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Toen Els Borst aantrad als 
minister van Volksgezond
heid wist zij de politieke 
opinie over de stelselher
ziening te verwoorden met 
de opmerking dat de Delta
werken klaar waren en het 
vooral ging om goed on
derhoud . Grosso modo viel er 
over de gezondheid van de 
Nederlandse bevolking en 
de gezondheidszorg niet 
veel te klagen en het werd 
niet opportuun geacht te 
discussieren over nieuwe 
grootste plannen en minis
teriele blauwdrukken. In 
het regeerakkoord van 
Kok 1 was in het meerjaren
beleid een volumegroei 
voor de gezondheidszorg 
voorzien van I ,3 %, het
geen door de experts als 
wisliful thinkinn werd be
stempeld. Deze budget
taire kaderstelling werd 
ook niet als dusdanig zwaar 
gezien dat een structurele 
herziening van het stelsel 
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De auteurs waarschuwen dat de opnieuw 

ontbrande stelseldiswssie dreigt te verzanden in 

een diswssie over de financierinn van de zorn in 

plaats van over de ornanisatie van de zorn. 

Bearnumenteerd wordt dat de acwele sitllatie in 

de zorg een sterkere overheidssturing vereist, in 

termen van systeemontwerp en visie-ontwikkelinn 

van het nezondheidszornsstelsel. 

voor de invoering van een 
basisverzekering leek dit 
rapport alras naar de bu
reauladen te verdwijnen, 
niet zozeer om de analyse 
als wel om het politick niet 
correcte woord 'basisver
zekering'. De discontinui"
teit in de politieke retoriek 
betekende echter geen dis
continui"teit in het beleid. 
Zoals Maarse en Van der 
Made in I 99 .5"' a! consta-
teerden werd de retoriek 
vanaf de kabinetten Kok te
rughoudender van toon 
maar blijkt er sinds circa 
I 987 een opmerkelijke 
contimiiteit te zitten in be
leidsmaatregelen, waarbij 
de invoering van een gere
guleerde marktwerking en 
ccn groter bcroep op de in 
dividuele verantwoorde
lijkheid constanten zijn. 

Anno 2oo 1 lijkt het re
torische tij gekeerd en mag 
er weer over een stelsel-

nodig was. Op basis van het rapport van de commis
sie Dekker was vanaf I 9 8 7 de gcreguleerde markt-

wijziging worden gediscus
siecrd. Met de verkiezingen in zicht, een grote 
publieke belangstelling voor gezondheid en gezond
heidszorg, zichtbare discrepanties tussen vraag en 
aanbod in de vorm van wachtlijsten en de wind van 
een gunstige cconomische ontwikkeling in de rug, 
haasten aile partijen zich te verklaren dat zij veran
deringen in het stelsel met een basisverzekering en 
aanvullende particuliere verzekeringen voorstaan 
en zijn reeds de eerste stand pun ten ingenomen met 
betrekking tot het nieuwe st~lsel. En daarin lijkt zich 
een verontrustende parallel af te tekenen met de 
ontwikkelingen van begin jaren negentig rond het 
plan-Simons. Nog voordat de stelseldiscussie op in
houdelijke gronden is gevoerd, hebben de grote 

. werking als sturingsprincipe voor de gezondheids
zorg omhelst, maar de voorziene invoering van een 
basisverzekering en ombuiging van de AWBZ wer
den, ondanks de inzet van Hans Simons, geen wer
kelijkheid. Het waren met name de verandcrende 
machtsverhoudingen en voorziene fmancielc conse
quenties die maakten dat cen gepolariseerd politick 
debat over de stelselwijziging eindigde in een 
tweetal kabinetsperiodes waarin incremented be
leid voorop stond. Toen in I 997 de Wetenschappe
lijke Raad voor het Regeringsbeleid met een uitge
breide analyse kwam op grond waarvan werd gepleit 
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politieke partijen reeds hun ideologische posities in
genomen, waarbij de PvdA pleit voor een basisver
zekering met een inkomensafhankelijke premie, 
CDA en vvn voor een nominale premie waarbij on
gewenste inkomenseffecten via de fiscus verrekend 
worden, en D 66 voor combinatie van beide. Daar
mee dreigt de stelseldi cussie - wederom - te ver
zanden in een discussie over de financiering van de 
zorg in plaats van een discussie over de organisatie 
van dezorg. 

In ditartikel doen wij een pogingom de kernvra
gen in de discussie over een mogelijke stelselwijzi
ging te identificeren. De problemen in de gezond
heid zorg zijn niet alleen van financiele aard, maar 
komen ook voort uit de mate waarin de organisatie 
van het aanbod van zorgvoorzieningen adequaat is 
om aan de vraag en behoefte aan zorg te voldoen. 
Een stelseldiscussie zou dan ook moeten beginnen 
met het beantwoorden van de vraag hoe het gezond
heidszorgsysteem dusdanig kan worden ingericht 
dat de interactie tussen de aanbieders en vragers van 
zorg aantoonbaar leidt tot een betere effectiviteit, 
efficientie en tevredenheid binnen maatschappelijk 
gedragen kaders van risico- en inkomenssolidariteit 
en gelijke toegankelijkheid. Dit artikel geeft daarop 
gcen eenduidig antwoord maar wil wei een leidraad 
bieden bij de discussie. In de herziening van het stel
scl zien wij een belangrijkc rol weggelegd voor de 
overheid. Die client de richting aan te geven op basis 
van een duidelijk visie op de tockomst van het stel
sel. Allereerst zullen wij kort uiteenzetten wat een 
gezondheidszorgsysteem eigenlijk is en het speci
fieke karakter van hct Nederlandse systeem be
chrijven in vergelijking met andere Europese Ian-

den. Op basis van een korte historische verkenning 
Iaten we zien hoe de overheidssturing op de 'medi
sche markt' zich gaandeweg ontwikkeld heeft. Ver
volgens wordt ingegaan op de organisatie van het 
aanbod van zorg, de inhoud van het pakket van een 
basisverzekering en de fmanciering. Aan het einde 
van het artikel wordt de balans opgemaakt. 

Wat is een aezondheidszorastelsel 
In es entie bestaat het gezondheidszorgsysteem uit 
drie partijen: de aanbieders, de vragers en de fman-
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ciers, die onderling interacteren op basis van een 
serie spelregels welke grotendeels door de overheid 
zijn vastgesteld. De kern van het systeem bestaat uit 
het bevorderen van de volksgezondheid (door bij 
voorbeeld voorlichting, screenina en curatieve zorg) 
en het verzorgen en verplegen van zieken. Het aan
bod bestaat in essentie uit professies en instellingen 
die op meerdere niveaus onderling geschakeld zijn 
georganiseerd (sinds de jaren zeventig spreken we 
over lijnen) . De essentie van medische zorg (cure) 
bestaat uit het betrekken van wetenschappelijke 
kennis en daaruit resulterende vaardigheden op het 
terrein van diagnostiek en therapie op individuen 
om ziektc te voorkomen ofte behandelen. De essen
tie van zorg onder de noemer care bestaat naast het 
toepassen van wetenschappelijke kennis uit het hie
den van die diensten die binnen de Nederlandse cul
tuur onder goede verzorging worden verstaan inclu
siefbepaalde vormen van huisvesting. 

Sturina van de zora in historisch perspectiif 
De betrokkenheid van de Nederlandse overheid bij 
de inrichting van de gezondheidszorg heeft zich over 
de jaren geleidelijk ontwikkeld. Volksgezondheids
beleid (public health) heeft een lange traditie, al zijn 
de wortels hiervan eerder bij de lokale overheid dan 
bij de rijksoverheid terug te vinden 2 . Pas aan het 
eind van de negentiende eeuw (Gezondheidswet 
186s) zet de landelijke overheid zich tot regulering 
van de bevoegdheden van beroepsbeoefenaren op 
het terrein van de gezondheidszorg en het instellen 
van een Staatstoezicht. Bemoeienis met de organisa
ti e van het ziekenhuiswezen is evcneens marginaal 
en de bloei van ziekenhuizen in de eerste helft van de 
twintigste eeuw ondervindt weinig hinder van de 
nationale overheidJ. Eveneens blijft de invloed op de 
bekostiging van zorg (ziektekostenverzekeringen) 
bovenal een lokale aangelegenheid met betrokken
heid van werkgevers en werknemcrs. De zieken
fondswet wordt in '941 door de Duitse bezetter in
gevoerd en na de oorlog gehandhaafd. Discussies 
over de invoering van een nationaal gezondheids
zorgsysteem zoals in Engeland, leiden in Nederland 
niet tot iets concreets. De organisatie van de ' medi
sche markt' (de interactie tussen aanbieders en vra-

1 II. Maarse en J. van der Made, 'De 
continui'teit in de hervorming van de 
gczondheidszorg', Gezondheid 1993: 3-
12 

2 Bewegingen zoals die van de 
hygienisten in de 2e helft van de 

negentiende eeuw kwamen primair 
voort uit de groep van medici en 
werden gaandeweg door de overheid 
overgenomen. In de negentiende eeuw 
vindt aansturing van de 
beroepsbeoefenaren aanvankelijk 

eveneens plaats via lokale overheden. 
3 H. van der Velden, 'Groot of kl ein: 
de opbouw van het Nedcrlandse 
ziekenhuiswezen, 1 89o- 1 9so', In: 
Tijdschr!ft voor sociale oeschiedenis 1999 
(2S), 4: 407-424. 
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gers van zorg) is primair gebaseerd op zelfregulering 
van private notjor prifit ondernemingen van onder
scheiden signatuur4. Daarmee valt het Nederlandse 
systeem te typeren als corporatief (of meer popu
lair: een product van het poldermodel)S. 

Tijdens de wederopbouw neemt de bemoeienis 
van de overheid met de zorg even toe. In I 967 wordt 
onder een economisch gunstig gesternte de A w B z 
ingevoerd waarmee een stcrke impuls wordt gege
ven voor een snelle groei van verpleeg- en verzor
gingshuizen, maar het d uurt tot I 9 7 4 ( een jaar na de 
oliecrisis) voor onder hetkabinet-Den Uyl een meer 
omvattend wetgevingstraject tot stand komt waar
mee de overheid de planning van het aanbod en de 
hoogte van de tarieven probeert te belnvloeden. 
Drijfveer hiervan zijn de toenemende kosten van de 
gezondheidszorg. Gedurende de periode 1974-
I 987 blijft het planningsdenken de belangrijkste be
sturingsfilosofie van de overheid. 

Hoewel een aantal op planning en budgettering 
gebaseerde maatregelen zeker effectief geweest 
(onder andere de budgettering van ziekenhuizen) 
blijkt eind jaren tachtig de planningsbenadering te 
verstarrend en niet afdoende om de kosten te be
heersen. Met het rapport van de commissie Dekker 
worden in de vs heersende ideeen over marktwer
king in de zorg overgenomen en wordt een geregu
leerde marktwerking bepleit op basis van een basis
verzekering. Met dit rapport verandert de bestu
ringsfilosofie van de overheid, althans op papier, en 
worden gezondheidseconomische redeneringen be
palend voor het denken over de inrichting van het 
zorgsysteem. De vraag is hoe door een grotere doel
matigheid en flexibiliteit tot een beter functionerend 
systeem te komen. Was tijdens de periode van plan
ning ( 1974-1987) nog een duidelijke link te onder
kennen tussen de zorginhoudelijke ontwikkelingen 
en de bestuurlijke maatregelen, vanaf 1987lijkt voor 
een lange tijd het financiele discours gelsoleerd plaats 
te vinden van het volksgezondheidsbeleid. Er wordt 
primair gestuurd op kosten en volume en slechts zeer 
beperkt op de feitelijke gezondheidseffecten van het 
zorgsysteem. Mede door de aandacht voor kwaliteit 
komt er in dit denken langzamerhand een kentering. 
In de praktijk vindt de overheidssturing ten dele nog 
plaats op basis van regelingen uit het tijdperk van de 

4 W de Blecourt, F. Huisman en 
H. van der Velden, Themanummer 
'De medische markt in Nederland, 
18S0- 19SO' Tijdschr!fi voor aeschiedenis, 
1999 (25)· 

planning en voor het andere dee] op basis van de 
'overheid op afstand' filosofie waarbij veldpartijen 
zoals verzekeraars, instellingen en beroepsbeoefena
ren worden aangezet tot zelfsturing. 

In de volgende paragrafen zullen wij proberen te 
betogen waarom de huidige ontwikkelingen vragen 
om een sterkere visie van de overheid op de inrich
ting van het systeem en waarom van de overheid in 
het toekomstige stelsel meer sturing vereist is dan 
thans het geval is. 

De oraanisatie van het aanbod van zora 

Niet aileen het aanbod aan zorg is continu als gevolg 
van nieuwe (technologische) ontwikkelingen aan 
verandering onderhevig, ook de vraag naar zorg ver
andert op basis van veranderende opvattingen over 
gezondheid en gezondheidszorg. De ontwikkeling 
van het aanbod reageert zowel op de wijzigende be
hoefte (needs, gedefinieerd vanuit een medisch epi
demiologisch perspectief) als op de wijzigende 
vraag (demand, het feitelijke gebruik dat burgers van 
zorg wensen te maken). Ondanks - of misschien 
juist mede onder invloed van - de objectief vast te 
stellen verbeteringen in de gezondheidstoestand van 
de Nederlandse bevolking over het afgelopen decen
nium, bijvoorbeeld afgemeten naar levensverwach
ting, lijkt de spanning tussen de verwachtingen van 
de bevolking ten aanzien van zorg en de feitelijke 
mogelijkheden aileen maar groter te worden. 

In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 
1997 (vTv) word tin detail aangegeven welkedemo
grafische en epidemiologische ontwikkelingen we 
de komende jaren mogen verwachten, en welke 
consequenties deze ontwikkelingen kunnen hebben 
voor het gezondheidszorgaanbod. De levensver
wachting (74,6 jaar voor mannen en 8o,3 jaar voor 
vrouwen in I 994) zal tot 2o 1 r; nog verder toenemen 
(geschat wordt respectievelijk 77,1 en 8 I ,3 jaar) . 
Het doe! van de gezondheidszorg verschuift steeds 
meer van levensverlenging naar het bevorderen van 
de kwaliteit van Ieven. De gezondheidsverschillen in 
Nederland tussen bevolkingsgroepen nemen echter 
niet af, en gezondheidsachterstand is nog steeds aan
wezig bij lagere sociaal-economische groepen, ar
beidsongeschikten, werklozen, ongehuwden, al
lochtonen en dak- en thuislozen. 

s Vgl. T.E.D. van der Grinten en 'J.P. 
Kasdorp , 'Choices in Dutch health 
care: mixing strategies and 
responsibilities', In: Health Policy, 1999 
(so): 105-122. 
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De omvang van de groepen die nu een achter
stand hebben zal naar verwachting tot 2 o 1 s sneller 
toenemen dan die van de algemene bevolking (8% 
groei) en concentreert zich vooral in bepaalde wij 
ken van grote steden. Met preventie kan nog een 
aanzienlijke gezondheidswinst worden geboekt6 . 

Belangrijke risicofactoren ontwikkelen zich in de 
Ncderlandse bevolking ongunstig (roken, drinken, 
drugsgebruik, onveilig vrijen, vet dieet, weinig be
wegen), met name in de groepen die al op gezond
heidsachterstand staan, en de effecten van preven
tieve interventies blijven achter bij het maximaal 
haalbare. Daarnaast schiet het inzicht in de doel
treffendheid van zorg, zowel preventie als diagnos
tick en klinische behandeling, vaak tekort. 

Hoewel de overheid op alle in de vTv genoemde 
tcrreinen activiteiten heeft ontplooid en Zorg On
derzoek Nederland (zoN) onderzoeks- en ontwik
kelingsprogramma's heeft uitgezet op de meeste van 
de genoemde terreinen, is het vTv denken nog niet 
omgezet in een meer structurele herorientatie op de 
inrichting van het zorgaanbod in Nederland. Die in
richting draagt nog steeds de sporen van de in de 
jaren zestig en zeventig ingestelde dichotomie tus
sen eerste- en tweedelijnszorg en zorg gefmancierd 
vanuit de Ziekenfondswet (acute zorg) en de Alge
mene Wet Bijzondere Ziektekosten (veel van de 
zorg voor chronisch zieken en geestelijke gezond
heidszorg). Daarbovenop komt nog de tweedeling 
tus en de preventieve zorg als onderdeel van volks
gczondheidsbeleid door de (publieke) G Go' en en de 
curatieve zorg in (private notjor prcjit) instellingen. 
Dcze dichotomiecn lijken gczien de veranderingen 
in de gezondheidsproblcmen van de Nederlandse 
bcvolking niet Ianger adequaat als organisatieprinci
pes voor het zorgaanbod7. 

Yooral de positie van de huisarts in het gezond
heidszorgsysteem behoeft de aandacht. De huisarts 
is in de jaren zestig/zeventig neergezet als de cru-

ciale poortwachter tussen eerste en tweede lijn en 
coordinator van verschillende vormen van zorg voor 
de individuele patient. In het vormgeven van hun 
poortwachtersfunctie zijn huisartsen geslaagd: on
geveer 90% van de klachten die patienten presente
ren, wordt door huisartsen zelf afgehandeld, terwijl 
voor slechts r o% de hulp wordt ingeroepen van een 
specialist. De coordinerende rol is echter minder 
goed uit de verf gekomen8

, terwijl daar nu juist 
meer behoefte aan is . Juist nu integratie van preven
tie en curatie, chronische en acute zorg steeds be
langrijker worden, lukt het de huisartsgenecskunde 
maar in beperkte mate om de veranderende preven
tieve gezondheidszorgtaken in de praktijk waar te 
maken en is de huisarts bij vee! initiatieven tot ke
tenzorg voor chronisch zieken niet betrokken. Dit is 
niet bedoeld als een verwijt aan de reeds zwaar op de 
proef gestelde beroepsgroep van huisartsen maar 
een oproep tot herbezinning over de rol van de hills
arts in het Nederlandse gezondheidszorgsysteem. 
Mede door een jarenJange te krappe instroom in het 
artsenberoep ontstaat nu bij de huisartsgeneeskunde 
een moeilijk oplosbare spanning tussen de verwach
tingen en de mogelijkheden. 

De verplaatsing van technologic en toepassing 
van (specialistische) kennis naar de thuissituati e 
maakt een verdere verstrengeling van eerste- en 
tweedelijnszorg onontkoombaar en noopt tot het 
opgeven van het lijnenspel en het faciliteren van 
zorgnetwerken. Dergelijke netwerken kunnen ont
staan op basis van de zogeheten ketenzorginitiatie
ven (samenwerking tussen zorgaanbieders rond 
concrete zorgprocessen, bijvoorbeeld de zorg bij 
reuma of diabetes) die nu al op ver.schillende plaat
sen in Nederland bestaan9. Het realiseren van dit 
soort samenwerking is weer iets anders dan de 
samenwerking c.q. integratie van aanbieders en fi
nanciers, de zogenaamde manaaed-care initiaticven. 
Ook hiervoor lijkt in Nederland ruimte en belang-

6 Een groot dee! van de sterfgevall en 
( 1 33. s-oo in 1994) kan worden 
toegcschreven aan risicofactoren waar 
door prcventieve maatregelen aan kan 
worden gewerkt zoals rokcn (circa 
2 3. ooo sterfgevallcn), hoge bloeddruk 
(circa 1 7 .ooo ), te hoog cholesterol 
(ruim Il .ooo), lichamelijke inactiviteit 
(ruim Sooo), glucose intolerantie (bijna 
7ooo) en sterk overgewicht (circa 
6ooo). 
7 De schcicling tussen acute en 
ch ronische zorg valt gaandeweg weg 
wannecr het zwaartepunt verschuift 

naar chronische ziekten waarbij juist de 
continu!teit van zorg voorop staat en 
binnen een langdurig zorgtraject af en 
toe sprake is van acute periodes. Ook 
de organisatie van preventie opgezet in 
hct tijdperk van de infectieziektcn is 
deels achterhaald ~n door de 
toencmende kennis over risicofactoren 
schuivcn preventieve en curatieve zorg 
steeds meer in elkaar. Preventieve zorg 
is daarmee evenzeer de 
verantwoordelijkheid van ziekenhuizen 
als van GGD-en. 

von huisamen in de tweedelijn (proef
schrift) , Utrecht: NIVEL, 1992. 
9 We moeten in dit vcrband niet Ianger 
spreken over transmurale zorg, een 
woord dat schatplichtig blijft aan de 
echelonneringsgedachtc, maar over 
integrate zorg (intearated care en shared 
care in de vs en Engeland) Vgl. H. Juch, 
S. Groenewoud, S. van UfTelen en 
C. Nas, Van transmuraa/ naar intearaa/. 
Ontwikkelinaen en achteraronden van 
transmurale samenwerkin9 in de Nederlandse 
aezondheidszora, Ycreniging H EA 0 I 
Deloitte & Touche, 2ooo. 8 Yerg. T.J.J.M.T. Kersten, De invloed 
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stelling te zijn maar ook hier blijkt weer de spanning 
tussen de regionale en de landelijk opererende zorg
verzekeraars en de scheidslijn met de zorgkantoren 
van de AWBZ. 

Wil een sterkere regionale orientering op zorg 
van de grond komen, zodat lokale zorgnetwerken 
een kans krijgen, dan is actief overheidsingrijpen een 
vereiste. De huidige plannings- en financieringswet
geving bevordert slechts fusies tussen gelijksoortige 
aanbieders (ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, 
verzorgings- en verpleeghuizen) en deze vorm van 
integratie belemmert de mogelijkheden om regio
naal tot integra tie over de grenzen van de comparti
menten heen te komen. Paradoxaal genoeg zijn er 
voor de reorganisatie van het aanbod van zorg weer 
alomvattende plannen nodig waarbij de uitvoering 
op regionaal niveau gestalte kan krijgen maar het de 
verantwoordelijkheid van de centrale overheid is om 
ervoor te zorgen dat planningswetgeving en finan
ciering de incentives bevatten die het ontstaan van 
gei:ntegreerde zorgnetwerken stimuleren. De ge
zondheid van (groepen in) de bevolking en de kwali
teit van de zorg dienen daartoe de stuurinformatie 
aan te leveren in plaats van de zorgproductie en de 
kosten. 

De inhoud van het pakket 

De inhoud van de zorg client, zoals in het vooraf
gaande betoogd, afgestemd te zijn op de gezond
heidstoestand van de bevolking. Daarnaast is het 
nodig ook de grenzen te bepalen van datgene wat we 
tot de gezondheidszorg rekenen, en datgene waar
van we vinden dat iedereen er recht op heeft. Werd 
deze discussie in de jaren 'So gevoerd onder de noe
mer van 'grenzen aan de zorg', de laatste jaren is het 
basispakket de noemer waaronder die discussie 
plaatsvindt. Waarbij onder basispakket wordt ver
staan het pakket aan zorg dat voor iedereen toegan
kelijk zou moeten zijn. 

De discussie over de inhoud van het basispakket 
enerzijds, en het debat over de kosten van de ge
zondheidszorg anderzijds, zijn de afgelopen jaren 
veelal los van elkaar gevoerd. Dit onderscheid is 
kunstmatig. Immers, wat we bereid zijn aan de ge
zondheidszorg uit te geven, kan niet los worden ge-

Io WRR (Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid), Rapporten aan de 
Reaerina. Volksaezondheid (52/ 1997), Den 
Haag: Sdu, I 997. 
I I L.J. Gunning-Schepers en K. 
Stronks, Stelsel- en keuzediscussie: 

zien van de doelen die we daarmee willen bereiken. 
Wanneer de zorg bijdraagt aan doelen die op een 
groot draagvlak kunnen rekenen (bijv. zorg voor ge
handicapten), zal de bereidheid tot financiering veel 
verder gaan dan wanneer de zorg voor doeleinden 
wordt ingezet die niet breed worden onderschreven 
(bijv. cosmetische behandeling). Er lijkt in Neder
land overeenstemming te bestaan over het bevorde
ren van de volksgezondheid en zorg voor zieken, als 
de twee centrale doelstellingen van de gezondheids
zorgio. 

Een vervolgvraag is waarom, en in welke mate, 
wij bereid zijn collectiif verantwoordelijkheid te dra
gen voor de realisatie van die doeleinden. Het w R R 

advies 'Volksgezondheidszorg' stelt dat binnen de 
voorzieningen die aan bovengenoemde doelstellin
gen bijdragen, gradaties aangebracht kunnen wor
den in de mate waarin collectieve verantwoordelijk
heid wordt ervaren. Zo zal in tijden van schaarste 
binnen het pakket van preventieve maatregelen, aan 
de bestrijding van infectieziekten een hogere priori
teit worden gegeven dan bijvoorbeeld aan vroege 
opsporing van ziekten, onder meer vanwege de ex
terne effecten van infectieziekten. Waar vervolgens 
precies het afkappunt wordt gelegd, met andere 
woorden, voor welke voorzieningen wei en voor 
welke niet solidariteit kan worden afgedwongen, zal 
bepaald moeten worden in een politiek debat. In het 
kader van ons betoog is niet zozeer van belang welke 
keuzes gemaakt worden, maar veeleer dat het keuze
debat gevoerd wordt. Aileen wanneer keuzes ge
maakt worden met betrekking tot de omvang en sa
menstelling van het collectieve pakket, kan voorko
men worden dat het huidige collectieve (zieken
fonds) pakket voor de lagere inkomens in onze sa
menleving verschraalt, en meer koopkrachtige 
groepen kwalitatief hoogwaardiger zorg kunnen 
kopeni I. 

Oat de discussie over te maken keuzes in het col
lectieve pakket de laatste jaren nauwelijks gevoerd 
is, is niet verwonderlijk. Het verleden heeft geleerd 
dat dit ingewikkelde debatten zijn, getuige onder 
meer de wijze waarop de discussie over verwijde
ring van 'de pil' uit het ziekenfondspakket is ver
lopen. Toch ontkomen weer niet aan, en in plaats 

onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
ESB Dossier 'De zorg ontregcld?' 84e 
jaargang, I juH I999, D4-D8; J. Hamel, 
Ga bij gezondheidszorg uit van de vraag. 
NRC Handelsblad, 23 september 2ooo, 

jrg. 30: pg. 7 (Opinie). 
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van deze discussies te ontwijken lijkt het dan ook tijd 
het complexe karakter ervan te erkennen en ver
schi llende mogelijke overwegingen te expliciteren. 
Die noodzaak kan gei1lustreerd worden door de sys
tematiek die destijds door de commissie Dunning 
is voorgesteld (de zgn. trechter van Dunning), te 
vergelijken met de systematiek die in het w R R ad
vies is aangedragen. De systematiek van Dunning 
vie! destijds op door zijn betrekkelijke eenvoud. In 
de praktijk is de toepassing echter heel wat ingewik
kelder gebleken, onder meer omdat de invulling 
van bijvoorbeeld de eerste zeef in de trechter, die 
van 'noodzakelijkheid', een mix bleek van norma
tieve en empirische elementen' 2 . De door de w R R 

voorgestclde systematiek bergt de complexiteit van 
het keuzeproces reeds in zich, doordat de verschil
lende mogelijke afwegingen (bijdrage aan centrale 
doelstellingen, verschillende argumenten voor 
coUectieve verantwoordelijkheid, afweging van 
kosten/ effectiviteit over voorzieningen etc.) in de 
y tematiek zelf geexpliciteerd worden. Behalve 

complex, zullen de te maken keuzes vrijwel altijd 
pijnlijk zijn '3, getuige bijvoorbeeld de protesten van 
getroffen bevolkingsgroepen (vrouwen, ouderen) in 
discussies in het verleden. Ook dit schept de ver
plichting de afwegingen die tot een bepaalde keuze 
geleid hebben te expliciteren, zodat voor anderen te 
beoordelen is op welk onderscheid de keuze ge
baseerd is, en of dit onderscheid moreel relevant 
is. Tcnslotte is het belangrijk te erkennen dat de 
te maken keuzes tevens in hoge mate politieke keuzes 
zijn. Zo lijkt de noodzaak kosten-effectiviteits
overwcgingen een rol te Iaten spelen bij het samen
stellen van het basispakket in steeds brcdere kring 
bepleit te worden: voorzieningen waarvan de kos
tcn-effectiviteit onaanvaardbaar laag is, zouden niet 
voor opname in het pakket in aanmerking komen. 
Wclk niveau nog wei, en welk niet aanvaardbaar is 
(vgl. de discu sie over het bevolkingsonderzoek op 
rcspectievclijk borst- en baarmoederhalskanker), 

kan niet bepaald worden op basis van objectieve 
overwegingen, maar dient door de politick te wor
den vastgesteld '4. 

Dit alles vereist een overheid die zich als stuur
man opstelt, die afwegingen maakt tussen de vaak 
tegengestelde belangen van verschillende 'getrof
fen' groepen. Deze keuzes worden waarschijnlijk 
gemakkelijker te accepteren wanneer het totaal pak
ket van voorzieningen wordt doorgelicht, in plaats 
van afzonderlijke voorzieningen. Pas bij een afwe
ging over voorzieningen heen, wordt immers duide
lijk wat de consequentie is van het niet doorvoeren 
van keuzes. Ook de relatieve welvaart die we op dit 
moment doormaken kan bijdragen aan het welsla
gen van de discussie, omdat de druk om keuzes te 
maken vanuit financiele overwegingen nu rninder is 
dan in minder welvarende tijden. 

Het financieri ngs- en betalingsij'steem 
De Nederlandse gezondheidszorg werd in 1999 
voor s ,3% gefmancierd uit belastingen, voor 87,8% 
uit premies en voor 6,9% uit eigen betalingen' >. De 
publieke financiering om vat zowel de AW B z als de 
z F w, elk met hun eigen regels ten aanzien van pak
ket, premie en eigen betalingen. ' 6 De particuliere 
ziektekostenverzekeringen omvatten zowel de aan
vullende verzekeringen van het ziekenfonds, als de 
'gewone' particuliere ziektekostenverzekering voor 
tweede compartimentszorg (hoofdzakelijk huisarts, 
specialist, ziekenhuis en geneesmiddelen), als de zo
geheten standaardpakketpolis voor verzekerden die 
uit het ziekenfonds moeten, maar vanwege hun risi 
coprofiel niet worden geaccepteerd voor een 'ge
wone' particuliere polis. De premie. voor een parti
culiere polis wordt bepaald door het risicoprofiel 
van een verzekerde en is daarmee sterk leeftijdsaf
hankelijk. Bovenop deze premie betalen particulier 
verzekerden bovendien een tweetal omslagbijdra
gen ten behoeve van een deel van de ziekenfonds
populatie (zgn. WTZ en Moo z) 1 7. Hierdoor gaathet 

12 Vcrg. K. tronks, L.J. Gunning-
hepers en G.A. den Hartogh, elcctie 

van basisvoorzieningen met de trechter 
nn Dunning. Tach een politieke 
discussie, Medisch Contact ,-od jaargang 
no43, '99>. p. IJ70-IJ72 

jaargang ,-,-, 2ooo, p. 118o-118J 
1 > Zorgnota 2ooo, p. 1 S7 

zorgver.£ekeraar zelfstandig bepaald en 
varieert van fl. 28,7> tot fl. 41,oo. De 
procentuele premie voor de Algemene 
Wet Bijzondere Ziektekosten (Awoz) 
bedraagt Io,l,-%. Deze premie maakt 
deel uit van de loonheffing over de 
eerste belastingschijf en wordt geheel 
door de werkgever of uitkerende 
instantie ingehouden. 

1 3 Vcrg. L. H. Mulder, 'Lage-kans genees
kunde', NIIC Hande/sb/ad, 9 januari 1999 
14 Vgl. ook R.J.M. Dillmann en F.B.M. 
anders, 'Na het gisten het brood. 
ontouren van ccn nieuwe 

gc7ondhcidszorg', Medisch Contact, 

16 In 2ooo bedraagt de procentuele 
ziekenfondspremie 8, 1 o% van het loon 
of uitkering over maximaalll. 2 1 s ,- per 
dag. Daarvan word t"1 ,7>% door de 
werknemer of uitkeringsgerechtigde 
betaald en 6,3>% door de werkgever of 
uitkerende instantie. Naast de 
pro cntuele premie is een nominalc 
premie verschuldigd . Deze 
maandelijksc premie wordt door iedere 

1 7 Deze omslagbijdragcn bedroegen in 
1999 voor lo tot 6> jarigen resp. fl. 
408 (wTZ) en fl. 237,60 (MOOZ). 
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bij de particuliere verzekering feitelijk om een 
mengvorm van publieke en private financiering. 

Achter het globale etiket sociaal verzekerings
stelsel met een belangrijke rol voor particuliere ver
zekering, gaat dus een ingewikk:elde bouwwerk 
schuil van wet- en regelgeving. Het doe! hiervan is 
om te zorgen voor toegankelijkheid, effectiviteit, 
doelmatigheid en kostenbeheersing in de zorg. 
Doordat deze doelen echter deels strijdig zijn (het 
vergroten van de toegankelijkheid leidt bijvoor
beeld vrijwel per definitie tot hogere kosten) en 
doordat sprake is van wisselende visies op de sturing 
van zorg, is het geheel van incentives zo talrijk gewor
den dat de afzonderlijke impulsen niet tegelijkertijd 
zijn te volgen en nauwelijks nog werkzaam zijn. Vol
gens In 't Veld ' 8 begint het stelsel door deze verwar
ring resistent te raken tegen welke impuls van bui
tenaf dan ook. Een toekomstige stelselherziening 
vraagt dan ook om bezinning op de te bereiken doe
len en het relatieve belang daarvan. 

Het huidige betalingssysteem kenmerkt zich 
door het gebruik van budgettering op vrijwel aile ni
veaus: macrobudgetten, verzekeraarsbudgetten, in
stellingsbudgetten en budgetten voor specialisten
honoraria '9. Dat lijkt wat overdone, maar het is in 
ieder geval te verkiezen hoven het gebruik van een 
macrobudget zonder microbudget. Het voorbeeld 
van de specialisten in de eerste helft van de jaren ne
gentig heeft Iaten zien dat het gelijktijdig gebruik 
van een macrobudget en een honorering per ver
richting artsen voor een klassiek prisoner's dilemma 
plaatst: individueel hebben ze belang bij een hoge 
productie, collectief trekken ze daardoor aan het 
kortste eind, omdat ze bij budgetoverschrijding ge
straft worden met tariefkortingen. 

Op het moment dater overeenstemming bestaat 
over de vraag welk pakket van noodzakelijke voor
zieningen collectief gefinancierd client te worden, is 
overigens het gebruik van macrobudgettering feite
lijk niet meer aan de orde. Een toename van de 
macrokosten veroorzaakt door een grotere vraag 
naar die noodzakelijke zorg is daarmee als het ware 

automatisch 'legitiem'. Dat neemt natuurlijk niet 
weg dater behoefte blijft bestaan aan realistische ra
rningen van de macrokosten van zorg. Die ramingen 
moeten dan echter wei a is zodanig worden gebruikt 
en niet dienen als budgettaire taakstelling. 

Toesankelijkheid 
Op basis van het eerder aangehaalde WRR-rapport 
kunnen we constateren dat een toereikende risico
solidariteit een centrale voorwaarde is om gezond
heidszorgvoorzieningen voor iedereen toegankelijk 
te houden zonder een overmatig beroep te doen op 
inkomenssolidariteit. Risicosolidariteit houdt in dat 
een individuele premie niet afhankelijk is van de 
werkelijk te verwachten individuele kosten, direct 
samenhangend met de gezondheidstoestand van een 
persoon. Bij een volledige risicosolidariteit zijn de 
premies per persoon gelijk aan de gemiddelde kos
ten van zorg per hoofd van de bevolking. Inkomens
solidariteit impliceert dat deze lasten worden ver
deeld in relatie tot de financiele draagkracht. Vol
gens het w R R-rapport staat de risicosolidariteit 
onder druk ten gevolge van de risicodragende bud
gettering bij de ziekenfondsen, het toenemend be
lang van collectieve contracten en de vergrijzing. De 
risicosolidariteit kan worden gegarandeerd via een 
verplichte verzekering in combinatie met een accep
tatieplicht voor verzekeraars. Om risicoselectie 
door verzekeraars te voorkomen dienen verzeke
raars te worden gecompenseerd voor een ongun
stige samenstelling van hun verzekerdenbestand 
(waarvoor een technisch ingewikkelde systematiek 
is vereist) en moet worden bevorderd dat verzeker
den gemakkelijk kunnen overstappen van een verze
keraar met ongunstig samengesteld hestand (en dus 
een hoge premie) naar een verzekeraar met een gun
stig hestand. 

Wat de inkomenssolidariteit betreft is bet Neder
landse stelsel door de huidige scheiding in zieken
fonds- en particuliere verzekering feitelijk re
gressief. Die scheiding vervalt wanneer ziekenfonds
en particuliere verzekering integreren tot een 

18 R.J. In 't Veld, 'Van stu rings
consensus naar nieuwc schisma's' 
In: R.J. In 't Veld (red), Sturinaswaan &_ 

ontnuchterina, Utrecht: Lemma BY, 
1999. P· IO·J6. 
1 9 Er is sprake van macrobudgettering 
waarbij - zoals gezegd- ten tijde van 
Kok I slechts een volumegroei van 
1.3% was toegestaan, die onder Kok ll 
aangevuld is met extraatjes, 

bi jvoorbeeld voor het wegwerken van 
wachtlijsten in de zorg. Op mesoniveau 
is een begin gemaakt met de budget
tering van ziekenfondsen, terwijl aan de 
kant van het aanbod, instellingen als 
ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuis
zorgorganisaties al sinds de jaren 'So 
gebudgetteerd zijn. Met de invoering 
van de lokale initiatieven in het midden 
van de jaren negentig zijn zelfs de 

honoraria van vrijgevestigde medisch 
specialisten op instellingsniveau aan een 
budget gebonden, hoewel zij in 
principe nog steeds per verrichting 
worden betaald. De huisartsen worden 
voor zieke'nfondspatienten betaald via 
een abonnement (een vast bedrag per 
patient per jaar, een soort microbudget 
dus) en voor particuliere patienten per 
consult of visite. 
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ba ispakket. Hoe in een dergelijke basisverzekering 
de inkomenssoHdariteit wordt gegarandeerd, is een 
vraagwaarover we in dit artikel geen uitspraak willen 
doen. Hierover Iaten politieke partijen, adviesorga
nen en andere maatschappelijke partijen al genoeg 
van zich horen. Zelfs zoveel dat het stelseldebat lijkt 
te verengen tot een debat over financiering van zorg. 
Zoals we in onze inleiding al betoogden zijn de koop
krachteffecten van de stelselherziening weliswaar 
bclangrijk, maar client eerst te worden nagedacht 
over de 'inhoud' en dan pas over het 'geld'. 

E.ffectiviteit 

Binnen de grenzen van het basispakket, deels vastge
steld op basis van kosten-effectiviteitsanalyses (zie 
hiervoor), kan het gebruik van richtlijnen bijdragen 
aan effectieve en doelmatige zorg. Richtlijnen heb
ben onder andere als doe! de varia tie in het medisch 
handelen terug te dringen, hetgeen moet leiden tot 
een hogere effectiviteit en een efficienter gebruik 
van middelen 20

. Het probleem is echter dat - in het 
huidige systeem - de financiele prikkels op meso en 
microniveau het gebruik van deze richtlijnen in de 
wcg kunnen staan. 

Op mesoniveau kan de effectiviteit van de gebo
den zorg worden bevorderd wanneer verzekeraars 
(of de overheid) in hun contracten met aanbieders 
de kwaliteit waarborgen aan de hand van een combi
natie van concrete parameters en op hun functione
ren beoordeelde kwaliteitssystemen. De niet-ge
oormerkte extra middelen die in de afgelopen jaren 
aan de zickenhuisbudgetten zijn toegevoegd om de 
wachtlij ten terug te dringen en de werkdruk te ver
minderen, zijn wat dit betreft slechte voorbeelden. 
Dergelijk contractmanagement vraagt om een 
gocde informatievoorziening in de zorg en daar zit 
momenteel vaak de zwakke plek. Bovendien staat 
volgens ecn analyse van de R v z 2 1 de toelating, re
spectievelijk uitsluiting van aanbieders door regio
nale ziekenfondsen en zorgkantoren op gespannen 
voet met het Europees recht omdat aanbieders uit 
andere lidstaten belemmerd worden in de uitoefe
ning van hun recht op vrij dienstenverkeer. 

Op microniveau zijn beslissingen over de effecti
vitcit van de zorg in hand en van individuele beroeps
beoefenaren. Via gerichte prikkels in hun betalings- .. 

systeem kan hun gedrag tot op zekere hoogte wor
den gestuurd. De mogelijkheden daarvan moeten 
echter niet worden overschat, omdat de invloed 
ervan zich in het algemeen beperkt tot situaties 
waarin hulpverleners kunnen kiezen uit alternatie
ven die gelijkwaardig zijn qua effectiviteie 2

• Naar
mate meer evidence-based medicine gepraktiseerd zal 
worden, wordt deze ruimte waarbinnen financiele 
prikkels van invloed zijn kleiner. 

Doelmatiaheid 

Op macroniveau gaat het bij doelmatigheid om de 
allocatie van middelen. Een optimale mix van col 
lectief gefinancierde goederen is wellicht gemakke
lijker tot stand te brengen wanneer deze goederen 
(waaronder de gezondheidszorg) via de belastingen 
worden gefinancierd, dan in een sociaal verzeke
ringsstelsel als het onze. In system en waarin de zorg 
uit belastingen wordt gefinancierd is immers een di
recte afweging mogelijk tussen de uitgaven voor ge
zondheidszorg en die voor onderwijs, defensie en 
infrastructuur. De prernies die in verzekeringsstel
sels worden gemd ter frnanciering van de zorg, zijn 
geoormerkt en kunnen niet deels worden ingezet 
voor klassenverkleining of dijkverzwaring. Daar
door bestaat binnen sociale verzekeringsstelsels in 
principe meer ruimte voor autonome groei van de 
zorg (met stijgende premies als keerzijde daarvan), 
Mogelijk is het binnen een sociaal verzekeringsstel
sel ook moeilijker om middelen te verschuiven tus
sen de verschillende sectoren van de zorg. Oat is in 
ieder geval zo wanneer deze sectoren onder ver
schillende verzekeringscompartimenten vallen, 
zoals de AWBZ en de ZFW. 

Het voordeel van sociale verz~keringsstelsels 
hoven belastingsstelsels is de scheiding van financie
ring en aanbod. In Nederland maken de regionale 
zorgverzekeraars met aanbieders afspraken over de 
aard, de omvang en de kosten van de te verlenen 
zorg. Daarmee bebben zij in principe de mogelijk
heid om het aanbod af te stem men op de behoeften 
(zowel needs als demands) van de regionale populatie. 
De vraag is natuurHjk in hoeverre zorgverzekeraars 
op dit moment van die mogelijkheden gebruik 
maken en, aangenomen dat zij dit maar in beperkte 
mate doen, hoe zij daartoe kunnen worden gestimu-

2o M. van den Burg, M. Berg, R. 
B rghmans en R.H.J. tcr Meulen, 
'Normatievc aspecten van 
richtlijnontwikkeling en 
kostcnefTcctiviteitsstudics in de 

cardiologic en psychiatric', & Zorg). Europa en de aezondheidszora, 
Zoetermeer, 1 999 Dee! rapport C, KN MG-project 

Passende Medische Zorg. Utrecht: 
KNMG, 1999· 
2 1 RVZ (Raad voor de Volksgezondheid 

2 2 D.M.J. Delnoij, Physician Payment 
Systems and Cost Control (proefschrift), 
Utrecht: N 1 vEL, 1 994· 
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leerd. Het budgetteren van verzekeraars leidt er 
waarschijnlijk toe dat hun aandacht meer gericht zal 
zijn op de budgettaire kaders dan op de needs van hun 
verzekerdenpopulatie. 

Bij het bevorderen van doelmatigheid op meso
niveau valt te denken aan het beperken van overhead
en transactiekosten. Het bewaken van deze kosten is 
belangrijk wanneer het huidige proces van integratie 
en fusies in de zorg doorzet. Wanneer de organisa
torische integratie binnen zorgnetwerken te ver 
doorschiet en leidt tot grote, onoverzichtelijke aan
bieders-organisaties kunnen returns-to-scale optre
den 2 3. Doelmatigheid op het microniveau van het 
primaire proces is net als de effectiviteit van de zorg 
in handen van individuele beroepsbeoefenaren en 
kan via gerichte prikkels in hun betalingssysteem tot 
op zekere hoogte worden gestuurd. Daartoe lijkt het 
van be lang dat ontwikkelingen op het gebied van het 
werken met integrale kostprijzen rond zorgproduk
ten (bijvoorbeeld in de ziekenhuis- en revalidatie
sector) aansluiten bij de feitelijke zorgprocessen 
rond patienten met (chronische) ziekten zoals die 
binnen al of niet geformaliseerde zorgnetwerken 
plaatsvinden. 

Conclusie 
Wanneer er een discussie plaatsvindt over bet herin
richten van het zorgstelsel, client daaraan een pro
bleemanalyse vooraf te gaan. Daarbij moet worden 
nagegaan welke problemen zich voordoen in het sys
teem en welke aanpassingen om die reden nodig 
zijn. De problem en in de zorg die op dit moment de 
meeste aandacht krijgen, hebben voor een belang
rijk deel betrekking op de bedrijfsvoering. Het gaat 
dan om gebrek aan personeel, deels daarmee sa
menhangende wachtlijsten, teruglopende motivatie 
en arbeidssatisfactie en een gebrekkige afstemming 
van de verschillende voorzieningen op elkaar. Het 
beschikbaar stellen van meer geld teneinde het sys
teem van een betere 'smering' te voorzien, heeft de 
knelpunten tot op heden onvoldoende kunnen op
lossen. De hardnekkige problemen in de zorg zijn 
symptomen van een meer structurele peiformance 
crisis, die vraagt om structurele oplossingen. 

Over een periode van 1 35 jaar heeft de over
heidsbemoeienis zich verbreed van het reguleren 

van de bevoegdheden van beroepsbeoefenaren en de 
planning van instellingen tot het in stand houden van 
een financieringssysteem (AwBz /Ziekenfondswet) 
deels gebaseerd op risico- en inkomenssolidariteit 
en daarnaast tot het beheersen van de kosten in de 
gezondheidszorgsector. Geconstateerd kan worden 
dat de overheid inN ederland de totstandkoming van 
een evenwichtig gezondheidszorgstelsel niet actief 
initieert, maar vee leer de ontwikkelingen in het veld 
volgt en hierbij met terughoudendheid ingrijpt. De 
huidige besturingssystematiek van de overheid be
staat uit een mix van op planningsdenken, geregu
leerd marktdenken en kostenbeheersing gestoeld 
instrumentarium. Feitelijke ontwikkelingen in de 
zorg lijken maar beperkt van invloed op de keuzes 
voor de financiele inrichting van het stelsel. Ieclere 
vorm van stelselherziening zou echter bottom-up bij 
de vcranderingen in de zorg moeten beginnen. Uit
gaande van de twee centrale doelstellingen van de 
gezondheidszorg- bevorderen van de volksgezond
heid en het verzorgen en verplegen van zieken -
client vervolgens een basispakket van voorzieningen 
gedefinieerd te worden waartoe een ieder in onze 
samenleving toegang moet kunnen hebben . 

Tot welke veranderingen in de organisatie van 
zorg dwingt de volksgezondheid op dit moment? ln
tegratie van chronische en acute zorg en van preven
tie en curatie verhouden zich slecht met een verka
veling van preventietaken tussen de klassieke open
bare gezondheidszorg enerzijds en de huisartsen en 
zorginstellingen anderzijds en een scheiding van fi 
nanciering via Ziekenfondswet en AW B z. Zowel een 
integraal gezondheidsbeleid als een integraal zorg
beleid vragen om samenwerking tussen de nu aan
wezige zorgaanbieders welke door de bestaande re
gelgeving wordt gehinderd. De stelselherziening 
zou dus verder moeten gaan dan uitsluitend het inte
greren van ziekenfonds- en particuliere verzekering. 
Juist ook de schotten tussen het eerste en tweede 
compartiment moeten worden geslecht. 

Bij de inrichting van een toekomstig stelsel moet 
bovendien rekening worden gehouden met de incen
tives die van de gekozen fmancierings- en betalings
methodiek uitgaan op de beslissingen van patienten 
en aanbieders van zorg. ln het verleden hebben 
koopkracht- en inkomensgevolgen van stelselwijzi-

23 D.A . Barr, 'The Effects of 
Organizational Structure on Primary 
Care Outcomes under Managed Care', 
Annals '!f Internal Medicine '99S; 12 2: 
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gingen vaak meer aandacht gekregen dan deze meer 
inhoudelijkc beoordeling. Uiteindelijk moet het 
echter gaan om de vraag in hoeverre een bepaalde 
inrichting van het financieringssysteem bijdraagt aan 
de toegankelijkheid, effectiviteit en de doelmatig
heid van zorg. Het systeem moet bevorderen dat in
tegrale zorg wordt verleend die is toegesneden op 
de werkelijke behoeften van de populatie, met spe
ciale aandacht voor groepen met een gezondheids
achterstand. Om dit te bereiken moeten de gekozen 
incentives aantoonbaar doorwerken op het microni
veau van de feitelijke zorgverlening. Bovendien is het 
belangrijk dat de incentives op de verschillende ni
veaus niet tegenstrijdig zijn. Bij het inbouwen van 
prikkels moet zorgvuldig worden nagedacht over de 
mate waarin we de gczondheidszorgmarkt willen 
overlaten aan sturing door de 'invisible hand'. Naar
mate meer marktelementen in het systeem worden 
opgenomen, zullen we vaker te maken krijgen met 
E u-voorschriften die het vrije verkeer van goederen 
en dien ten willen garanderen, maar het en passant 
onmogelijk maken om nationale regels te stellen aan 
de betrokken marktpartijen24. 

Het is belangrijk dat de overheid bij het lanceren 
van nieuwe plannen voor een stelselwijziging in de 
Nederlandse gezondheidszorg kijkt naar een goede 
samenhang tussen doelen en rniddelen met inacht
name van de condities die specifiek zijn voor het Ne
derlandse bestel. Dat vereist visie en (wetenschap
pelijk gefundeerd) inzicht. Het is ons inziens nood
zakelijk dat de overheid deze verantwoordelijkheid 
voor systeemontwerp op zich neemt. De gezond-

heid van de N ederlandse bevolking in de 2 1 e eeuw 
vraagt om nieuwe Deltawerken. 

Daarbij pleiten wij niet automatisch voor een 
prominentere rol van de overheid in uitvoerende 
zin, zoals bijvoorbeeld de Britse overheid heeft in de 
National Health Service. Dat past niet binnen ons so
dale verzekeringsstelsel, dus wat dat betreft mag de 
overheid best op afstand blijven . Maar de overheid 
moet wei een visie neerzetten op inrichting van het 
stelsel en de verzekering en financiering die daarbij 
hoort. Door die visie consequent uit te dragen naar 
de belangrijke actoren (verzekeraars, aanbieders en 
patienten), moet het ook in het poldermodel moge
lijk zijn om het gezondheidszorgsysteem grondig te 
herzien zonder dat die rnissie voortijdig strandt in 
een post-moderne 'klassenstrijd' over inkomenspo
litiek en koopkrachtplaatjes. Toegegeven: ook 
staatssecretaris Simons ontbrak het 1 o jaar geleden 
niet aan een duidelijke visie. Maar hij miste het poli
tieke voordeel van de huidige peiformance crisis, die 
hoe schrijnend ook - de verschillende actoren in de 
zorg in ieder geval ontvankelijk maakt voor een 
debat over de fundamenten van het stelsel. Een her
ziening van het stelsel wordt door velen in de zorg 
noodzakelijk geacht. Om in de metafoor van de Del
tawerken te blijven: het is nu pompen of verzuipen 
en daarbij kunnen overheid en politiek niet als stuur
lui aan wal blijven staan. 

DIANA DELNOIJ, KARlEN STRONKS, 

NIEK KLAZINGA 

AjdelinB Sociale Geneeskunde, AMCI UvA 

24 Ministerie van vws, Grenze(n)loze 
zora. Het Nederlandse zorastelsel in 
internationaal perspectiif, Den Haag, 
september 2ooo, p. 6S. 




