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'Uitermate ambitieus' wa
ren de woorden van bijna 
aile ingewijden als reactie 
op het verschijnen van het 

Een diagnose 
vanhet 

volksgezond
heidsbeleid 

of wagon en geen van al
len een rechtstreeks belang 
bij kostenbeheersing) nog 

hoofdstuk volksgezondheid 
niet aan de noodrem heb
ben getrokken. En dat is al 

in het regeerakkoord, nu 
ruim een jaar geleden. 
Daarin stond ongeveer 
honderd keer zoveel tekst 
over volksgezondheid als 
in het vorige regeer
akkoord dat opende met 

ROB OUDKERK 
heel wat, als je de periode
Simons voor het gemak 
even als ijkpunt neemt. Huisarts in Amsterdam 

en woordvoerder Volksaezondheid van 
de PvdA in de T weede Kamer 

Want de minister mag 
dan geen 'plan Borst' heb
ben gepresenteerd en geen 
arand-desian voor een 
nieuw verzekeringstelsel de verzuchtende zin: 'en 

dan nu de Dekkerproblematiek'. Alsof volksge
zondheidsbeleid slechts een kwestie van verzekeren 
volgens het Philips-marktmechanisme van Wisse 
Dekker zou zijn. Oat hebben we een tijdje gedacht, 
maar inmiddels weten we: een gloeilamp is een 
gloeilamp, maar de ene hoest is de andere niet. 

Saillant detail is dat minister Borst de term 
'uitermate ambitieus' bij de uitwerking van het 
regeerakkoord in haar eigen nota's heeft overgeno
men. Oat betreft zowel haar plannen als haar enor
me bezuinigingen. De minister roept weliswaar 
overal dat bijna al haar collega's echt moeten bezui
nigen en dat haar uitgaven tenminste nog 1 , 3 pro
cent per jaar mogen stijgen, maar dat zal ze vooral 
doen om zichzelf moed in te spreken . De laatste 
twee decennia groeiden de uitgaven voor onze 
voJksgezondheid immers met zo'n 2, I a 2,3 pro
cent per jaar en de komende drie jaar moet er meer 
dan 3 miljard worden bezuinigd. 

De verleiding is groot om na precies een jaar beleid 
te kijken of er iets van haar ambities is waarge
maakt. Maar de beleidstrein is in feite net van het 
station vertrokken en dan past het niet om on
middelijk de afgelegde afstand in decimeters te 
gaan zitten uitrekenen en te becommentarieren. 
Wat je wei mag concluderen is dat aile lastige 
passagiers in de Volksgezondheidstrein (een ver
snipperd geheel van monopolisten en belan
gengroeperingen met allemaal hun eigen coupe 

hebben gemaakt, al haar zorvuldig geannonceer-
de 'kleine stapjes' bij elkaar opgeteld betekenen 
op de lange termijn meer dan Simons en zijn voor
gangers ooit voor elkaar konden ofwilden boksen. 

Voornemens 
Een opsomrning van de belangrijkste voornemens 
laat dat zien: 

- Meer eigen betalingen. Voor de tan darts is dat 
al ingevoerd, de fysiotherapeut en bepaalde 
medicijnen volgen in 1996. Het jaar erna komt 
de grote klap: het kabinet laat nu onderzoeken 
of en hoe een inkomensafhankelijk eigen bij 
drage-systeem voor alle zorg kan worden 
ingevoerd. Oat zou in plaats van een vast eigen 
risico van 2oo gulden moeten komen, zoals oor
spronkelijk was afgesproken in het regeer
akkoord. 
- De komende jaren moeten particuliere en zie
kenfondsverzekeringen qua verzekerd pakket 
en vaststelling van de premie op elkaar gaan lij
ken. Convergentie heet dat met een duur 
woord. Daar was zelfs een wet voor aangekon
digd in het regeerakkoord, maar die is - mede 
onder druk van verzekeraars - al weer van tafel. 
1 januari aanstaande ·worden geneesrniddelen, 
hulprniddelen, revalidatie en thuiszorg, die 
nu via de A WBZ zijn verzekerd, via de zieken
fondswet en particuliere verzekeringen ver
goed. Oat is een mega-operatie van zo'n zeven 
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miljard gulden, met risico's voor bizarre pre
mieverschillen. 
- Verdere beperking van het ziekenfondspakket 
volgens de methode Dunning ligt in de plan
ning. 
- In de ouderenzorg gaat zeer veel veranderen: 
zo komt de Wet op de Bejaardenoorden onder 
de A WBZ te vallen. 
- De curatieve sector wordt - in Haags jargon 
gemoderniseerd, hetgeen onder meer betekent 
dat de organisatie en financiering van huisartsen, 
specialisten en ziekenhuizen geheel wordt 
herzien. De honorering van specialisten zal 
linksom of rechtsom onder het ziekenhuis
budget worden gebracht e~ de betaling per ver
richting verdwijnt. Verzekeraars zullen voor al 
deze zorg in drie stappen zodanig worden 
gebudgetteerd, dat ze volledig risicodragend 
zullen worden. Nu nog mogen ze vrijwel alles 
nacalculeren. 
- Een grote kostenbeheersingsoperatie in de 
farmaceutische sector met het aanpakken van 
kartel-achtige structuren en monopolieposities 
(groothandels, apothekers) is - zij het vee! te 
voorzichtig met slechts een wetsvoorstel dat 
de prijzen van geneesmiddelen omlaag moet 
brengen - in gang gezet. 
- lnvoering van de zogenaamde persoonsgebon
den budgetten is gestart, waarbij de patient zelf 
het bedrag kan ontvangen dat hij voor zorg 
nodig heeft. 

En minder op de penning: er zal vorm worden 
gegeven aan tal van kwaliteitswetten en aan een 
evaluatie van de euthanasiewetgeving. Aan tal van 
Europese richtlijnen zal Hollands beleid moeten 
worden opgehangen en de evaluatie van de Wet 
Voorzieningen Gehandicapten zal nog de nodige 
stof do en opwaaien. Daarnaast is ook nog eens 
veel 'facetbeleid' toegezegd (beleid waarvoor 
meerdere ministeries gezamenlijk verantwoorde
lijk zijn, zoals werk in de zorgsector, drugsbeleid of 
grote steden beleid) . En tenslo· te zullen beleids
consequenties getrokken moeten worden uit 
gezondheidseffectmetingen (Schiphol, industriele 
vernieuwing, tabaksbeleid, dus ook van andere 
departementen). 

Deze niet limitatieve opsomming laat zien dat 
er heel wat te gebeuren staat. De plannen van Borst 
zijn dan ook verstrekkend in hun consequenties. 

Ondanks dat of juist mede daarom kijkt ieder-

een met waakzame ogen in feite maar naar een 
ding: de kostenbeheersing in de zorgsector . De 1,3 
procent-norm als maximaal stijgingspercentage. 
Oat beschouw ik als een enge kijk op volksge
zondheidsbeleid. Als een iemand dat ook vindt 
is het deze minister wel. Maar ook zij zal de ko
mende drie jaar gaan ervaren dat de taakstelling 
van Zalm domweg gehaald moet worden. Linksom 
of rechtsom. 

Voor een korte-termijnevaluatie van het tot 
nu toe gevoerde beleid is (nog) geen plaats. Wei 
kunnen de uitgangspunten van het beleid van de 
minister getoetst worden aan haalbaarheid en 
wenselijkheid. En kunnen de gaten worden ge
schetst die de minister - en met haar het hele kabi
net - vooralsnog met haar beleid niet heeft opge
vuld. 

Over het doe! van het volksgezondheidsbeleid 
- een ook in de toekomst toegankelijke en betaalba
re zorg voor iedereen - arm, rijk, oud, jong, chro
nisch ziek of acuut hulpbehoevend - en het streven 
naar een substantiele kostenbeheersing verschil ik 
met de minister niet van mening. Over de mid
delen hoe we beide doelen op korte en lange ter
mijn willen ofkunnen bereiken wei. Daarom wil ik 
eerst ingaan op het begrip kostenbeheersing en aan
geven waarom ik denk dat de minister qua volgorde 
de verkeerde weg kiest en daarna kort ingaan op 
een verbreding van dat begrip in de zin van een 
nieuwe ordening van sociale zekerheid en volksge
zondheid. 

KostenbeheersinB en lastendruk 
Het regeerakkoord schrijft ons als een doktersre
ceptje voor dat de collectieve lastendruk ( c L D) 

moet dalen. De stijging van de CLD wordt al jaren 
volstrekt fantasieloos op drie manieren aangepakt: 
het verhogen van nominale (= vaste) premies, het 
verkleinen van de omvang van het basispakket en 
het verhogen of invoeren van eigen bijdragen. Met 
deze middelen gaat het de facto om niets meer of 
minder dan een lastenverschuiving. 

Met kostenbeheersing - op een verantwoorde 
wijze proberen de kosten van de zorg duurzaam te 
drukken, hetgeen een totaal ander begrip is -
hebben deze maatregelen niks van doen. De wens 
de collectieve lastendruk te verlagen zal in (te) vee! 
gevallen de persoonlijke lastendruk onevenredig Iaten 
stijgen. 
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Het kabinet doet in feite slechts uitspraken over de 
collectieve lastendruk. Niet over de individuele. 
Dat is niet de goede weg. De verantwoordelijkheid 
van het kabinet betreft juist ook dat individu. In het 
regeerakkoord is weliswaar de passage opgenomen 
dat van jaar tot jaar zal worden bekeken hoe de 
eventueel te hoge gezondheidszorgkosten voor be
paalde burgers met behulp van allerlei trues onge
daan kan worden gemaakt, maar dat is een wankele 
garantie. Daar moet wei voldoende economische 
groei voor zijn . 

Eigen verantwoordelijkheid 

In Den Haag wordt het begrip 'eigen verantwoor
delijkheid' vee! gebruikt als het om kostenbeheer
sing gaat. Burgers zouden geneigd zijn zich meer als 
groot-verbruikers en consumenten dan als patien
ten op te stellen. Daar valt niet altijd op af te din
gen, maar het is een misvatting dat 'eigen verant
woordelijkheid' - lees: minder consumptie - zou 
kunnen worden aangeleerd met meer 'eigen beta
lingen', bijvoorbeeld als percentage van het inko
men. Het irritante van dit vooroordeel is dat het de 
onderliggende visie - voor zover je van een visie 
kunt spreken - voor het overheidsbeleid lijkt te 
vormen. Terwijl het maar ten dele waar is. Deter
men worden ook vaak verward. Eigen verantwoor
delijkheid is essentieel om onnodig, onzinnig of on
nuttig gebruik van zorg te helpen terugdringen. 
Maar als je echt op zorg bent aangewezen - oude
ren, chronisch zieken, invaliden - doet de term on
zinnig aan . Verschuiving van lasten, zoals het invoe
ren van meer eigen betalingen, is geen doe! op zich. 
Oat zou het zijn als het de zorgvraag zou helpen 
afremmen - en dus echt iets substantieels aan de 
kosten zou doen - maar inmiddels heeft onderzoek 
uitgewezen dat 2 oo gulden eigen risico dat niet 
doet en eigen betalingen als het 'specialistengeeltje' 
en de 'medicijnknaak' deden dat ook niet. Daar
naast zijn dat soort maatregelen vaak kostenver
slindend door hoge administratiekosten. Als eigen 
betalingen overigens verplicht worden ingevoerd 
moeten we per definitie een dee! van het door de 
burger opgebrachte geld weer opvoeren als collec
tieve lasten, dus snijdt het kabinet in eigen vlees. 

Eigen verantwoordelijkheid en eigen betalingen 
kunnen naar mijn mening prima samenvallen en 
wei degelijk tot consumptieafname leiden als de 
laatste worden ingezet op die momenten dat de 
burger ook echt een keuze kan maken. Wei of geen 
rontgenfoto als het medisch niet echt nodig is; wei 

of geen verder bloedonderzoek als het medisch ver
antwoord is nog even af te wachten. Het gaat uit
eindelijk niet aileen om verlaging van de collectieve 
lastendruk: het gaat ook om zinnig en zuinig ge
bruik van zorg. Pas dan kom je uit op kostenbeheer
sing, in de ware betekenis van het woord. 

Behalve bovenstaand bezwaar - het verwarren van 
kostenbeheersing met het verlagen van de c LD 

zijn er andere zaken die kostenbeheersing in de zorg 
tot een hachelijke zaak maken. De bevolking ver
grijst rap en ouderen doe nu eenmaal een groter 
beroep op zorg. Oat is onomkeerbaar. De techno
logische ontwikkelingen gaan hard en zullen vaak 
- mits sober gebruikt - een dure aanwinst blijken. 
Ook dat is onomkeerbaar. Maar bovenal lijdt de 
zorgsector aan de ziekte van Baumol. Die onge
neeslijke ziekte is reeds in 1953 door deze eco
noom beschreven: de groei van arbeidsproduktivi
teit in dienstverlenende sectoren is gering. Zorg 
bieden kost vooral menskracht. De lonen stijgen 
mee met de economische groei en sterker dan de 
arbeidsproduktiviteit. Er zijn - ondanks (of dank
zijl) technologische vernieuwingen - nauwelijks 
mogelijkheden voor produktiviteitsverbetering. 
Oat is de reden dat de zorgkosten volgens een vaste 
trend zullen blijven oplopen. Oat is volstrekt 
onomkeerbaar. 

Aile bovenstaande zaken hoeven geen reden tot 
wanhoop te geven. Kostenbeheersing - geen kos
tenverschuiving dus - is wei degelijk te bewerk
stelligen, tot een zekere grens . Daarna is de ci
troen wegens demografische, technologische en 
Baumoliaanse redenen wei uitgeknepen. 

Drie uitganspunten staan daarbij centraal. 
1 . De sector moet qua verspillingen en doelma
tigheid eerst worden opgeschud volgens het 
credo: 'eerst de sector een flink eind op or de, en 
dan pas de burger opnieuw belasten'. 
2. De pakketopschoning moet geen ad-hoc-kos
tenverschuivingkarakter meer hebben. Het gaat 
om een volledige herbezinning wat we eigenlijk 
met zijn allen collectief will en be tal en. 
3. Het verzekeringsstelsel alsmede wet- en 
regelgeving moet de amenhang en toegang in 
de zorg vergemakkelijken en de betaalbaarheid 
in stand houden. Het mag geen afwenteling van 
kosten stimuleren en zeker geen tweedeling 
aanscherpen. 
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De sector 
Eerst de sector een end op orde, dan de burger. 
Het klinkt simpel. Maar het is juist de weg van 
de meeste weerstand. Eigen betalingen zijn zoveel 
simpeler in te voeren. Toch is het zinnig, logisch 
en verantwoord de 'moeilijke' weg eerst te k:iezen. 
Daar zijn argumenten voor te geven en cijfers. 
En die stroken niet met de zinsnede van de minister 
dat van maatregelen die de doelmatigheid moe
ten bevorderen in de periode tot en met I998 
geen belangrijke financiele opbrengsten kunnen 
worden verwacht. Oat kan wei en in sommige sec
toren zelfs zonder ingewikkelde nadere maat
regeien. Soms moet je als overheid wei een duwtje 
willen geven. Op weike wijze valt er dan in de 
sector echt aan kostenbeheersing te doen? Enkele 
voorbeelden. 

Er is de afgekondigde prijzenwet aeneesmiddelen, 
die de prijzen in ons land 2 o procent moet veriagen 
en zo'n 700 miijoen echte besparing moet opieve
ren. Die wet moet er komen, maar elke beslissing 
op basis van die wet zal tot in iengte van jaren door 
een collectief van advocatenkantoren met bodem
procedures en andere juridische middelen worden 
aangevochten, al was het aileen maar omdat Euro
pese verdragen en richtlijnen daar de mogelijk
heden voor geven. Tegelijkertijd biijft iedere 
monopoliepositie in deze sector in stand, omdat er 
structured in deze sector van industrie, groothan
dei en apothekers niks verandert. Het is echt ee!l 
misverstand dat met een prijzenwet de kortingen, 
bonussen en marges die in deze sector voor het op
rapen liggen, wei zullen verdwijnen. Ze worden 
wel iets lager, maar om de prijzen en marges echt 
structured aan te pakken is concurrentie en markt
werk:ing noodzakelijk. De huidige wet- en regelge
ving beschermt echter monopolieposities. Door
gerekend is dat de aemiddelde korting die een apo
theker op dit moment bedingt elf procent is. Bij een 
gerniddelde inkoop van ruim 2 miljoen is dat nog 
altijd ruim 2 2o.ooo gulden. Maal I 5oo apothekers 
is 330 miljoen. Exclusief een stimulans-regeling 
voor die apotheker om goedkc?ere rniddelen in 
plaats van dure af te leveren en exclusief een tientje 
per aflevering. 

Die kortingen en bonussen zullen zelfs stij
gen zodra minder op merknaam (valium) en meer 
op stofnaam (diazepam) gaat worden voorge
schreven en afgeieverd, zoals (overigens terecht) in 
de planning zit. De kortingen voor apothekers op 
de in prijs goedkopere stofnaamprodukten zijn 

namelijk gerniddeld twee a drie keer zo hoog als 
op specialite's (merkprodukten). 

Als je daarbij bedenkt dat de apotheker altijd de 
geldende lijstprijs declareert bij de verzekeraar, 
maar dat geen enkele apotheker netto tegen de lijst
prijs inkoopt, hoef je dus echt geen sociaal-demo
cratische bril op te hebben om te zien dat hier nog 
geld te halen valt voor je de burger opnieuw met 
eigen betalingen gaat aanslaan. De minister heeft op 
aandringen van de PvdA inmiddeis ook toegezegd 
met aanvullende maatregelen voor de apothekers
branche te komen als de prijzenwet er niet voor 
zorgt dat al die overmatige bonussen en kortingen 
uit het systeem zullen verdwijnen. Aanvullende 
maatregelen in I 996 wei te verstaan. Overigens 
kan de minister het zichzelf gemakkelijk maken. 
Een vee! scherpere verzekeraarsbudgettering als 
het gaat om geneesmiddelen (die immers van de 
A WBZ worden overgeheveld naar de Zieken
fondsen en particuliere verzekeraars) dan de minis
ter nu voorstaat per 1-1-1996 zou ook wei eens 
wonderen kunnen doen. Dan immers krijgen ver
zekeraars ook belang de kosten voor het afleveren 
van medicijnen te drukken, iets waar ze nu 
financieel geen enkel belang bij hebben. 

Ook in de kunst- en hulpmiddelensector kan op die 
wijze (scherpe verzekeraarsbudgettering) veel 
worden bespaard, nog afgezien van het bestrijden 
van eventueel oneigenlijk gebruik van en fraude 
met A waz -geld, waar de kranten voor de zomer zo 
vol van hebben gestaan. 

Kernpunt bij dat laatste blijft de vraag of een 
volksverzekering kan worden uitgevoerd door een 
instantie die direct of indirect commercieel belang 
heeft bij de uitvoering daarvan. Ik ben geneigd die 
vraag met nee te beantwoorden. 

Reserves 
Als het gaat om de verzekeraarssector heb ik grote 
twijfels over de noodzaak van somrnige opgebouw
de reserves bij verzekeraars. Als buffer om risico te 
voorkomen zijn ze nodig. Maar de opgebouwde 
reserves staan niet in verhouding met het financiele 
risico dat men loopt. De Ziekenfondsraad heeft 
vastgestelddatindezFw enAWBZ zo'n 1,2 mil
jard aan reserves is opgebouwd. Ook elders in het 
systeem zijn (te) hoge reserves opgebouwd. Het 
zou toch op zijn minst zo moeten zijn dat iedereen 
weet hoe die reserves zijn opgebouwd en waarvoor 
ze (zullen) worden ingezet. Maar wat minder voor
zichtig gesteld, lijkt het me wenselijk dat delen van 
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die reserves ingezet worden voor allerlei zorgver
nieuwende initiatieven, die de zorg meer op maat 
bij de patient brengen. Ook zouden de reserves best 
een rol kunnen en mogen spelen bij het beoordelen 
van de jaarlijkse hoogte van de verzekeraarsbudget
ten. 

In zijn algemeenheid zou het goed zijn vast 
te stellen welke criteria gehanteerd (moeten) 
worden bij opbouw van reserves in de ZFW. 

Ook Rinnooy Kan van het v No heeft zich onlangs 
in een interview kritisch over de opgebouwde 
reserves uitgelaten. 

Datzelfde v No heeft eind vorig jaar een lezens
waardig rapport gepubliceerd over ondoelmatig
heden en verspillingen in de sector. Daarbij ging het 
onder andere over reallocatie van verpleegdagen in 
ziekenhuizen (iemand ligt op een duur 
ziekenhuisbed terwijl hij ook op een goedkoper 
verpleeghuisbed kan liggen of zelfs thuis verpleegd 
kan worden) (I miljard). Over het inefficiente 
voorraadbeheer en inkoopbeleid in ziekenhuizen 
(3oo miljoen) De uitbesteding van niet-kernactivi
teiten door instellingen van zorg (centrale maaltijd
verzorging bijvoorbeeld) (I So miljoen). Over 
onnodig en gedecentraliseerd laboratoriumonder
zoek (2oo-4oo miljoen). Over wei voorgeschreven 
maar niet gebruikte medicijnen. (2oo miljoen) . 
Over het verlengen van de produktietijd in zieken
huizen (I miljard). 

Het v No wordt gesteund door de praktijk. In 
het Maasland-Ziekenhuis Sittard-Geleen werd ge
durende een jaar geregistreerd of patienten die een 
hersenberoerte had den gehad wei 'op het goede 
bed' terecht kwamen. Tevens gebeurde dat in 
Rotterdam . 2o procent lag onterecht te lang op een 
ziekenhuisbed. Een ziekenhuisbed kost ruim 7 so 
gulden: een bed in een verzorgingstehuis of thuis 
met thuiszorg doorberekend zo'n 2oo gulden 
minder. Stel nu eens dat je dit percentage toepast 
op heel Nederland. Het aantal geregistreerde 
verkeerde-bed-dagen stelt men op 2 o procent: 
Op 1. 2 6 1. I IS verpleegdagen zijn er dus 2 so. ooo 

onnodige verpleegdagen in algemene ziekenhuizen. 
Mits goed georganiseerd en verrekend in budgetten 
en verdiskonteerd in de verpleegprijs kan dit 
aanzienlijke besparingen opleveren. 

Het duidelijkste voorbeeld (en gestaafd bewijs) 
dat ondoelmatigheden en verspillingen in de zorg 
op korte termijn kunnen worden bestreden Ievert 
de Amsterdamse Ziektekostenverzekeraar ZA o. 
Uit haar jaarverslag over I 994 (!) wordt duidelijk 

dat de kosten per verzekerde sinds I 990 met I 9 
procent zijn gestegen, ten opzichte van een landelij
ke stijging van 2 3 procent. Voor ziekenhuisverple
ging en specialistische hulp stegen de kosten bij 
ZAO met I8 procent ten opzichte van 24 procent 
landelijk. De kosten voor gebudgetterde A w B z
verstrekkingen stegen bij ZAO met 23 procent 
tegen landelijk 3 3 procent. De farmaceutische hulp 
tens lotte gaf een kostenstijging te zien van I 7 pro
cent, tegenover 2 8 procent landelijk. 

Het gaat hier om een grote verzekeraar met 
zeer hoge-risicopatienten. De resultaten brengen 
z A o -zorgverzekeringen tot de volgende conclusie: 
'Burgers mogen niet belast worden met Eigen 
Bijdragen en Eigen risico's, voordat de gezond
heidszorg zo efficient en dus goedkoop mogelijk 
georganiseerd is'. Als aan de ene kant het VNO 

eigen berekeningen maakt van de mogelijkheden 
voor echte kostenbeheersing en aan de andere 
kant een regionale verzekeraar die kostenbeheer
sing ook weet te bereiken, worden de woorden 
van de minister gelogenstraft dat nu nog geen 
belangrijke financiele opbrengsten te verwachten 
zijn. 

Op het moment van schrijven van dit artikel 
wordt dan ook gezocht naar werkelijk kostenbespa
rende maatregelen die een dee! van de drie miljard 
bezuinigingen kunnen dekken. Sleutelbegrippen 
daarbij zijn: kijk water in de praktijk al gebeurt en 
onderzoek of flexibiliteit in wet- en regelgeving 
noodzakelijk is om landelijk tot deze vormen van 
besparingen te komen. 

De pakketuitdunninB 
De tot nu toe gevolgde lijn van pakketversobering 
betrof in feite !outer financieringsverschuivingen, 
die conform de afspraken de collectieve lasten wel
iswaar drukken, maar waarvan de zwaarte van de 
aanslag op de portomonnee van het individu voor
alsnog hoger lijkt dan oorspronkelijk werd gedacht. 

In feite doen gei'soleerde discussies over finan
cieringsverschuivingen geen recht aan de zo be
langrijke keuze welke zorg in welk compartirnent 
wordt ondergebracht en waarom. 

De discussies rondom het al dan niet blijven 
vergoeden van de pil doen een fundamentele 
brede discussie over wat we met z'n allen belangrijk 
vinden om collectief te (blijven) verzekeren 
geen goed. Emotie wint het bij gelsoleerde discus
sies altijd van de ratio, al was het alleen maar omdat 
belangenorganisaties daar gretig op inspelen. 
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De Kamer zal daarom moeten debatteren over een 
fundamentele herbezinning op het te vergoeden 
pakket. Daarbij is mijns inziens een systema-tiek 
denkbaar om over te gaan tot opschoning van het 
pakket waarbij niet de verstrekking zelf, maar de 
indicatie - het aepaste aebruik - bepalend is voor 

versoedina. 

De wijze waarop de fysiotherapie gedeeltelijk 
uit het pakket geschrapt is (chronische patienten 
houden aile vergoedingen, mensen die van fysiothe
rapie afhankelijk zijn houden hun vergoeding), 
duidt er op dat dit kan. Nu al krijgen mensen van
wege de budgetteringsproblematiek in zieken
huizen een gemdiceerde behandeling niet, zoals 
bijvoorbeeld bij taxol (een ll}iddel tegen eierstok
kanker). Bij schaarste aan middelen horen kabinet 
en parlement uitspraken te doen over beschikbaar
heid bij gelijke indicatie. Het scheiden van onno
dige en onnuttige zorg aan de ene kant en nood
zakelijke zorg aan de andere kant - en op deze 
manier de wijze van verzekeren invullen - doet 
recht aan het credo: het geld volgt de zorg. Op deze 
wijze zouden verzekeraars kunnen komen tot het 
aanbieden van een aepaste zorspolis. w armeer 
iemand zo'n polis heeft afgesloten heeft hij recht 
op zorg volgens vastgestelde richtlijnen en proto
collen, zodat ook de behandelend arts niet als 
'scherprechter' hoeft op te treden. De 'eisende' 
patient kan zich zo niet per definitie beroepen op 
het recht op de verstrekking. 

De tijd lijkt rijp om voor curatieve of preventie
ve zorg de inhoudelijke opschoning te verkiezen 
hoven de verstrekkingsgewijze . Aileen op die wijze 
wordt juist de persoonlijke lastendruk voor hen die 
echt van de zorg afhankelijk zijn, niet onnodig 
opgeschroefd. En kunnen mensen die best iets bij 
kunnen betalen die zorg krijgen waar ze blijkbaar 
behoefte aan hebben, maar die medisch gezien niet 
echt nodig is. Hier ligt de directe relatie tussen 
het verminderen van de pakketomvang en de eigen 
betalingen om de consumptie af te remmen. Die 
twee zaken zijn tot op heden vee! te weinig 
gecombineerd. 

Verzekerinasstelsel en conversentie 

Een verzekeringsstelsel moet de toegang en samen
hang in zorg stimuleren. De zo strikte scheiding 
tussen de A waz en de ZFW houdt een risico in. 
Aangezien de A waz toch een soort open-eind
financiering blijft houden, bestaat het gevaar dat 
verzekeraars hun vanaf 1998 scherp gebudget-

teerde kosten uit het tweede compartiment zullen 
proberen af te wentelen op de A waz, waar ze 
immers geen risico voor hoeven te dragen. 

Daarnaast doemt nog een ander probleem op. 
Nu onder andere de medicijnen overgeheveld wor
den van A waz naar ZFW en particuliere verzeke
ringen zullen met name de particuliere premies 
flink stijgen (alleen de ZF-premies worden door 
het kabinet vastgesteld). Niemand kan tot nu toe 
duidelijk maken waarom de premies nu zo fors zul
len stijgen (percentages van 2o procent worden 
genoemd) terwijl in 1992 toen geneesmiddelen en 
hulpmiddelen van ZFW en particuliere verzekerin
gen door Simons naar de A waz werden overgehe
veld de premies niet konden dalen. 

In het algemeen zijn de financiele consequenties 
van verschuivingen door de nieuwe compartimen
tering tot op heden onduidelijk en onzeker. 

Ook over de zogenaamde convergentie heb ik grote 
twijfels. Het naar elkaar toegroeien van de wijze 
van premieheffing tot nu toe heeft het karakter van 
het toegroeien van Ziekenfondsmodel naar particu
liermodel. Meer genominaliseerde premies doe
men op. Dat is weliswaar convergentie, maar wei 
een richting op. Als wij echte convergentie willen 
op het gebied van premieheffing client niet alleen de 
z F-sector verder genominaliseerd te worden, maar 
ook de particuliere sector met inkomensafhankelij
ke premies te gaan werken. Daarvoor is ongetwij
feld wetgeving nodig en die komt zoals gezegd 
(voorlopig) niet. 

Een ander zorgelijk punt geldt de zogenaamde 
bandbreedte (hoeveel premie mag je aan iemand 
die een hoog gezondheidsrisico heeft meer vragen 
dan aan iemand met een laag risico?) en de accepta
tieplicht (moet je iedereen verplicht een polis aan
bieden?). De kernvraag is of een vrijwillige dus niet 
wettelijke basis de garantie biedt dat er 'een ver
plichte verzekering van een pakket noodzakelijke 
zorg voor aile burgers komt, ongeacht hun huidige 
verzekeringswijze, tegen premies die steeds meer 
naar elkaar toegroeien'. Op al deze vragen is door 
het kabinet nog geen helder antwoord gegeven. 

Orwell-scenario? 

Bovenstaande zaken betreffen primair de verant
woordelijkheid van het ministerie van vws en de 
zorgsector. Het gei:soleerd voeren van de 'volks
gezondheidsdiscussie' is echter even onwenselijk 
als gevaarlijk. 
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Grote veranderingen in de sociale zekerheid 
zijn aanstaande. Zo verdwijnt binnenkort de ziekte
wet en zal het bedrijfsleven geheel opdraaien voor 
de kosten van het ziekteverzuim. Bedrijven sluiten 
nu al en masse contracten met ARBO-diensten om 
hun ziekteverzuim terug te dringen. Tevens wor
den er op grote schaal collectieve verzekeringen 
voor hun werknemers bij zorgverzekeraars afgeslo
ten. tegen veelal goedkopere premies. Met beide 
initiatieven is niks mis, zolang het gelijkheidsbegin
sel van toegankelijkheid en de vrije artsenkeuze 
maar gehandhaafd blijft. En dat dreigt flink uit de 
hand te gaan lop en. ARB o -diensten stellen alles in 
het werk een zieke zo snel mogelijk 'behandeld' te 
krijgen . Een aantal ziektekostenverzekeraars speelt 
daarop in door 'wachtlijst-omzeilende' initiatieven 
te ontplooien. Zo adverteert Geove op de voor
pagina's van dagbladen met de slogan 'wat wacht
lijsten? Niet voor mij, want ik ben verzekerd bij 
Geove'. Eigen medische diensten met een eigen 
extramurale en intramurale service (lees: zieken
huisbehandelingen) worden ingekocht. 

Oat daarmee ten eerste de vrije-artsenkeuze 
onder behoorlijke druk komt ('gaat U maar even 
naar onze 'eigen' huisarts') is evident . 

Ten tweede het gevaar dat hiermee mensen die 
werken voorrang krijgen hoven mensen die niet 
werken. Natuurlijk heeft het grote voordelen om 
mensen weer snel weer aan het werk te hebben: 
individueel, sociaal en maatschappelijk, al was het 
aileen maar vanwege het betaalbaar houden van de 
sociale zekerheid . Maar als werklozen, chronisch 
zieken, ouderen en jongeren daarvoor moeten 
'betalen' met een lagere plek op de wachtlijst of 
een behandeling elders ontstaat een onaanvaardbaar 

Georae Orwell-scenario: 'All animals are equal, but 
some animals are more equal than other 
animals'. Als de overheid hier de markt de vrije 
hand laat, is een tweedeling in termen van toegan
kelijkheid van zorg onornkeerbaar. De gevolgen 
zijn onvoorspelbaar, maar zeker oncontroleerbaar 
en op termijn onbeheersbaar. In reactie daarop zou
den de gevolgen van ziekte in een sociaal systeem, 
in een nieuwe wet, moeten worden verzekerd. 
Deze 'grote convergentie' is tot op heden in 
politiek Den Haag nauwelijks een issue. De twee 
afzonderlijke ministeries vertonen geen fusiegedrag 
in deze. Bedrijven, A RBO -diensten en verzekeraars 
des te meer . Ingehaald worden door de markt is 
geen probleem, mits die markt de solidariteit gega
randeerd kan handhaven. Oat kan ze niet en de 
vraag is zelfs of ze dat vanuit marktgericht denken 
wei moet willen. 

Het is daarom hoog tijd om in Den Haag de 
voor- en nadelen van een sociaal systeem in deze te 
analyseren en de haalbaarheid en wenselijkheid 
daarvan snel in kaart te brengen. 

Indien Den Haag de 'grote convergentie' teveel 
op zijn beloop laat, zitten we naar rnijn voile 
overtuiging binnen enkele jaren met genoemde 
ongewenste effecten van de scheiding tussen 

sociale zekerheidsstelsel en ziektekostenstelsel. 
Het gevaar van de bezuiniging van drie rniljard is 
dat alle energie de komende drie jaar wordt 
opgeslokt door discussies over het hoe en waarom 
van die bezuinigingen. Maar wil je in de volgende 
kabinetsperiode die ongewenste effecten de baas 
worden, dan moeten ze nu al op de politieke en 
maatschappelijke agenda. 
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