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Volksgezondheid is een beleid
sterrein waarop de verlangens 
van PvdA en v v D enerzijds haaks 
tegenover elkaar staan, maar 
anderzijds naadloos overeenko
men. De VVD streeft naar de 
uiteindelijke afschaffing van het 
ziekenfonds. Iedereen zou zich 
particulier moeten verzekeren 
tegen een inkomensonafhankelij 
ke premie (burgers die hierdoor 
echt in de problemen komen 
zouden recht moeten hebben op 
een zorgverzekeringssubsidie). 
De PvdA zou het ziekenfonds 
juist willen uitbreiden tot een 
sociale (dus inkomensafhankelij 
ke) ziektekostenverzekering voor 
iedereen. Beide partijen lijken 
het er over eens dat de huidige 
tweedeling tussen ziekenfonds 
verzekerden en particulier verze
kerden ongewenst is . 

Die tweedeling is inderdaad 
buitengewoon lastig. Niet aileen 
om principiele of ideologische 
redenen, maar ook omdat na 
jaren tobben proefondervindelijk 
is komen vast te staan dat je met 
een dergelijk stelsel niet goed 
kunt bezuinigen. Redelijke 
motieven om de zorg in te per ken 
('voorziening x heb je niet nodig 
om goed te kunnen lev en ', 
'medicijn y is veel te duur, gege
ven-flet beperkte resultaat ', 
'behandeling z is pure luxe') ver
liezen aan kracht wanneer zij, 
gegeven de kenmerken van het 
systeem, blijkbaar aileen opgaan 
voor ziekenfonds verzekerden. 
Pogingen in de jaren 'So en '9o 

om te komen tot een systeem 
voor de hele bevolking, bij wijze 
van compromis op privaat
publieke basis (de plannen 
Dekker en Simons), zijn echter 
jammerlijk mislukt. De enige 
majeure verandering die daad
werkelijk gerealiseerd is, was de 
zogenaamde kleine stelselwijzi -
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ging, in 1986 . Bij die kleine stel
selwijziging werden de bejaar
denverzekering en het vrijwillige 
ziekenfonds ( dat voornamelijk 
bevolkt werd door personen met 
een slechte gezondheid en kleine 
zelfstandigen voor wie een parti
culiere verzekering te duur was) 
opgeheven. De doelgroepen van 
deze beide verzekeringen werden 
overgeheveld naar de particuliere 
verzekeringsmarkt en waren daar 
voortaan veelal aangewezen op 
een zogeheten standaardpakket
polis (ziekenfondspakket bij par
ticuliere verzekeraar, zonder 
medische keuring, tegen een vrij 
hoge, maar niettemin niet kos
tendekkende premie). De stan
daardpakketpolis voor 'slechte 
risico' s' wordt me de gefinancierd 
door wettelijke bijdragen (solida
riteitsheffingen) die particulier 
verzekerden sinds de kleine stel
selwijziging moeten betalen 
bovenop hun eigen verzekerings
premie . 

De enige grate verandering op 
het terrein van de volksgezond
heid die door Paars II wordt aan
gekondigd in het regeerakkoord 
lijkt neer te komen op het 
(gedeeltelijk) terugdraaien van de 
kleine stelselwijziging. Kleine 
zelfstandigen m et een laag inko
men krijgen toegang tot het zie
kenfonds en een deel van de 
'nieuwe' bejaarden komt op basis 
van het nieuwe regeerakkoord 
ook weer in het ziekenfonds 
terecht. Paars I I hoopt de in de 
afgelopen jaren ontstane proble
men (wachtlijsten, werkdruk) op 
te lossen door extra geld ter 
beschikking te stellen en men 
geeft aan te streven naar bestuur
lijke rust. 

Hoe sympathiek ik ook sta 
tegenover deze laatste intentie
verklaring (maatschappelijke sec
toren met rust laten en ophouden 



met voortdurend beleid maken is een voomemen 
dat in veel sectoren met gejuich zal worden ontvan
gen, vermoed ik), ik betwijfel toch of bestuurlijke 
rust het beste is wat de gezondheidszorg kan over
komen. In tijden van economische voorspoed is met 
ons onvolmaakte stelsel redelijk te werken. Bij eco
nomische tegenwind zal het evenwel mis blijven 
gaan. Het veld kan in zo'n periode (zoals het deed 
tijdens de vorige recessie) roepen dat het de taak 
van de politiek is om keuzen in de zorg te maken, 
maar de politiek zal die taak met het huidige stelsel 
niet kunnen vervullen. In een betrekkelijk egalitaire 
samenleving als de onze kun je geen keuzen maken 
die aileen het minst draagkrachtige deel van de 
bevolking zullen treffen. En waar de politiek niet 
expliciet kan kiezen zal impliciet worden gekozen. 
We hebben dat gezien tijdens de vorige kabinetspe
riode. Particuliere verzekeraars maakten reclame 
met 'wachtlijstbemiddeling'. Welgestelde patit~n
ten lieten zich behandelen in prive klinieken. 
Werkgevers sloten deals met verzekeraars en zie
kenhuizen om hun werknemers met voorrang te 
kunnen behandelen. 

In tijden van economische groei kun je die impli
ciete keuzen proberen te bestrijden, zoals Paars 1 

heeft gedaan en Paars II van plan is te gaan.doen: je 
probeert priye klinieken zoveel mogelijk tegen te 
gaan. Je verbiedt de zorgsector onderscheid te 
maken tussen werkenden en niet werkenden . Je 
probeert zo min mogelijk geld uit te geven aan over
headkosten (drukwerk, kantoorartikelen, schoon
maak). Je moedigt artsen aan om protocollen op te 
stellen voor doelmatige en effectieve behandeling. 
Je hoopt de inkomens van medisch specialisten 
enigszins omlaag te krijgen door integratie van spe
cialistenkosten in het ziekenhuisbudget. Je stelt 

extra geld ter beschikking om knelpunten aan te 
pakken. Als je heel verstandig bent draai je de priva
tisering van de sociale zekerheid terug, omdat je 
werkgevers die door de politiek financieel verant
woordelijk zijn gesteld voor de gevolgen van ziekte 
en arbeidsongeschiktheid, eigenlijk met goed fat
soen niet kunt verbieden zich te bemoeien met de 
feitelijke gezondheidszorg voor hun werknemers. 
(Zo verstandig is Paars 1 niet geweest en Paars 11 

helaas ook niet.) 
In tijden van economische tegenwind zullen de 

impliciete keuzen echter een steeds grimmiger 
karakter krijgen en dan heb je niet genoeg geld om 
ze adequaat tegen te houden. En er is in de gezond
heidszorg al gauw sprake van economische tegen
wind: door de vergrijzing van de bevolking is groei 
voor de zorgsector de normale situatie. Een stelsel
wijziging tijdens de jaren van voorspoed, zoals 
bepleit door de W etenschappelijke Raad voor bet 
Regeringsbeleid, zou ( ondanks aile narigheid die 
daarmee gepaard gaat) niet zo gek zijn geweest. 

Het volksgezondheidsbeleid van Paars 1 werd in 
het regeerakkoord van 1994 aangeduid als een 'no 
regret' beleid: het beleid zou noch de vvo noch de 
PvdA verder af mogen brengen van hun eigenlijke 
ideaal terzake: een particulier stelsel voor de hele 
bevolking respectievelijk een sociale basisverzeke
ring. Het voorgenomen beleid van Paars II kan 
varen onder dezelfde vlag. Het is evenwel de vraag 
of je je de luxe van bestuurlijke stilstand kunt ver
oorloven aileen om twee politieke idealen onver
kort intact te Iaten. Misschien moeten we ons vast 
voorbereiden op een periode van verschrikkelijke 
spijt van het no regret beleid tijdens de eerstvolgen
de grote recessie. 




