema zal de behandeling van beide onderwerpen op 19 
november plaatsvinden. Op 8 november stuurt Simons een brief 
aan de Kamer waarin hij een belangrijke concessie doet. De 
AMvB blijft formeel ongesplitst maar de huisartsenzorg en de 
kraamzorg zullen pas op 1-1-93 worden overgeheveld. Het debat 
in de Eerste Kamer is spannend en vooral lang, door de vele 
schorsingen. De Senaat blijft bij zijn standpunt en Simons geeft 
tenslotte toe. Er komt alsnog achteraf een formele splitsing van 
de AMvB. Het wetsvoorstel Tweede Fase wordt aangenomen 
evenals de eerder genoemde regelingen. (9) 
Maar de onzekerheid over de haalbaarheid van deze omvangrijke 
operatie wordt groter en men gaat zich indekken. Als bovendien 
begin januari 1992 blijkt dat de verzekeraars hun WTZ premies 
(wettelijke omslagregeling particulieren) fors hebben verhoogd 
ontstaat er grote onrust. Simons meent dat de verhoging onte
recht is. Het KLOZ en WVC komen overeen een onderzoek te la
ten uitvoeren naar de achtergronden van de premiestelling. De 
verzekeraars worden min of meer in het gelijk gesteld. Op 15 jwri 
1992 komt Simons met de nota Weloverwogen Verder. De nota 
bevat ook de uitkomsten van onderzoek naar de effecten van een 
aantal ingevoerde maatregelen. Die effecten zijn niet onverdeeld 
gunstig. 
Het besluit valt de stelselwijziging te temporiseren. Wel spreekt 
de Kamer uit de AWBZ nog steeds als voertuig te zien. Simons 
zegt de Kamer toe het kiezen voor eigen risico/eigen betalingen 
gemakkelijker mogelijk te maken, maar hij blijft zich verzetten 
tegen een verplicht eigen risico. In het Memorandum dat hij op 
17 november met de verzekeraars sluit, wordt een aantal zaken 
nader gepreciseerd: belemmerende wetgeving wordt uit de weg 
geruimd, zodat het per 1-1-94 voor ziekenfondsverzekerden moge
lijk is te kiezen voor een eigen risico; er zullen deze kabinetspe
riode geen overhevelingen meer naar de AWBZ plaatsvinden; er 
worden twee commissie ingesteld: de Toetsingscommissie Bud
gettering Verzekeraars (commissie Bruins Slot), die zal kijken 
naar de maatregelen voor de budgettering van de verzekeraars, 

(9) AlII,ge'lOmen invoeri"gsregeli"ge" Tweede Fase stehelwijzigillgen per 1-
1-92 zijn, werkgebieden ziekellfondsen opgeheven, invoering 'IOmi,wle pre
mie in de A waz, "lOgelijh'heid van eigen risico in de A waz, regelillgen met 
betrekki"g tot d'Lllr van imchrijvi/lg ah zieke/lfo/ld.~/A waz verzekerde, b,ut,. 
getteri/lg uitvoeri/lgsorgallen A waz. Overgeheveld /laar de AWBZ, ge"ees
middelen revalidnlie, nudiologi$che hulp, etfelijkheidso/lderzoek. 
FUllctiolleel omschreven: gelleesmiddelell, ',u/plltiddelen, revalidatie . Jn 
loIani is /lU cn. 5 miljnrd (10%) n(lI' bestedi/lgen ,war de A WBZ overge
heveld. 

teneinde deze te toetsen op het evenwicht tussen financiële risi
co's evenals de mate waarin deze door de verzekeraar zijn te 
beïnvloeden en de Commissie Modernisering Curatieve Zorg 
(commissie Biesheuvel), die zal adviseren over de samenwerking 
tussen specialist en ziekenhuis en tussen specialist en huisarts, 
over de kostentoedeling en de declaratiesystemen van huisartsen, 
specialisten en ziekenhuizen en over de rol van de verzekeraars 
bij hun functioneren. 
In de eerste helft van 1993 verschijnen er drie kritische rap
porten. In mei brengt de Nationale Raad voor de Volksgezond
heid de achtergrondstudie 'Beleid op Maat' uit. Daarin laat de 
Raad zich uiterst kritisch uit over de mogelijkheden van functio
nele omschrijving van zorgaanspraken voor chronisch zieken, ge
handicapten en zwakzinnigen. In april was de Nota inzake Eva
luatie Stelselwijziging van de Ziekenfondsraad al verschenen. De 
Ziekenfondsraad ziet eigenlijk voorlopig geen mogelijkheden voor 
pakketdifferentiatie en premie differentiatie, beide vereisten voor 
gereguleerde competitie tussen verzekeraars. De commissie Bruins 
Slot - haar verslag verscheen ook in mei - is van mening dat het 
voorlopig niet zal lukken de budgetten van de verzekeraars te 
normeren op basis van de Centrale Kas systematiek. Bovendien 
zal het de individuele verzekeraar vooralsnog niet lukken de bud
gettering te pareren middels invloed op zijn exploitatie, omdat de 
aanbodsregulering (budgettering van instellingen en het erken
ningensysteem ZFW en AWBZ) voorlopig blijft bestaan.' Zo te
kent zich het beeld af van een wedstrijd, waarvan is afgesproken 
dat op enig moment van basketbal op korfbal zal worden over
geschakeld, maar waarbij gedurende een periode beide speltypes 
op de mat mogen worden gelegd'.(10) Als dan in jwri een ambte
lijke commissie van Financiën, Justitie, Sociale Zaken en WVC 
tot de conclusie komt dat de eerste schijf van Oort, waarop vol
gens afspraak de AWBZ premies drukken, van 35% naar 38,6% is 
gestegen en tot 45% zal zijn opgelopen tegen de tijd dat de 
stelselwijziging zal zijn voltooid, is het pleit beslist. De Derde 
Fase, de wettelijke regeling van aanspraak op zorg in de AWBZ 
(functionele omschrijving van verpleging/verzorging) en noodza
kelijke wijziging van enige anderen wetten, wordt uitgesteld tot 
1-1-96. 

En hoe nu verder 

We zijn gekomen aan het einde van de periode Simons. De po
litieke discussie heeft de afgelopen jaren een sterk instrumenteel 
karakter gehad en het streven was primair gericht op kostenbe
heersing. Maar er was ook een commissie Dunning met:'Keuzen 
in de zorg' en een Gezondheidsraadcommissie met: 'Medisch han
delen op een tweesprong'. Uit de discussies over het invoeren in 
de ZFW en de AWBZ van nominale premies en mogelijkheden 
van eigen risico/eigen betalingen, blijkt dat de verhouding tussen 
overheid en burger en die tussen collectieve en individuele ver
antwoordelijkheid van de burger ook aan het veranderen is. 
Het is niet duidelijk hoe het nu verder moet. Over de vraag of er 
uiteindelijk een basisverzekering moet komen en hoe het stelsel 
er tenslotte financieel- technisch uit zal zien, zijn de meningen 
verdeeld. Hoe groot moet de rol van de overheid zijn, hoe ver zal 
de verantwoordelijkheid van de verzekeraars reiken, hoe moet 

(10) 'Verslag van de Toetsi"gscommissie budgetterillg verzekeraurs', 
Ridderkerk ,1993. 
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het met de regionale samenhang van de voorzieningen, hoe wor
den de patiëntenJconsumentenbelangen veilig gesteld, het is alle
maal nog onderwerp van discussie. Maar welke kant de discussie 
ook opgaat, sterker dan tot nu toe zal rekening gehouden moeten 
worden met de eerder genoemde paradox van het medische suc
ces en de demografische ontwikkelingen. Zeker als we ons re
aliseren dat de geboortenpieken van '47- '58 de 'middelbare' leef
tijd beginnen te naderen. 
Men moet zich erop instellen dat de bestedingen in de gezond
heidszorg zullen toenemen. En zolang de uitgangspunten: 'zorg in 
gelijke mate toegankelijk voor ieder en hoogwaardig van kwa
liteit' onomstreden zijn, ligt daarin besloten dat het prijsmecha
nisme niet dè bepalende factor kan zijn voor de omvang van de 
vraag en het aanbod. Hoewel het inzicht in de opbouw van de 
kosten in de gezondheidszorg aanzienlijk is verbeterd, zou het -
terwille van de zuiverheid van de discussie over de noodzakelijke 
keuzen in de zorg - zinnig zijn een meer inzichtelijk onderscheid 
te maken naar 'sector specifieke' en 'niet- sectorspecifieke' kosten. 
Heel in het algemeen kan men bij de totale bestedingen in de 
gezondheidszorg net als bij ieder budget spreken van een 'beïnv
loedbaar deel' en een 'niet-beïnvloedbaar deel'. In het 'niet-beïnv
loedbare deel' bevinden zich dan als voornaamste zaken de demo
grafische ontwikkelingen in de zin van vergrijzing en bevolkings
toename met de daaruit voortvloeiende totale ziektelast, en de 
loonkosten als samenstel van de reële loon ontwikkelingen per 
arbeidsjaar en de personeelssterkte. Maar ook bijvoorbeeld rente
lasten, bouw- en energiekosten. In het 'beïnvloedbare deel' speelt 
de politieke discussie zich af, daar worden prioriteiten gesteld en 
alternatieven tegen elkaar afgewogen. Druk vanuit het aanbod 
en stijging van de vraag: negeren of honoreren? Of een beetje ho
noreren en waar en waarom? Men zou daarbij ook moeten beden
ken dat verbeteringen en ontwikkelingen in de gezondheidszorg 
ook kunnen leiden tot minder meerkosten in andere sectoren van 
de maatschappij. Zo hebben de minimale invasieve technieken 
(kijkbuisoperaties en chirurgie in dagbehandeling) de ligduur in 
het ziekenhuis en de herstelperiode aanzienlijk bekort. Zo zou 
bijvoorbeeld verdere verbetering van de acute ongevalszorg door 
het oprichten van traumacentra in een aantal gevallen tot sneller 
herstel enJof het voorkomen van blijvende invaliditeit kunnen lei
den. Tegenover uitgaven in de gezondheidszorg kunnen ook be
sparingen elders staan. 
Zullen er in de komende kabinetSperiode grote veranderingen in 
de gezondheidszorg komen? Ik denk het niet. Aan de structuur 
van de gezondheidszorg lag nooit een 'blauwdruk' ten grondslag. 
Eigenlijk is het een non-systeem dat bij stukjes en beetjes is ge
groeid. Daar nu nog een blauwdruk overheen te leggen lijkt ook 
niet goed mogelijk. De gezondheidszorg kenmerkt zich door een 
geheel eigen dynamiek en in de afwegingen die gemaakt moeten 
worden tussen vrijheid en zekerheid, tussen doelmatigheid en 
rechtvaardigheid, worden de elementen verschillend gewogen. In 
dat natuurlijke spanningsveld zijn beleidmakers, politici, econo
men, professionele hulpverleners, werkgevers, verzekeraars en 
consumentenorganisaties in meer of mindere mate al jaren bezig 
te zoeken naar oplossingen voor de problemen. Strategieën in de 
richting van meer globale wet- en regelgeving of juist meer ge
detailleerde, meer overheidsbemoeienis of juist minder, meer of 
minder collectieve dan wel individuele verantwoordelijkheid voor 
de burgers, beheersing van het aanbod of beheersing van de 
vraag, geen of een beetje competitie en waar, sterke overheidsin-

vloed op de beroepskrachten planning of juist niet, werden of wor
den op een moment aan de orde gesteld. Maar dè oplossing be
staat niet. Het blijft doormodderen en zoeken naar 'shared va
lues' en in dat natuurlijke spanningsveld schiet zelfs de best 
denkbare oplossing in de een of andere richting te kort. 
Toch is er wel degelijk het een en ander veranderd. Het opheffen 
van de contracteerplicht, het invoeren van maximum tarieven, 
het budgetteren van de landelijk werkende verzekeraars, hebben 
een dynamiek met zich gebracht die voorheen niet mogelijk was. 
En er zijn enkele nieuwe consistente lijnen: er is meer zelfregule
ring en zelfordening door het veld, er is meer overheidsbemoeie
nis met hoog technologische zorg. Er is meer aandacht voor kos
ten-effectiviteit; men is begonnen aan kritische doorlichting van 
het pakket en aan toetsing bij de introductie van nieuwe zorg
voorzieningen. Bevordering van thuiszorgalternatieven en van 
nieuwe combinaties van zorgarrangementen zijn niet meer weg 
te denken. Twintig jaar na Den Uyl kan ook Simons nu zeggen: 
"Het wordt nooit meer zoals het was". En hij kan in ieder geval 
een paar moderniseringsstappen op zijn conto schrijven . • 
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Brochures in de reeks Ideeën 

'De veranderende rol van de politieke partijen', Den Haag 
1991; f 15,00 
'Duurzame ontwikkeling', Den Haag 1992; f 19,50 
'Referenda en Politiek', Den Haag 1993; f 19,50 
'De ruimte waarin wij leven', Den Haag 1993; f 19,50 

Cahiers 

• 'Relatie en huwelijk', Den Haag 1991; f 8,00 
• 'Denken over Democratie, van forum naar partnerschap', 

Den Haag 1993; f 10,00 
'In Goede Banen, een analyse van het verschijnsel mi 
gratie', Den Haag 1993; f 10,00 

Nota's 

'Drugs. Kiezen tussen twee kwaden' (1990); f5,-
• 'Op zoek naar publiek', Den Haag 1993; f 5,00 

• 
Hoe kunt u besteDen? 
U kunt telefonisch bestellen door te bellen met de SWB, van 
maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 17.00 uur, tele
foon 070-3621515; fax 070-3641917. U kunt schriftelijk bestel
len door een voldoende gefrankeerd kaartje te sturen aan: SWB 
D66, Noordwal 10, 2513 EA te Den Haag. 

• 
Een abonnement op Idee 
Jaarabonnementen op Idee kosten f66,- inclusief verzendkos
ten. De losse nummerprijs is f15,- . Met een abonnement be
spaart u derhalve op jaarbasis (6 nummers) f24 ,-. Voor een 
abonnement kunt u bellen of schrijven naar bovenstaand num
mer en adres. 
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