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Twee jaar paars 
volksgezond
heidsbeleid 

inds I97 3 zijn in Neder
land zes bewindslieden 
voor Volksgezondheid aan 
de macht geweest. Elk van 

Een tussenbalans 
ziekenfondsen gingen een 
fusie aan om daardoor een 
sterke marktpositie te ver-

hen heeft één maatregel 
werven. Hetzelfde gold 
voor vele, zorg aanbieden

getroffen of nota uitge
bracht, waarmee hij of zij 
histori schreef. Hendriks 
(KvP, I973-I977) bracht 
de tructuurnota Gezond
heidszorg uit, waarin hij 
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regionalisatie van de zorg-
sector bepleitte. Hij zette daarmee een trend. 
Thans vindt overal regionale samenwerking plaats 
tussen instellingen gericht op het behalen van kwa
liteits-en efficiëntievoordelen. Veder-Smit (vvo, 
I977-I98I) loodste de Wet Tarieven Gezond
heidszorg en een wijziging van de Wet Zieken
huisvoorzieningen door het parlement. Tot op de 
dag van heden vormen deze twee wetten de belang-

• rijkste instrumenten voor de overheid om de 
gezondheidszorg aan te sturen. Gardeniers
Berendsen (CDA, I98I-I982) wilde in een korte 
tijd tal van ziekenhuizen sluiten. Zij kreeg niet op 
korte maar wel op lange termijn haar zin. Van I98o 
tot I994 daalde het aantal ziekenhuizen van 2 3 I 
naar I 52 en het aantal ziekenhuisbedden van 5, 2 
naar 4,0 per I ooo inwoners. Van der Reyden 
(CDA, I982 - I986) voerde in I983 de instellings
buclgett ring in. Intramurale instellingen moesten 
voortaan werken binnen een vast jaarbudget. 
Mochten zij voorheen extra-inkomsten (bijvoor
beeld bij het aanbieden van meer verpleegdagen 
dan begroot) zelf aanwenden, na de zi kenhui bud
gettering kon dat niet meer. Door deze maatregel 

n di van Gardeniers-Berendsen stijgen de kosten 
van de totale gezondheidszorg, waarvan de intra
murale het grootste deel vormt, in si chts geringe 
mate: namelijk met 3,6 procent per jaar over de 
perioei I983-I994· Dees (vvo, I986- I99o) gaf 
met het rapport-Dekker (Commissie Structuur en 
Finan iering Gezondheidszorg, I987) een impuls 
aan het marktelenken in de gezondheidszorg. Vele 

aanbied rs te vergroten. 
Simons (PvdA, I990-

I994) trachtte een basisverzekering in te voeren 
voor een groot deel van de verstrekkingen die thans 
krachtens de Ziekenfondswet en de AWBZ 

gefinancierd worden. Zijn plan sneuvelde, maar de 
trend is gezet. Als de verzorgingshuizen binnenkort 
ook uit de AWBZ worden betaald, is er weer een 
verdere stap naar eenheid van financiering gezet. 

De zevende bewindspersoon voor Volks
gezondheid, minister Borst-Eijlers (o66), is thans 
twee jaar aan het werk en halverwege haar vermoe
delijke ambtsperiode . Dit feit vormt de aanleiding 
om in dit artikel een tussenbalans op te maken. Ik 
doe dat met behulp van drie normen, die in alle 
rijke landen als doelstelling van volksgezondhcids
beleid naar voren komen. Deze drie zijn: I. het 
instandhouden en zo mogelijk bevorderen van gelij
ke toegang tot de zorg voor iedereen ongeacht per
soonlijke kenmerken zoals leeftijd, geslacht, ras, 
medisch risico en dagelijkse activiteiten; 2. het 
instandhouden en waar mogelijk bevorderen van de 
kwaliteit van de zorgverlening en 3. het beheersen 
van de kosten van de zorgverlening op macroniveau 
(World Bank, I 99 3 ). Ik beoordeel het paarse kabi
net op haar bijdragen aan deze drie doelen. 

Specialisten-budsetten 
Waarmee Minister Borst-Eilers vermoedelijk 
geschiedenis gaat schrijven, is het doen werken van 
de meeste medisch specialisten binnen een vast 
jaarbudget vanaf I januari 1995. Sinds dat moment 
verdienen medische specialisten geen cent extra, 
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als zij meer verrichtingen doen dan vooraf begroot. 
Simons gaf in zijn nadagen als staatssecretaris de 
voorzet hiertoe . Hij stelde de commissie-Bies
heuvel in (Modernisering curatieve zorg, 1994) die 
tot deze maatregel adviseerde. Met deze voorzet 
kon Minister Borst-Eilers scoren. De manier waar
op zij dat deed, was innovatief, namelijk zonder een 
wetswijziging en zonder principiële djscussies. Per 
regio mochten specialisten, ziekenhujsdjrecties en 
zorgverzekeraars met elkaar onderhandelen over 
de hoogte van het honorariumbudget. In alle 
regio's vonden in het najaar 1994 en het voorjaar 
1995 vele vergaderingen plaats tussen de drie 
genoemde partijen met als resultaat dat de grote 
meerderheid van de medisch specialisten thans bin
nen een vast budget werkt. De effecten daarvan zijn 
nog niet te meten, maar bij deze tussenbalans geef 
ik graag alvast een pluim voor het invoeren van spe
cialistenbudgetten. Ik verwacht daarvan een daling 
van het aantal voor de patiënt onnodigè ingrepen en 
daardoor een grotere kostenbeheersing. 

Een commissie Herijkins Marktwerkins? 

Dit compliment heeft het kabinet ook nodig, want 
over andere delen van het volksgezondheidsbeleid 
kan ik minder lovend zijn. Ik begin met de preventie. 

Minister Melkert heeft de afschaffing van de 
Ziektewet op zjjn geweten. Deze valt weliswaar 
niet onder de eerste verantwoordelijkheid van 
Minister Borst-Eilers en Staatssecretaris Terpstra, 
maar hoort wel degelijk bij het volksgezondheids
beleid. De afschaffing is vanuit gczondheidsper
spectief niet te verdedigen. Mensen met beperkin
gen in hun dagelijkse functioneren ('mensen-met
een-vlekje' in het politieke jargon) hebben daar
door minder kans door een sollicitatie-procedure te 
komen vanwege een vermeende hogere kans op 
zickteverzwm. Bovendien neemt daardoor de druk 
van de werkgever op de werknemer toe om bij 
ziekte door te werken dan wel te vroeg weer aan de 
slag te gaan. Kleine preventieve lichtpunten van het 
kabinet zoals het verhogen - op termijn - van de 
tabaksaccijns om daardoor het roken terug te drin
gen en op zich heldere preventieve beschouwingen 
(zonder politieke consequenties) in de Nota Gezond 

en Wel worden door de afschaffing van de Ziektewet 
overschaduwd. 

Evenmin als vorige kabinetten lukt het de Paarse 
regering waarschijnlijk om de eerstelijnszors te ver
sterken, ook al staat het bevorderen van zorg aan 
mensen in hun eigen woon- en leefmilieu hoog in 

het vaandel. Sinds 1985 blijft het aantal huisartsen 
per 1 oo.ooo inwoners op het zelfde niveau van 43, 
ook al neemt de werklast van hen toe (bijvoorbeeld 
met 4, 2 procent per jaar over de periode 1990-
I 993). Elders ga ik hierop uitvoeriger in 
(Schrijvers, I 996). Met de financiering van de 
thuiszorg heeft het kabinet grote fouten gemaakt. 
Zij liet commerciële thwszorgburcaus toe. Deze 
hoefden niet het volledige dienstenpakket te bieden 
zoals de bestaande. Zij konden zich beperken tot 
diensten die goedkoop te leveren zijn. Bovendien 
behoefden deze bureaus geen cAo toe te passen 
zoals de bestaande wel moeten waardoor hun loon
kosten per uur te goedkoop werden. Bij marktwer
king horen oude en nieuwe aanbieders van zorg 
gelijke toegang tot de markt te krijgen. Dat was 
hier niet het geval, want de bureaus werden 
bevoordeeld. Thans tracht het kabinet deze fouten 
te herstellen onder druk van met name de PvdA
Kamerfractie. Deze tragedie doet mij pleiten voor 
een commissie Herijkins Marktwerkins Gezondheidszors, 

zeg maar een tegengestelde commissie-Dekker, die 
alle initiatieven voor marktwerking uiterst kritisch 
bekijkt op de effecten voor de toegang, de kwaliteit 
en de kosten van de zorgverlening. 

Voor de ziekenhuiszors bereidt de regering een 
betaalsysteem voor op basis van tarieven, ofwel in 
vakjargon een systeem van 'output pricing'. Dit is 
niet te rijmen met de afschaffing van tarieven voor 
de medische specialisten (zie boven). Die moeten 
nou juist via nieuwe wetgeving ('het Biesheuvel
wetje') één geheel worden met het ziekenhujs. Het 
is ook niet te rijmen met het spreekwoord: never 

chanse a winnins team. Het bestaande stelsel van 
Vcder-Smit en Gardeniers-Bercndscn werkt goed: 
het aantal ziekenhuisbedden daalt en de zi kenhuis
kosten stijgen beperkt. Beter zou het zijn om de 
kwaliteit van individuele ziekcnhujzen voor patiën
ten en andere buitenstaanders inzichtelijker te 
maken. Sinds I april van dit jaar functioneert de 
Wet op de kwaliteit van door instellingen verleen
de zorg (de 'Kwaliteitswet'). Deze wet verplicht 
instellingen tot het voeren van kwaliteitsbeleid en 
het uitbrengen van een jaarverslag daarover. De 
Inspectie voor de Volksgezondheid kan deze wet 
hanteren om instellingen te stimuleren om meer 
inzicht te bieden in hun kwaliteit van zorg. 

De machtstoedeling in het ouderenbeleid blijft 
vaag. Krijgen de gemeenten ·het roer in handen, 
omdat zij de toegang tot de ouderenzorg mogen 
regelen via zogeheten 'indicatie-organen'? Of krij-
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gen de zorgverzekeraars de macht, nu zij en niet de 
provincies voortaan de verzorgingshuizen gaan 
betalen? Het kabinet, maar ook de Tweede Kamer 
loopt om deze hete brij heen. Voor de overgang van 
de financiering van verzorgingshuizen naar de 
A w B z valt mijn tussenbalans positief uit. Hierdoor 
ontstaat één financiering voor de thuiszorg, de ver
zorgingshuizen en de verpleeghuizen en alle meng
vormen daarvan. Als de eerder genoemde machts
vraag eenmaal beantwoord is, wordt daardoor een 
voor ouderen inzichtelijk stelsel mogelijk. Wel 
vind ik, dat de naam Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten moet veranderen. Wonen in een ver
zorgingshuis is toch geen bijzondere ziekte? Ik stel 
de naam voor van Algemene Wet voor de 
Chronische Zorg. Binnen deze A wcz zou de posi
tic van de cliënten/ patiënten/ ouderen sterker 
moeten worden. Ten eerste als partij bij onderhan
delingen tussen zorgverzekeraars en instellingen. 
Ten tweede zouden zij meer zetels moeten krijgen 
in de besturen van zorgverzekeraars en zorgaanbie
ders en bij toezichthoudende instanties op nationaal 
niveau zoals de Ziekenfondsraad en het Centraal 
Orgaan Tarieven Gezondheidszorg. De PvdA
Kamerfractie zou een initiatief voor een A wc z 
kunnen indienen. 

Als er twee sectoren zijn waar te weinig geld 
h en gaat, dan zijn dat de zwakzinniaenzora en de 

. lichamelijk aehandicaptenzora. In deze sectoren zijn 
de wachtlijsten lang en vcrschraalt de zorg tot het 
bicden van 'brood, bed en bad' en staan scholing, 
werk, dagopvang en recreatie op de tocht. Het per
soonsgebonden budget, waarbij (ouders van) men
sen met en verstandelijke of lichamelijke handicap 
zelfhun zorg inkopen, zou hier enig soelaas kunnen 
bieden. Immers dan beslissen de cliënten zelf over 
h t type zorg dat zij willen. 

Onduidelijk is, of het kabinet het persoonsge
bonden budget een ruime kans wil bieden. In ieder 
geval is de bureaucratie van de nu bestaande rege
ling ten hemel schreiend. 

De paarse regering heeft geen duidelijk beleid 
voor cl aeestelijke aezondheidszora. Door de grote 
cliënten-instroom raken RI AG G's overbelast en 
komen mensen met eenvoudige psychiatrische 
stoorniss n in het gedrang. Moeten die voortaan 
terecht in d ecrstelijn? Of moeten ze hun verdriet 
en frustratie zelf oplossen door bijvoorbeeld in 
grot g talc de boeken van René Diekstra te kopen? 
11 t zou het paarse kabinet sieren, als zij tracht aan 
t geven welke geestelijke noden zij op kosten van 

de gemeenschap wil trachten te verhelpen. Nu 
beperkt zij zich tot wisselvallig beleid. Een groot 
innovatiefonds om de efficiëntie en de kwaliteit in 
deze sector te bevorderen wordt voorgesteld en 
half ingetrokken. Voor zover het werkt, wordt een 
psychiatrisch ziekenhuis in Drenthe gekort, dat al 
driemaal prijzen ontving voor haar innovaties. 
Door het vermijden van de inhoudelijke prioriteits
stelling is het beleid in deze sector niet veel meer 
dan het op de winkel passen. 

Sectoroverstijaend beleid 

Hierboven heb ik afzonderlijke delen van het 
gezondheidsbeleid beoordeeld. Wat is de tussenba
lans van het sectoroverstijgende beleid? Kortheids
halve bespreek ik hier alleen het kwaliteitsbeleid, 
de toegestane groei van het macro-budget en het 
financieringsstelsel. Beleid over zaken als patiën
tenrechten en ethische vraagstukken aan het begin 
en het einde van het leven blijven daarom buiten 
beschouwing. 

Per 1 april 1 996 heeft de regering de eerder 
genoemde kwaliteitswet ingevoerd, waarbij instel
lingen verplicht worden een uitgebreid kwaliteitsbe

leid te voeren en daarover in het openbaar verslag te 
doen. Ook heeft het de landelijke kwaliteitstoetsing 
van medische interventics en van gene~smiddelen 
versterkt. Het kabinet verdient grote waardering 
voor deze versterking van het kwaliteitsbeleid per 
instelling, per interventie en per geneesmiddel. 
Immers daardoor weten zorgverleners en patiënten 
wat waardevolle zorg is en wat alleen maar lokker
tjes van instellingen of verzekeraars zijn om meer 
klanten te trekken. 

De toegestane aroei van het macro-budaet met I , 3 
procent lijkt vooral de uitkomst van het onderhan
delingsproces tijdens de kabinetsformatie. Wat ik 
mis, is een inhoudelijke onderbouwing ervan. Het 
kabinet zou een relatie kunnen leggen met de 
Verkenningen Toekomst Volksgezondheid (vTv), 
maar die voorspellen voor vele aandoeningen een 
jaarlijkse groei onder de bevolking die boven de 1, 3 
procent ligt (RIVM, 1993). De regering zou ook 
een relatie kunnen leggen met de groei van het 
nationaal inkomen. Immers, als de welvaart van de 
bevolking toeneemt, mag die zich best weerspiege
len in een grotere rijkdom aan zorg en voorzienin
gen voor zieke mensen. Maar het aandeel van 
gezondheidszorg in het nationaal inkomen daalt, en 
wel van 9 ·4 procent in 1 99 3 naar 9. 3 procent in 
1994. Deze trend gaat door in 1995 en 1996. 
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Tenslotte zou het kabinet zich kunnen baseren op 
de aangereikte adviezen uit het veld, die de laatste 
jaren kort na de derde dinsdag in september uitko
men. Het zou in een onderhandelingsproces die 
adviezen gedeeltelijk kunnen overnemen en afwij
zen. Maar ook dat gebeurt niet. Er wordt niet 
rechtstreeks gereageerd op die adviezen. 

Het kabinet heeft nooit een inhoudelijke argu
mentatie voor de 1 ,3 procent groei aangevoerd. 
Daarom houdt het in het regeeraccoord een slag om 
de arm. Indien uit het veld signalen komen dat de 
1 ,3 procent te weinig is, kan de regering besluiten 
dit percentage te verhogen. Ik vind die signalen uit 
de Tweede Kamer, van de zorgverzekeraars en uit 
de kring van patiëntenplatforms, artsen en ver
pleegkundigen thans voldoende duidelijk om een 
hogere groei te bepleiten voor de huisartsenzorg en 
voor de instellingen die uit de A w B z worden 
betaald: de thuis-, de ouderen-, de zwakzinnigen
en de lichamelijk gehandicaptenzorg. Ook is er een 
financiële impuls nodig voor poliklinische zorg en 
dagbehandeling vanuit ziekenhuizen. 

Het kabinet overweegt een wijziging van de 
ziektekostenverzekeringen naar een stelsel met drie 
compartimenten. Het eerste is voor chronische 
zorg, voor de 'care', en komt neer op een moderni
sering van de A w BZ. Het tweede compartiment 
betreft de acute zorg, de 'cure': hier krijgen de zie
kenfondsen en particuliere ziektekostenverzeke
raars hun plaats. Het derde compartiment betreft 
aanvullende verzekeringen die op de markt worden 
aangeboden. Bij het eerste compartiment moet 
geen en bij het tweede en derde compartiment 
moet wel concurrentie plaatsvinden. Over de trage 
voortgang van deze compartimentering ben ik 
eigenlijk wel tevreden. Conceptueel deugt die 
indeling in compartimenten met en zonder concur
rentie niet. De chronische zieken zijn namelijk de 
grootste gebruikers van acute zorg, bijvoorbeeld 
van huisartsen- en ziekenhuiszorg. Daarom ont
staan thans vele samenwerkingsverbanden tussen 
de genoemde vormen van zorgverlening en bij
voorbeeld thuiszorg en verpleeghuizen. Logisch is 
dan om al deze zorg te financieren uit één bron, uit 
een basisverzekering zoals Simons wilde. Deze 
optie is evenwel op korte termijn niet haalbaar 
maar is op lange termijn onvermijdelijk voor wie de 
financiering de zorg wil laten volgen. Het kabinet 
erkent ook deze overmijdelijkheid door het eerste 
en tweede compartiment per 1 januari 1 997 via 

nieuwe regelingen (de zogeheten 'flexi-geld' en 
'knipgeld' regelingen) op elkaar aan te sluiten. 

Tussenbalans 
Als ik de positieve posten op de tussenbalans (de 
honorariumbudgetten voor medisch specialisten, 
de vcrhoging - op termijn - van de tabaksaccijns, 
de overgang van verzorgingshuizen naar de AWBZ, 

het kwaliteits-beleid) afweeg tegen de negatieve 
(de afschaffing van de Ziektewet, de thuiszorgtrage
die, de verwaarlozing van de zorg aan mensen met 
een verstandelijke of een lichamelijke handicap, de 
te lage macro-economische groei) dan kom ik tot 
een genuanceerd oordeel. Laat ik ten eerste stellen 
dat dit kabinet het niet slechter doet dan vorige. 
Ook vorige regeringen presteerden slechts op 
enkele punten, zoals ik aan het begin van mijn 
betoog aangaf. Laat ik ten tweede stellen, dat het 
erger had gekund: er vindt geen grootscheepse 
afbraak van chronische zorg plaats en geen directe 
bevordering van een tweedeling van de gezond
heidszorg voor arme en rijke mensen ondanks plei
dooien van Bolkestein ( 1 996). Het beleid is in his
torische zin sociaal-democratisch te noemen: met 
de afschaffing van de Ziektewet maakte de PvdA de 
bekende vuile handen om daardoor die afbraak en 
tweedeling te vermijden. De PvdA-Kamerfractie 
zou moeten trachten om de positieve posten van 
deze tussenbalans te stimuleren en de negatieve zo 
veel mogelijk te corrigeren. 
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