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BESCHOUWING 

Stelselherziening Gezondheidszorg: 

zorg of zegen ? 
Door Jacquelien Soetenhorst 

Plan-Sinwns in de Eerste Kamer 

'Eerste Kamer laat Simons in het stof bij
ten', 'Triomf Senaat is nederlaag Tweede 
Kamer', 'Boze Lubbers valt uit naar Se
naat,' een paar van de krantekoppen, die 

Over Simons, de problemen 
bestaan voort, dus 

voorstel in de Tweede Kamer het een en 
ander was geschied. Een enquète onder 
de bevolking maakte duidelijk dat vrijwel 
niemand wist wat de stelselherziening in het debat gaat door! 

eind november 1991 aandacht vroegen 
voor het zestien-uur durend debat dat de 
Eerste Kamer met staatssecretaris Si-
mons voerde over zijn plannen. Het voorstel, een Raamwet, die 
nog moet worden uitgewerkt in een tiental AMvB's, was op het 
nippertje, door de Tweede Kamer aanvaard. Simons moest in
stemmen met een amendement (afkomstig van het CDA), dat de 
zogenaamde 'voorhangprocedure' in de Raamwet opnam inzake 
het Zorgbesluit, de belangrijkste Algemene Maatregel van 
Bestuur, waarin onder andere de 'aard, inhoud en omvang' van 
de zorg wordt uitgewerkt. Deze procedure houdt in dat de AMvB 
aan beide kamers moet worden voorgelegd en pas dertig dagen 
nadien in werking kan treden. In die periode van dertig dagen 
kan dan één van beide kamers vragen om regeling bij wet. In dat 
geval wordt de AMvB ingetrokken en moet er alsnog een wet 
komen, die dus weer de hele gang -advies Raad van State, goed
keuring beide kamers- moet afleggen. Zo iets duurt al gauw een 
jaar. Dit handvat werd nu aangegrepen door de CDA-fractie in de 
Eerste Kamer, om Simons onder druk te zetten. Onder de drei
ging hiervan te zijner tijd gebruik te zullen maken, vroeg fractie
voorzitter Kaland aan de Staatssecretaris om deze AMvB te split
sen, dat wil zeggen het deel dat per 1 januari 1992 wordt inge
voerd en het deel dat een jaar later, in 1993 moest worden inge
voerd, in afzonderlijke AMvB's te regelen. Achtergrond hierbij is 
dat dan opnieuw de 'voorhangprocedure' geldt, zodat opnieuw 
beide kamers zich inhoudelijk met deze materie kunnen bezig
houden. Zo werd een technische wending gegeven aan een op zich 
politieke kwestie. 
Deze gang van zaken is voor de Eerste Kamer niet ongebruike
lijk. Zij moet immers de kwaliteit van wetgeving bewaken en 
toetsen op deugdelijkheidseisen, zoals consistentie, 'waarheid' (in 
hoeverre maakt de wet de pretenties -neergelegd in de doelstel
lingen- waar), uitvoerbaarheid en vooral als het gaat om (veran
deringen in) de 'rechtspositie van burgers: helderheid. Het is zeer 
goed denkbaar dat een wetsvoorstel, dat om politieke redenen in 
de sfeer van compromissen door de Tweede Kamer is aangeno
men, sneuvelt in de Senaat. Juist bij politiek controversiële zaken 
ligt dit stemgedrag in de lijn der verwachtingen. 

Nieuwe feiten 

Daar komt in dit geval bij dat sinds de behandeling van het wets-

Jacquelien Soetenhorst is lUl van de Eerste Kamer en van de 
redactie van Idee. 

concreto ging betekenen. Er ontstond on
gerustheid onder mensen die afhankelijk 
zijn van medicijnen of voorzieningen. Wat 
betekent dit voor mijn situatie? Mag ik 

mijn psychiater nog blijven bezoeken of mijn huisarts? Moet ik 
mijn medicijnen gedeeltelijk zelf betalen, of naar een andere apo
theek? Men had en heeft nog altijd geen idee. En wie er wel wat 
van afweten -artsen, ziekenhuizen, apothekers, verzekeraars, pa
tiëntenorganisaties- uitten hun ongerustheid in de media: zij 
voorzagen gigantische problemen, spraken van 'chaotische toe
standen'. Zilveren Kruis en Centraal Beheer gaan fuseren, een 
stap naar kartelvorming? De voorzitter van het VNO, Rinnooy 
Kan, daagt eind oktober de staatssecretaris uit voor een openbaar 
debat. Het was aardig om te zien hoe een topman uit het bedrijfs
leven de nadelen van de vrije markt onderstreept, terwijl een 
staatssecretaris van socialistische huize het concurrentieprincipe 
aanprijst om een goedkoop en goed 'gezondheidsproduct' te ver
krijgen. 
Simons woof al dit tumult weg door het voor te stellen als het 
gedruis van een achterhoedegevecht van belangengroepen. Maar 
toen op 24 oktober de Ziekenfondsraad tot uitstel adviseerde 
omdat het veld nog niet klaar was voor de ingrijpende maatrege
len van Fase 2 zag het er wèl somber uit. Een meerderheid van 
het college stelde dat 'invoering per 1 januari 1992 te grote risi
co's in zich bergt voor de verzekerden, de verzekeraars, en de 
aanbieders van zorg'. Ook over de veronderstellingen waarop het 
Plan-Simons berust is de Raad kritisch. Zij achtte het 'uiterst 
twijfelachtig of de beoogde maatregelen zullen leiden tot een 
meer beheersbaar gezondheidsstelsel. We zouden eerder op stij
ging van de (beheers)kosten moeten rekenen. Opmerkelijk is dat 
zes van de zeven Kroonleden tot de meerderheid behoorden. 
Om nog te redden wat er te redden viel besloot de regering 10 
dagen voor de openbare behandeling het wetsvoorstel 'uit te kle
den' door belangrijke onderdelen, zoals de huisartsenhulp, verple
ging en verzorging, uit te stellen tot 1 januari 1993. Voor 1 janu
ari 1992 zou alleen de farmaceutische hulp, samen met wat 'klein 
grut' overblijven, zoals het erfelijkheidsonderzoek. De druk leek 
nu van de ketel, maar liep weer tot kookpunt op, toen een uiterst 
kritisch advies van de Raad van State over het zogenaamde 
Zorgbesluit uitlekte. De Raad van State had niet alleen bezwaar 
tegen het tempo van invoering, maar plaatste op tal van punten 
een dik vraagteken achter de haalbaarheid van de veronderstel
lingen. Daarmee kwam de basis waarop de stelsel herziening be
rust ter discussie te staan, en dat ging verder dan kritiek op de 
procedure of het tempo van invoering. Deze informatie werd ons 
formeel onthouden, maar tenslotte toch -op het weekend voor de 
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behandeling- vertrouwelijk toegezonden. Tot slot verscheen op de 
dag van de behandeling het rapport van de commissie 'Keuzen in 
de zorg' (commissie Dunning). We stonden op het punt te beslui
ten over de overheveling van 95 % van het 'fonds pakket' naar de 
verplichte basisverzekering. Mosterd na de maaltijd dus? 

Wat houdt de stelselherziening in? 

Het gaat in de gezondheidszorg om heel veel geld: 50 miljard. 
Geschat wordt dat dit bedrag in 1995 is opgelopen tot 61 miljard. 
Men hoopt 1.2 miljard te besparen door het terugdringen van het 
ziekteverzuim. In Nederland bestond kritiek op het duale stelsel, 
waarin 2/3 deel van de bevolking verzekerd is bij het ziekenfonds 
en 1/3 particulier. Ook de planning van voorzieningen verliep 
stroef. Het startpunt voor de discussie ligt bij de commissie 
Structuur en Financiering van de Gezondheidszorg (de commissie 
Dekker), ingesteld door een VVD/CDA kabinet. Zij kwam in 1985 
met een rapport dat koos voor een versterking van de marktwer
king in de gezondheidszorg. Vijfenzeventig procent van de zorg 
moest in een basisverzekering voor iedereen zijn gedekt; voor het 
overige konden de mensen zich bijverzekeren als zij dat wilden. 
Na het aantreden van een CDAlPvdA kabinet werd dit plan ver
der uitgewerkt in de nota Werken aan Zorgvernieuwing, als aan
zet voor een aantal wetsvoorstellen. In 1995 moet dan het hele 
pad zijn afgelegd. 
In de eerste fase van de stelselherziening is een aantal onderde
len (ambulante psychiatrische hulp, kunst- en hulpmiddelen) 
overgeheveld naar de AWBZ. (15 dec. '88; Stbl. 610). De Wet 
Inkomens Vrije Beroepsbeoefenllfen is per 1 januari ingetrokken 
en de contracteerplicht is inmiddels afgeschaft. Sinds september 
1991 geldt het nieuwe stelsel voor medicijnen, het 
Geneesmiddelen Vergoeding Systeem (GVS). Dit houdt in dat bij 
gelijkwaardige medicijnen de verzekering alleen de kosten van 
het goedkoopste medicijn vergoedt. Wie toch het duurdere medi
cijn wil, moet dit zelf betalen of zich hiervoor bijverzekeren. Het 
wetsvoorstel Fase 2 past in dit rijtje, maar is in feite de belang
rijkste wet, omdat daarmee het groene licht wordt gegeven voor 
de verdere instrumenten van de stelselherziening. 
Kostenbeheersing en sociale rechtvaardigheid zijn de overkoepe
lende doelstellingen voor de herziening. Om dat te bereiken is een 
aantal maatregelen nodig; de schotten in de financiering moeten 
verdwijnen. De verantwoordelijkheid dient van de overheid naar 
de partijen over te gaan -aanbieders van zorg, verzekeraars en 
patiënten. Verzekeraars krijgen de vrijheid om contracten af te 
sluiten en zullen dat vooral gaan doen met diegene, die de beste 
zorg voor de laagste prijs aanbiedt. Zij kunnen -omdat zij zelf 
voor een deel van de premie (18 %) de hoogte mogen vaststellen
variatie aanbrengen in hun pakketten, variatie in eigen risico-be
dragen en in het soort zorg (bijvoorbeeld wel of geen tandarts, ho
meopathische middelen, fysiotherapie). Ook kunnen zij kiezen 
tussen het in natura-systeem, waarbij de rekening rechtstreeks 
wordt vergoed aan degene die de zorg heeft geleverd, of het resti
tutie systeem, dat tot nu toe gebruikelijk is voor particuliere ver
zekerden. 
De verzekeraars moeten wel een prijs betalen voor deze vrijheid. 
Zo mogen zij geen winst maken en zijn verplicht iedereen, rijk of 
arm, jong of oud, voor de zelfde premie een basispakket aan te 
bieden waarin 95 % van de zorg is ondergebracht. Voortaan 
wordt de zorg, waar de verzekerde recht op heeft, omschreven in 
functionele termen. Het is dus niet meer de verstrekking of de 

soort hulpverlener, die de verzekering garandeert, maar het soort 
zorg. Gaat het bijvoorbeeld om verpleging, dan kan de verzeke
raar bepalen -aan de hand van de contracten die hij heeft geslo
ten met aanbieders van zorg- wie deze zorg moet leveren. Dit 
geeft mogelijkheden voor substitutie, bijvoorbeeld tussen gezins
zorg en wijkverpleging, of tussen verpleeghuis en zorg thuis. De 
verzekeraar bepaalt dus of de verzekerde in zee mag gaan met 
degene die de zorg aanbiedt. En de patiënt? Die krijgt de moge
lijkheid om elke twee jaar van verzekeraar te wisselen. 
De financiering is als volgt geregeld: 82% van de premie is inko
mensafhankelijk en wordt ingehouden door de belastingdienst; 
18% bestaat uit nominale premies, die de verzekeringsmaat
schappijen innen en waarmee zij kunnen concurreren. De verze
keraars krijgen uit de centrale kas een normuitkering als zij kun
nen aantonen dat zij verhoudingsgewijs veel verzekerden uit 'risi
cogroepen' hebben. Op dit moment zijn de criteria daarvoor nog 
er grof, namelijk leeftijd, geslacht en regio. 

De bezwaren van de Eerste Kamerfractie 

Het gebrek aan consistentie: Politiek bestaat nu eenmaal uit 
beeldvorming en dus draait zij minstens ten dele op emoties. 
Voorstanders van de stelselherziening schetsen een dramatische 
ontwikkeling als er niets zou gebeuren. De kosten stijgen, de 
overheid moet machteloos toezien hoe de particulier verzekeraars 
zich verrijken en de fondspatiënten de dupe dreigen te worden. 
De jeugd is 'gezond, sterk en goedverdienend', en zij staat tegen
over zielige ouderen met minimale uitkeringen. Jongeren en al
leenstaanden worden afgeschilderd als groepen die nu lang ge
noeg geprofiteerd hebben van de lage premies. Daar tegenover 
staan weer degenen die chaotische toestanden voorspellen als de 
ingrijpende maatregelen doorgaan, zowel in financieel opzicht als 
in de kwaliteit van de zorg. Zij wijzen er op dat alleenstaanden de 
dupe worden, en 'de familie doorsnee' voordelig uitkomt. 
De kunst is nu om door deze beeldvorming heen te zien. Na te 
gaan wat de eigen belangen zijn van degene die deze beelden ge
bruikt. Zo goed mogelijk tot de feiten door te dringen. Hoe reëel is 
nu eigenlijk het verschil tussen ziekenfonds en particulier verze
kerde? 
Om de lijn te pakken te krijgen is het nodig weer even terug te 
gaan in de geschiedenis. Met welke verwachtingen is de vernieu
wing op gang gebracht? Wat waren indertijd, toen Erwin Nypels 
woordvoerder was voor D66, de veronderstellingen en wat is daar 
inmiddels, gezien de opstelling in de Tweede Kamer met Jacob 
Kohnstamm als woordvoerder, uit gegroeid? Het verkiezingspro
gramma van D66 laat ook een ontwikkeling zien. Zowel het Plan 
Dekker, als elementen uit het Plan-Simons zijn daarin terug te 
vinden, ook al wordt de nodige ruimte gelaten voor een flexibilIe 
waardering gezien de snelle maatschappelijke veranderingen. 
Het kernprobleem met het Plan-Simons is dat het probeert het 
onverzoenlijke te verzoenen: de principes van de vrije markt uit 
het liberale gedachtengoed en de uitgangspunten van de volks
verzekering uit de denkwereld van de sociaal-democraten. Wie 
dit eenmaal in de gaten heeft, begrijpt ook beter de inconsequen
ties van de stelselherziening, zoals het concurrentieprincipe voor 
de verzekeraar, waarbij tegelijkertijd het maken van winst wordt 
verboden; zoals het leggen van de eigen verantwoordelijkheid bij 
de burger, en tegelijkertijd in feite het maken van iedereen tot 
fondspatiënt; praten over rechten van de verzekerde en tegelij
kertijd het invoeren van vage functieomschrijvingen; de markt-
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werking zien als bewaker van de kwaliteit, en tegelijkertijd besef
fen dat de markt onvriendelijk is voor marginale groepen, zoals 
verstandelijk gehandicapten of psychiatrische patiënten. (1) 

De sterke partijen, zoals de ziekenfondsen, spelen behendig in op 
deze veranderingen, waardoor ondertussen de machtsverhoudin
gen als in een caleidoscoop veranderen. De wetgever tracht dan 
weer dit machtenspel te neutraliseren door de stelselherziening 
te baseren op objectieve doelstellingen -kostenbeheersing en soli
dariteit- en de rest als een technische uitwerking te presenteren. 
Maar daardoor wordt een principiële discussie ontweken. Kosten
beheersing en sociale rechtvaardigheid, wie zal daar bezwaar 
tegen hebben? 

Twijfelachtig succes van grootscheepse operaties: Elke ingreep in 
de sociale werkelijkheid heeft onbedoelde gevolgen. Hoe zorgvul
dig het plan ook is voorbereid. In de jaren ze-
ventig, toen velen nog geloofden in de maak
baarheid van de samenleving, is met dit soort 
grootse plannen gewerkt (bijvoorbeeld op het 
gebied van onderwijs, binnenlands bestuur, po
litie), maar de ervaring was niet bepaald hoop
gevend. De sociale werkelijkheid is weerbarstig 
en mensen reageren anders dan voorzien. Het 
aanbrengen van kleine verbeteringen, incre
mentele planning, blijkt een zinniger benade
ring, daar waar sprake is van onhoudbare 
knelpunten. Dit geldt al helemaal voor de ge
zondheidszorg, zeker nu het Nederlandse stel
sel -internationaal gezien- hoog scoort op pun
ten als bereikbaarheid, toegankelijkheid en 
kwaliteit. Gezien de vele onzekerheden heeft 
onze fractie voorgesteld een moment van bezin
ning in te bouwen en -bijvoorbeeld in de vorm 
van een hearing van onafhankelijke deskundi
gen- aan de hand van de nu beschikbare infor
matie de balans op te maken. Zou het niet zin
nig zijn om eerst op kleine schaal te experimen
teren met een aantal elementen uit het plan, zoals de functionele 
omschrijving van de verpleegzorg? De substitutie tussen verschil
lende soorten zorg en een instelling zou geschikt zijn om ervaring 
mee op te doen. Waarom dan toch een plan doorgezet 
dat bol staat van de onzekerheden? 
Het argument dat de motivatie zou verdwijnen bij de zorgverze
keraars, omdat zij op dit moment in de startblokken stonden, 
sprak ons niet aan. De indruk ontstaat dat andere motieven een 
rol spelen, zoals de noodzaak tot bezuinigen. Wat zich afspeelt op 
de 'gezondheidsmarkt' sinds de overheveling per 1 januari beves
tigt alleen maar onze bange vermoedens. De invoering van het 
Geneesmiddelen Vergoedingssysteem leidt tot misbruik, de pre
mies worden niet verlaagd na de overheveling van de medicijnen 
naar de AWBZ en de patiënt gedraagt zich iets te veel als 'een 
calculerende burger'. Simons overweegt dan in te grijpen via een 
prijsmaatregel. "De logica van de collectivisatie van de gezond-

(1) Uit de talloze voorbeelden een brief van het PIUSOORD aan 
de Eersle Kamerleden d.d. 14 november 1991. Van de 1500 ver
slandelijk gehandicazplen, die flit op de wachllijsl slaan is 40% 
verzekerd bij een Brabanlse verzekeraar. Ácceplalieplichl en 
afdwingbare zorgplichl belekenl een minimale uitgnve vnn 
37.000.000 per jnar (los van knpitnallaslen voor bouw). Helgeen 
neerkomt op een slijging van de nominale premie meI 50%. 

heidszorg is dwingend, totdat op een zekere dag de burger merkt 
dat het keurslijf dat hem met goede bedoelingen is aangesmeerd 
een dwangbuis blijkt. Wordt vervolgd", zo schrijft het NRClHan
delsblad in haar commentaar. (2) 

Twijfel over de haalbaarheid van de doelstellingen: Het doel van 
kostenbeperking is in de loop van het debat al vervangen door het 
minder pretentieuze doel van kostenbeheersing. Maar ook die 
term dekt de werkelijkheid niet. Als de aanbieders van zorg en de 
verzekeraars hun gang mogen gaan, terwijl de patiënt alleen 
maar vraagt om behoud, herstel of versterking van zijn gezond
heid, ontstaat een cumulerend effect. De instrumenten die dit 
zouden moeten afremmen, zoals de keuzen in de zorg, de kwali
teitswetgeving of een kritisch meedenkende patiëntenbeweging, 
zijn in Fase 2 van de stelselherziening nog niet ontwikkeld. 

Jongensslaapzaal van een instellilIg voor gehandicapten 

Deskundigen rekenen voor -aan de hand van ervaringen met 
Fase 1- dat het nieuwe stelsel kostenverhogend uitpakt, onder 
andere door de hoge beheerskosten. (3) 

En de solidariteit of sociale rechtvaardigheid? Tot op het laatste 
moment kwamen er nieuwe berekeningen over de inkomensef
fecten. Het is de vraag hoe lang nog ontkend kan worden dat de 
stelselherziening vooral om inkomenspolitieke redenen is doorge
zet. Nu premie-verlaging uitblijft, zal de doorwerking in de collec
tieve lastensfeer onvermijdelijk zijn. Duidelijk is tevens dat al
leenstaanden met een forse premiestijging te maken krijgen. De 
indruk ontstaat dan ook dat de ene onrechtvaardigheid wordt in
geruild voor de andere. 

(2) NRC-Handelsblad, 8 januari 1992 

(3) Ziekenhuis, september 1991; ESBjuii 1990 
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Is het gekozen instrumentarium geschikt om de doelstellingen te 
bereiken?: Dit is de vraag waar alles om draait. Omdat er geen 
harde bewijzen zijn, dreigt het debat te ontaarden in een 'welles 
nietes spelletje'. Zal de keuzevrijheid leiden tot kwaliteitsverbete
ring? Zullen de vroegere ziekenfondsen kans zien om van een on
persoonlijke bureaucratie te veranderen in een cliënt-gerichte be
waker van de kwaliteit van de gezondheidszorg? Zal het nieuwe 
bekostigingsstelsel efficiënter werken? Het blijven open vragen 
waarbij de bewijslast rust op de schouders van degene die het ins
trument voorstelt, in dit geval de regering. Maar die heeft tal van 
argumenten waarom het niet nodig, ja onmogelijk is, om het stel
sel op onderdelen te testen. Het is alles of niets. Door de interven
tie van de Eerste Kamer is de mogelijkheid tot bijsturing, op 
grond van de ervaringen opgedaan met de overheveling van de 
medicijnen, vergroot. De discussie over het Zorgbesluit zal ver
moedelijk nog voor het zomerreces plaatsvinden. Ik hoop dat deze 
discussie gevoerd zal worden aan de hand van gegevens, die een 
behoorlijk inzicht geven in de effecten van die onderdelen van de 
stelsel herziening, waarmee inmiddels ervaring is opgedaan, zo
als de geneesmiddelen. 

Rechtsonzekerheid door functionele omschrijvingen van de zorg: 
Op dit moment heb je als verzekerde recht op een bepaalde vers
trekking, bijvoorbeeld opname in een verpleeghuis. In het nieuwe 
stelsel wordt de 'verpleging' verzekerd, maar wie en waar die ge
leverd wordt, dat is in handen van de verzekeraar. Hoe die func
tie-omschrijvingen er uit gaan zien is nog onduidelijk. Blijven zij 
globaal, dan zijn verschillen in inzicht tussen de verzekerde en de 
verzekeraar te verwachten en dus ook een toeloop naar de rech
ter. Wordt de functieomschrijving specifiek, dan schiet zij haar 
doel voorbij, namelijk de substitutie tussen zorgvormen. 

Achterblijven van de 'derde partij', de patiënt / verzekerde: Het pro
ces van invoering verloopt onevenwichtig. Wie ontbreekt, is de be
langrijkste partij in het overleg, de burger zelf. De sterke partijen 
in het veld, zoals de KNGB, de NZR, en de zorgverzekeraars, heb-

ben de kaarten al geschud. Te 
meer steekt het wanneer degene 
waar alles om draait, de patiënt, 
in de hele operatie achteraan 
komt hinken. Op de dag van de 
openbare behandeling ontvingen 
wij een magere notitie van de 
staatssecretaris 'Publiek bestel', 
waarin een aantal ideeën over de
ze problematiek zijn neergelegd. 
Onduidelijk is nog de rol van de 
provincies en de gemeenten. Het 
Landelijk patiënten/consumenten 
platform schrijft op 13 november 
de Eerste Kamer o.a.: "Wij hebben 
de afgelopen weken kunnen con
stateren dat de discussie steeds 
meer een inkomenspolitiek karak
ter heeft gekregen. De positie van 
de patiënt/consument als centrale 
marktpartij lijkt in de uitwerking 
van de algemene grondgedachte 
nauwelijks aan bod te komen. In 

haar advies over de concept AMvB's komt de Raad van State tot 
de conclusie dat in het licht van het streven naar vergroting van 
keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid de positie van de 
verzekerde te zwak is." 

Scepsis over de grotere keuzevrijheid van de burger: Tegenover 
een vergroting van de keuzemogelijkheden, met name de moge
lijkheid van verzekering te wisselen na twee jaar, staat een be
perking. Zo is de verzekerde afhankelijk van de aanbieder van 
zorg, waarmee zijn verzekeringsmaatschappij een contract heeft 
gesloten. De meeste ziekenfondsen werken regionaal. Voorts 
blijkt nu al dat ziekenfondsen geen contracten sluiten met medici 
boven een bepaalde leeftijd. 
Omdat de zorg in functionele termen wordt omschreven is toe
stemming van de verzekerde nodig, voordat je als patiënt naar 
een hulpverlener gaat. Ook dit is -althans voor de particulier ver
zekerde- een achteruitgang. Dat deze vage omschrijvingen leiden 
tot een toenemend beroep op de rechter is een te verwachten ef
fect, dat tot nu toe onderschat werd. En hoe reëel is nu dat wisse
len van verzekering? Mensen willen geen gedoe. Vooral oudere 
mensen willen rust en zekerheid. Niet iedere keer de kleine let
tertjes lezen, premies gedeeltelijk terug krijgen, weer aan andere 
zorgaanbieders (wat een woord) wennen. En kUnnen we wel ver
gelijken? Het duurt jaren voordat ervaring met verschillende 
maatschappijen is opgedaan -tegen die tijd benje dood. 

Onvoldoende zekerheid over Europese consequenties: D66 heeft al 
in het prille begin -in een informeel gesprek met de staatssecreta
ris- gevraagd naar fricties met het Europees mededingingsrecht. 
Gaat er geen kartelvorming plaatsvinden en wat zijn de conse
quenties als dit botst met het Europese recht? Ook in de schrifte
lijke voorbereiding is hiernaar gevraagd, maar het antwoord bleef 
uit. Pas toen de Europese Commissie kritische vragen begon te 
stellen, werd de landsadvocaat ingeschakeld. De uitkomst hiervan 
was nog niet bekend ten tijde van de behandeling in de Eerste 
Kamer. Genoeg reden om ook hier een vraagteken te plaatsen. 
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Procedurele bezwa.ren: De Eerste 
Kamer toetst primair op de kwali
teit van wetgeving. In de praktijk 
-zo blijkt uit het voorafgaande
zijn inhoud en vorm niet scherp te 
onderscheiden. In dit geval zijn er 
twee formele bezwaren: De hele 
gang van zaken werd gekenmerkt 
door onzorgvuldigheid, onvolledig
heid en 'last minute' beslissingen, 
waarvan de consequenties niet te 
overzien zijn. In de tweede plaats 
werd het groene licht gevraagd 
voor een Raamwet die niet meer 
is dan een lege huls, omdat de uit
werking per AMvB moet plaats
vinden. 
Nu uit het advies van de Raad 
van State bleek dat de belangrijk
ste AMvB -het Besluit zorgaan
spraken bijzondere ziektekosten 
verzekering- de toets der kritiek 
niet kon doorstaan, zou het van 
naïviteit getuigen om er dan maar 
op te vertrouwen dat het allemaal goed zou komen. De CDA-frac
tie had dit vertrouwen in elk geval niet en heeft Simons -min of 
meer met het mes op de keel- tot concessies gedwongen. Het is 
een wat technische zaak, maar het komt er op neer dat de wijzi
gingen in het Zorgbesluit in een apart AMvB worden geregeld, 
waarvoor opnieuw een advies van de Raad van State nodig is, en 
waarvoor ook de voorhangprocedure geldt. Hierdoor moet het 
parlement opnieuw oordelen over de maatregelen, die op 1 janu
ari 1993 in werking treden. 
Met andere woorden, het parlement houdt de vinger aan de pols. 
Wat ons betreft ligt de bal nu bij de Tweede Kamer. 

Discussie in de partij: De opstelling van de eerste kamerfractie in 
deze zaak is niet bij iedereen goed gevallen. Dat is op zich niet 
verwonderlijk. Het gaat om een controversieel onderwerp dat een 
ieder in hart en nieren raakt. Het is ook een onderwerp waar D66 
zich goed op kan profileren, juist tussen VVD en PvdA. Dit be
treft dan inhoudelijke punten zoals de eigen verantwoordelijk
heid van de consument/patiënt, heldere begrijpelijke wetgeving 
vooral als het gaat om rechtsaanspraken, daadwerkelijke partici
patie van de betrokkenen en het lef hebben keuzen te doen die 
niet bij voorbaat gunstiger uitvallen voor de gevestigde belangen 
(farmaceutische industrie versus homeopathische geneesmidde
len). 
D66-ers hebben oog voor een pragmatische aanpak. Zijn ook be
reid standpunten te herzien als de ontwikkelingen daartoe aan
leiding geven. In de gezondheidszorg behoort dit tot de dagelijkse 
berichtgeving. Recent is Simons teleurgesteld omdat de particu
lier verzekeraars het geneesmiddelen-vergoedingssysteem niet 
uitvoeren, zodat de premieverlaging uitblijft. Patiënten hebben 
de mazen in deze regeling al ontdekt en laten zich opnemen in 
een ziekenhuis om zo de 'dure' te kunnen krijgen. Een incremen
teel stap-voor-stap-veranderingsmodel maakt de evaluatie en een 
bijsturen mogelijk. Wie voelt er nu voor een sprong in het duister, 
zelfs al zou de verzekering de schade dekken ? • 

Welke geneesheer
directeur heeft 
nog geen Idee ? 

Dat wordt dan de hoogste tijd. 
Met In abonnement op Idee blijven trouwens ook 
ziekenverzorgenden, verpleegsters in opleiding, 
chirurgen, neurologen, psychiaters, huisartsen, 
doktersassistenten, internisten, handopleggers, 
magnetiseurs, wiggelroedelopers, studenten ge-

neeskunde en Klazien uit Zalk uitstekend 
op de hoogte. 

Proefnununer: f 15,
Jaarabonnement (6 nrs.) f 66,-

Bel tijdens kantooruren: 
070-3858303. 

Wie idee mist, mist het meest. 
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