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VOORAF 

Op zaterdag 13 oktober 1979 hield de Stichting Wetenschappelijk 
Bureau D1 66 haar studiedag Gezondheidszorg in Amsterdam. 
Vijf sprekers hielden de volgende inleiding: 

Mr. E. Wessel-Tuinstra (lid Tweede Kamer): Gezondheidszorg in de 
Verzorgingsstaat: een inleiding. 

Dr. E.F. Vogelaar: Preventie - GVO. 

Drs. J.B. Schiphorst: Eerste-lijns gezondheidszorg. 

Dr. G. Mik: Geestelijke gezondheidszorg. 

Dr. Th. M.G. van Berkestijn: Planningswetgeving op het gebied van de 
Gezondheidszorg: Een stap naar democra
tische planning? 

Na deze inleidingen is er een geanimeerde discussie met de zaal gevoerd 
over vrijwel het gehele terrein van de gezondheidszorg. Deze discussie 
was zo breed van opzet dat wij besloten hebben af te zien van publica
tie van de hoofdlijnen daaruit, temeer daar de structuurschets Volks
gezondheid, die in de eerste helft van 1980 uitkomt, een nieuw 
platform voor zo'n gedachtenwisseling zal scheppen. 

Het is hier op zijn plaats dank uit te spreken niet alleen aan de 
inleiders maar eigenlijk in eerste instantie aan de werkgroep Volks
gezondheid die deze studiedag als een eerste bekroning van haar werk 
mag beschouwen. De lange discussies in de werkgroep hebben voelbaar 
hun stempel gedrukt op de hier uitgesproken inleidingen. 
Met name is hierbij de coBrdinator van de werkgroep Drs. J. Gruyters 
te noemen voor zijn voortrekkersrol zowel voor de werkgroep als voor 
deze studiedag waarop wij met genoegen kunnen terugzien. 

Drs. R.D. Stam 
directeur 
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GEZONDHEIDSZORG IN DE VERZORGINGSSTAAT 

een inleiding door Elida Wessel-Tuinstra. 

1. I~D-1Dl~191D9 
Wanneer wij ons in D'66 met gezondheidszorg bezig houden, welke 
vragen hebben wij ons dan te stellen. 
In D'66: dat is dus in een politieke partij. 
Daarmee is het karakter van de vragen getekend: het zullen poli
tieke vragen zijn. En wanneer iemand van u nu Qij zichzelf denkt 
"Moet dat nu echt? Betreft het hier niet iemand die door dagelijks 
verblijf in de Tweede Kamer aan het ver-politieken is en dus overal 
politiek brood in ziet? Is gezondheidszorg niet zorg voor de patient 
waar de harde politiek niet aan moet komen?" 
Wie zo denkt moet ik teleurstellen: ook in de gezondheidszorg 
gaat het om keuzen maken, ook in de gezondheidszorg de belangrijkste 
politieke vraag: "Wat is de rol van de overheid?" 
Ook in de gezondheidszorg zullen doelen moeten worden bepaald 
en prioriteiten gesteld. 

2. P9l1!1~~~-Yr~~92~D!~D 
-Wie beslist .... overheid, de beroepsbeoefenaren, de besturen van 

het particulier initiatief of de consument? 
-Wat wordt beslist ..... of je ziek bent of gezond; homofilie een 

ziekte? Depressie heilzaam om tot creativiteit te komen of iets 
om zo snel mogelijk af te komen? Kunstnier voor wie een bijdrage 
tot de kwaliteit van het leven; voor wie niet? 
Zie hier enkele voorbeelden over wat er beslist moet worden in 
de gezondheidszorg. ---

- Tot wie richt zich de gezondheidszorg? Vooral op de zieke mens 
of veeleer op de gezonde mens voor wie ziekte een liefst tijde
lijke uitzondering is? De vraag naar de doelgroepen dus. 
Zie hier enkele politieke vraagpunten, die wij vanuit een D'66-
visie zullen beantwoorden. 

3. Wat wil D'66? -------------
D'66 staat voor een vrlJe mens in een open democratische maatschap
pij. Wij toetsen het beleid dus aan onze normen ten aanzien van 
vrijheid en onafhankelijkheid, openheid, openbaarheid en controleer
baarheid. Wanneer we dan toetsingscriteria aanleggen, moeten we· 
constateren dat er in het huidige gezondheidszorgbeleid voor D'66 
nog heel wat te doen valt: 
- Geen vrijheid in b.v. artsenkeuze; geen alternatieven worden je 

voorgelegd in behandelingsmethoden; geen natuurgeneesmiddelen in 
het ziekenfondspakket; geen vrijheid om te sterven zoals je wilt. 

- Geen onafhankeliJkheid doordat je geen rechten hebt. Niet alleen 
zijn de patiëntenrechten onderontwikkeld, maar de paternalistische 
houding van de hulpverleners, waaronder de artsen, bevorderen je 
afhankelijkheid. 
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- Geen openheid. Het medisch handelen wordt nauwelijks gecontroleerd. 
Zeker, er is een inspectie, maar dat is marginale controle. 
Men probeert hier en daar in ziekenhuizen intercollegiale toetsing 
in te voeren. Maar dat is toch geen echte controle. Dat is de zaken 
onder elkaar bespreken. 

- Geen openbaarheid en controleerbaarheid. Niet alleen het medisch 
handelen blijft ongrijpbaar, het hele functioneren van de gezond
heidszorg is moeilijk controleerbaar. Aan wie leggen besturen 
van ziekenhuizen verantwoording af? Hoe worden die besturen eigen
·lijk samengesteld, zijn daar belangen of belangstellingen verte
genwoordigd? 

-Tenslotte de kosten. De kosten van de gezondheidszorg blijven 
stijgen. Dat zou wellicht niet zo'n ramp zijn als we er met z'n 
allen ook beter van werden. Maar helaas is dat thans niet het 
geval. Er leeft veel onbehagen zowel onder beroepsbeoefenaren 
als consumenten, niet alleen over het feit dat de kosten wel 
stijgen, maar de mensen zich niet "beter" voelen, maar ook 
dat de huidige financieringsmethoden de gezondheidszorg in de 
verkeerde richting sturen. Hier wreekt zich het ontbreken van 
99~!?!~!!1~9~~· Om te kunnen vaststellen of de gezondheidszorg 
a. de goede kant op gaat en 
b. de geïnvesteerde gelden al dan niet goed besteed worden, 
zul je expliciete beleidsdoelstellingen moeten hebben. 

4. ~!~~~~!~!:!~9 
Zoals bekend vinden we maar een klein gedeelte van de gezondheids
zorggelden terug op de begroting van Volksgezondheid. De rest loopt 
via de sociale verzekering. 
De moeilijkheid is nu dat die financieringsstromen en -systemen een 
eigen leven zijn gaan leiden. Verzekeringsmaatschappijen, zieken
fondsen, artsenverenigingen en andere belangengroeperingen stellen 
deze financieringsstromen vast. be consument/patiënt komt hier 
vrijwel niet aan te pas. Daarom is het bijzonder moeilijk om 
wijzigingen aan te brengen in de voorzieningen. 
Stel, we willen b.v. liever een dagziekenhuis dan een gewoon 
ziekenhuis. Dan blijkt, dat het ziekenhuis per vol bed betaald 
wordt, dus dat is heel onvoordelig om alleen mensen overdag te 
nemen. Toch is voor de patiënt in bepaalde gevallen een dagzieken
huis beter: geen hospitalisatie, in tact blijven van sociale con
tacten enz. Hetzelfde geldt voor ouders die hun gehandicapte kind 
thuis willen verzorgen. De financiering van alle zorg is zodanig 
dat het veel voordeliger voor die ouders is het kind in een in
richting te doen. 
Uit deze voorbeelden blijkt duidelijk dat het systeem niet ~~!i~~!: 
9~r!~b! is maar produktgericht. 
Gewoon een commercieel systeem met de patiënt als winstobject. 
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5. Q~!Q22i~9~~ 
Welke oplossingen wil D'66 nu hiervoor aandragen? 
Er staan nog vier inleiders op het programma. 
Zij zijn niet alleen deskundig, zij zijn ook D'66-ers. 
Het is dus zeker dat zij met hun spreken over preventie, 
lste-lijnsgezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg en 
2de-lijnsgezondheidszorg een scale van creatieve ideeën zullen 
aandragen. Ik hoef dus slechts enkele aan te dragen: 
a. Democratisering van de gezondheidszorg in verschillende 

opzichten: _ 
- invloed van de burger b.v. op de samenstelling van zieken

huisbesturen en andere gezondheidszorg-instanties; 
- instelling van gekozen regionale raden, aan wie alle ge

zondheidszorg-instanties verantwoording afleggen; 
- grotere controleerbaarheid van alle medisch handelen; 
- wetgeving die patiëntenrechten duidelijk vastlegt, waar-

onder klachtrecht; 
- zwaartepuntbeleid bij de verschillende ziekenhuizen. 

b. Regering en parlement dienen doelstellingen vast te stellen en 
prioriteiten te bepalen in de gezondheidszorg. Dus niet de fi
nanciers bepalen de richting, maar de politiek verantwoordelijken. 

c. Gezondheidszorg dient zich meer te richten op gezonde mensen 
voor wie ziekte een uitzonderingstoestand is. Veel meer g~~Q~9: 
~~i92~~2~~~!::'!!i!:l9, b.v. : in 1977 werden 29.000 verkeersgewonden 
in ziekenhuizen behandeld en 79.000 andere ongevallen buiten 
het verkeer. Veel te weinig wordt de aandacht van de gezond
heidszorg en -voorlichting daarop gericht. Toch gaf de invoering 
van de bromfietshelm een spectaculaire daling van het aantal 
doden onder mensen tussen 16 en 21 jaar te zien. Ook de research 
dient zich veel meer op gezondheidsbescherming te richten. 

6. YQQ!::2!~!!~~-!Q!_~Q2!~~~~~~~!::2i!:I9_9QQ!::_g~~~-i!:~_~~!-~~!::!~~~~!-g~9~~~ 
a. Versterking nul-lijn gezondheidszorg: bevordering zelfhulp en 

buurthulp, die immers de verantwoordelijkheid voor eigen en 
elkanders gezondheid versterken. 

b. Versterking van de 1ste-lijnsgezondheidszorg. Dat wil zeggen: 
verkleining van de praktijk van huisartsen waardoor wellicht 
door meer aandacht ziekenhuisopname kan worden voorkomen. 
Uitbreiding van het aantal wijkverpleegsters. De overheid dient 
hierbij een stimulerende rol te vervullen. 

c. Betere samenwerking en taakverdeling tussen ziekenhuizen, 
waardoor de "dure" specialismen gelijkmatig verdeeld worden. 
Deze samenwerking dient desnoods te worden afgedwongen. 

d. In dienstverband nemen van specialisten. Zij dienen niet langer 
per verrichting betaald te worden. ' 

e. Tegengaan van verspilling in de gezondheidszorg (teveel röntgen
foto's, teveel bloedonderzoeken enz.) en een veel betere 
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controle op de uitgaven van o.a. ziekenhuizen. 
f. Uitbreiding van gezinszorg en gezinshulp, zodat mensen korter 

in een ziekenhuis kunnen verblijven. 
g. Ziekenhuizen niet langer een vergoeding geven "per bed", 

waardoor het "voordelig" is bedden vol te houden, maar voor 
ziekenhuizen een budget-systeem verplich~ te stellen. 

Op deze wijze wordt kostenbeheersing in dienst gesteld van de 
richting die wij met de gezondheidszorg op willen. 

7. ~~'!I~!:!Y~!!1!:!9 
D'66 wil totaal andere accenten in de gezondheidszorg. 
Zij wil een andere mensbenadering. De huidige macht van de ge
zondheidszorg-autoriteiten drukt de mensen neer, ontmoedigt hen 
en is ongrijpbaar. Daarom is democratisering een eerste vereiste. 
Het zelfvertrouwen wordt daardoor versterkt. En is zelfvertrouwen 
niet de sleutel tot iedere maatschappelijke verniewing? 
De bewuste consument/patiënt van de toekomst zal minder dan de 
afhankelijke patiënt van nu een beroep op het apparaat doen. 
Op het versterken van die onafhankelijkheid en bewustheid dienen 
wij ons als D'66 mede te richten. 
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PREVENTIE - G V 0 

door E.F. Vogelaar. 

Als we ons met preventie en gezondheidsvoorlichting en opvoeding {GVO) 
bezighouden, dan komen we al gauw bij basisvragen, zoals b.v.: "Wat wil 
de mens ~i9~!:!li;iP" Wat dit betreft zijn er natuurlijk grote verschi 1-
len van mens tot mens. Er zijn ook algemeen menselijke zaken; dingen 
die praktisch iedere mens eigenlijk wil. Dit is wel eens op het gebied 
van gezondheid onderzocht: 
- Uit enkele avonden "Een groot uur U" van Koos Postuma {begin dit jaar) 

over de Nederlander kwam naar voren dat men procentueel gezien het 
meeste behoefte had aan: zich ergens thuis (op z'n gemak) voelen. 
Direct hierna volgde een goede gezondheid. 

- Uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit van Groningen kwam 
procentueel gezien de gezondheidsproblematiek als eerste naar voren, 
daarna problemen op het werk. 

We zien dat het nogal bij de mensen leeft, alhoewel men dit normaal 
misschien niet zo gemakkelijk merkt. 
Preventie richt zich vooral op het bevorderen van behouden van gezond
heid. Het is een positieve zorg die men als volgt kan onderverdelen: 
- primaire preventie, gericht op het voorkómen van ziekte of stoornissen; 
- secundaire preventie, gericht op het opsporen van afwijkingen, 

voordat er klachten zijn; 
- tertiaire preventie, gericht op het minimaliseren van blijvende 

gevolgen van ziekenten of ongevallen. 
GezondheidsVoorlichting en Opvoeding is een middel tot preventie en 
richt zich op beïnvloeding van het gedrag bij individuen, groepen en 
organisaties met betrekking tot de gezondheid. 
Een ander basisgegeven vormt de definitie van gezondheid. In het tijd
schrift Medisch Kontakt heeft men over dit onderwerp uitgebreide be
schouwingen gehouden. 
De World Health Organisation {WHO) omschrijft gezondheid als "een toe
stand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn en niet 
slechts afwezigheid van ziekte. In de laatste begroting {J980) van 
het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne wordt gezondheid 
omschreven als een toestand, waarin het individu; met zijn specifieke 
lichamelijke en geestelijke potenties in harmonie verkeert met zich
zelf en in evenwicht met zijn omgeving. 
D'66 komt in zijn beleidsprogram 1977-1981 met: "De mens in geestelijke 
of lichamelijke nood heeft er recht op zodanige hulp (niet meer maar 
ook niet minder) te krijgen, dat hij in staat is zich zo mogelijk in 
eigen verantwoordelijkheid, maatschappelijk als volwaardig burger te 
handhaven met alle iechten en plichten daaraan ve~bonden." 
Dit beleidsprogram van D'66 {1977-1981) vraagt ook meer aandacht voor 
de positieve en preventieve zorg, omdat hieraan te weini~ wordt gedaan. 
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Het onderzoek naar de mogelijkheden voor effectieve preventie dient 
met kracht ter hand te worden genomen. Daarbij dient centraal te staan 
dat preventie een geïntegreerd geheel vormt met a 11 e vormen van ge
zondheidszorg. 

In de te verwachten nieuwe herziene "structuurschets" van de Werkgroep 
Gezondheidszorg zullen deze gegevens zeker weer terugkomen, zo nodig 
verder uitgewerkt b.v.:de eigen persoonlijke verantwoordelijkheid 
voor de gezondheid; de zelfzorg zoveel mogelijk in eigen omgeving; 
de bepaling door het individu zelf wat gezondheid voor hem of haar 
inhoudt. Wat is er nodig om dit te kunnen realiseren? 
Hiervoor is o.a. noodzakelijk een schoon milieu, zowel extern (lucht 
b.v;) als intern, d.w.z. de mens van binnen. Bij dit laatste is 
gezonde voeding belangrijk: men heeft hiervoor nodig voldoende van de 
ca 40 essentiële voedingsbestanddelen zoals vitaminen, mineralen, 
aminozuren enz. De juiste verhouding tussen deze essentiële bestand
delen is eveneens zeer belangrijk. Verder zijn nodig dagelijkse 
lichaamsbeweging (bij voorkeur elke dag enkele uren, geen topprestaties, 
lopen of fietsen is voldoende), persoonlijke hygiëne en een goede 
geestelijke omgeving,tussen mensen, waarbij men zich prettig en 
thuis kan voelen. 
Analyseert men de huidige situatie in Nederland, dan ziet men al 
gauw dat er een keiharde noodzaak tot preventie is. Men denke hierbij 
b.v. aan het relatief hoge percentage van de bevolking met invaliditeit 
(WAO-trekkers, zou eigenlijk revalidatiewet moeten zijn; het hoge 
ziekteverzuim van ca 10%, de vele chronische ziekten, b.v. CARA, be
paalde longziekten, de vroegtijdige sterfte bij bepaalde ziekten, de 
verkeersongevallen met blijvende invaliditeit}. Een groot aantal 
mensen heeft hierdoor minder vrijheidsmogelijkheden en kansen tot 
optimale ontplooiing. 
We zien dat er dus nog heel wat, te doen valt. Naar mijn mening komt 
dit o.a. door de te sterke nadruk voor kortdurende, acute en actuele 
eonomische belangen. Als we economisch maar beter uit zijn en er een 
goede werkgelegenheid is, dan gaat het onze maatschappij en dus de 
mensen hierin het beste. Gezondheidszorg, laat staan preventie en GVO 
moeten hiertegen worden afgewogen. In de Troonrede van dit jaar kwam 
gezondheidszorg niet voor. Mijn visie is eerst de mens, die "vrolijk 
en gezond" door het leven blijft gaan en daarvoor is als neven
voorwaarde een gezonde economie en werkgelegenheid nodig. 
Het basisdenken is hierbij zeer van belang. Het gaat om het opbouwen 
van iets voor langere termijn. Deze basispunten zitten al dan niet 
verborgen in vele beslissingen die het staten-, gemeenteraadslid neemt. 
Alvorens op de mogelijkheden van het staten-, gemeenteraadslid in te 
gaan, is het van be 1 ang in te gaan op de niveaus, waarop men preventie/ 
GVO kan aanpakken. Hierdoor kan men het in een groter verband plaatsen. 
- Op wereldniveau werkt b.v. de World Health Organisation (WHO). 

Hier is het basisdenken vrij goed aanwezig. Vergelijkingen over de 
gehele wereld zijn van groot belang om wetenschappelijke achtergrond
informatie te verkrijgen. Ziekten die wij hier hebben komen elders 

- niet of nauwelijks voor. Dit hoeft niet rasafhankelijk te zijn b.v. 
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onderzoek bij Japanners die naar de USA ZlJn gegaan. Bij de conferentie 
van de WHO te Alma Alta werd een oproep gedaan om minder geld uit te 
trekken voor bewapening (ook de grootste research-post) en meer voor de 
basis gezondheidszorg. 

- Op Europees niveau is een aanpak nog in àntwikkeling. 
- Landelijk is D'66 op het gebied van preventie en GVO zeer actief. 

De huidige bewindslieden (Minister Ginjaar en Staatssecretaris Veder
Smit) staan in beleidsvoornemens positief t.o.v. preventie en GVO. 
Vragen van Elida Wessel-Tuinstra staan nu als punten in de jongste 
toelichting op äe begroting. Er is echter nauwelijks geld voor be
schikbaar. De kortetermijnseconomie laat het niet toe. Er zijn meer 
daden nodig,te zamen met andere ministeries (bijv. Onderwijs en 
Wetenschappen, Landbouw). Er is een commissie Nationaal Plan GVO, 
die tot taak heeft adviezen te geven over een structuur voor de ver
dere structurele ontwikkeling van BVD. Het eerste advies kwam eind 
1978. (Een samenvatting is voor belangstellenden beschikbaar. Het 
eindadvies wordt volgend jaar·verwacht.) 

-Via bedrijven, artsen, de mens zelf, is ook het een en ander mogelijk. 
De nieuwe arbeidsomstandighedenwet geeft op dit gebied voor bedrijven 
meer mogelijkheden. Als men stelt dat de mens zich zelf·maar als enige 
op de hoogte moet stellen van wat gezond is, dan legt men een te zwaar 
accent op de eigen verantwoordelijkheid. Maatschappelijke structuren 
dienen hierbij ondersteunend te werken. 
Wat kan een statenlid/gemeenteraadslid nu doen? In vele beslissingen 
zit een stuk preventie verstopt. Als we een staten~ of gemeenteraads
probleem door de preventie/GVD bril bekijken, dan kan men het stuk 
preventie opsporen en trachten uit te werken. Zo kunnen uit kostenover
wegingen b.v. bepaalde zaken worden nagelaten, die elders- in de maat
schappij aanzienlijke kostenverhogingen te weeg brengen. Men denke aan 
looninhouding bij ziekte, ziektekosten, een groter gezondheidszorg 
apparaat. Veel belangrijker is uiteraard het kwaliteitsaspect voor het 
menselijk leven. 

Het lijkt mij goed om nu naar de praktijk van provincie en gemeente te 
stappen. We komen de raads- of provinciale statenzaal binnen en we zien 
dat de vergadering al begonnen is: 
-Aan de orde is het uitbreidingsplan "Zuinig met gas". Een raadslid 

stelt vragen over de glazen deur vlak onder aan de trap. Hij vindt dit 
te gevaarlijk, alhoewel er extra energie door wordt bespaard. Er 
wordt contact gezocht met het veiligheidsinstituut te Amsterdam. 
Na analyse blijkt dat een dergelijke constructie het aantal ongevallen 
in huis bevordert met een bepaald, te hoog, percentage. Al spoedig 
blijken ongevallen in en rond huis vaker voor te komen dan in het verkeer. 
Het vormt ~en aardige belasting voor huisartsen en ziekenhuizen. Men ziet 
dat de mens zelf in deze ook veel kan doen. Men laat de deuren veranderen 
(veiliger) en start een algemene voorlichtingsactie over veiligheid in 
en om de woning. 

- Het volgende punt is de aanleg van een fietspad aan beide zi.jden van een 
. provinciale weg. Er is eigenlijk geen geld voor. De gemeente heeft de 

huidige onveilige situatie, waarbij het langzame fietsersverkeer op 
diverse plaatsen moe1. oversteken, bij de provincie aangekaart. 
Naast veel opstoppingen zijn er regelmatig verkeersongevallen, waarvan 
de zwakkere fietser regelmatig de dupe is. Er zijn doden en gewonden met 
o.a. blijvende invaliditeit. Analyse door een statenlid van de provincie 
levert op: Kostenaanleg fietspad f 10 mln en jaarlijkse maatschappelijke 
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meerkosten vanwege de huidige onveilige situatie f 3 mln (ziekenhuis- en 
ziektekosten, loonderving, directe schade, schadeuitkeringen). 
Vooral ook gezien de besparing aan menselijke ellende besluit de pro
vincie het bedrag toch maar uit te trekken, alho~wel de begroting het 
niet toeliet. Wel koos men een eenvoudiger pad (kosten f 7 mln). 
Fietsers en automobilisten waren zeer content met de nieuwe situatie. 
Ongeveer op het zelfde moment bleek dat een ziekenhuis zijn eerste 
hulpafdeling moest uitbreiden vanwege toename van verkeersongevallen in 
de regio. Men zocht naar meer van dergelijke gevaarlijke verkeers
situaties, o.a. gelijkvloerskruisingen, ook bii nieuwbouwplannen. 
De uitbreiding van de eerste hulpafdeling hoefde niet meer door te 
gaan (kosten enkele miljoenen). 

- Op schol~n kan men vanaf het kleuter- en lageron9erwijs vooruitlopend 
op landelijke maatregelen (via Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) 
reeds zeer veel aan gezondheidsvoorlichting en opvoeding {GVO) doen. 
Zo zijn er wat dit betreft reeds heel wat projecten gaande in Enschede, 
Nijmegen, Amsterdam en in Oss en omgeving in·districtsverband. 
Inschakeling van schooladviesdiensten en begeleidingsdiensten valt 
hierbij te overwegen. Dit kan o.a. door inbouw bij bestaande vakken 
of via het vrije programma van de school. Het voorlichtingsbureau voor 
de voeding in Den Haag b.v. kan hiervoor lesmateriaal ter beschikking 
stellen. Men werkt aan nog meer materiaal. Via dit .bureau kan men b.v. 
ook films of ander voorlichtingsmateriaal betrekken, hetgeen o.a. 
ook voor andere meer a 1 gemene voorlicht i ngsprogramma' s gebrui kt kan worden 
van andere categorieën uit de bevolking. 

- Op de agenda staat nu een rapport over het plaatselijk bejaardentehuis op 
het provinciaal plan. Men kan dan b.v. vragen naar de voes~lsamenstelling 
in deze tehuizen of ook naar andere preventieve gezondheidsaspecten (zorg 
voor het optimaal functioneren op hogere leeftijd). 

- Indien het consultatiebureau {of b.v. een peuterspeelzaal) op de agenda 
staat, dan kan men ook hierop anticiperen en vragen of deze instellingen 
{of de werkers erin) wel alle mogelijkheden voor preventie en GVO ge
bruiken. Nagegaan kan b.v. worden of de gemeente hierbij een ondersteu
ning kan geven. (De landelijke overheid ziet een consultatiebureau als 
een zeer geschikte organisatie voor preventie en GVO.) · 

-Wil men in een bepaalde gemeente een bevolkingsonderzoek, dan is het van 
belang dat dit naast medisch-technologische eisen voldoet aan maatschap
pelijke eisen. Dit betekent o.a. dat het onderzoek gericht moet zijn op 
het zelfstandig hou-den van de mens (zelfzorg) en dat zo'n onderzoek niet 
of nauwelijks aanleiding geeft tot een afhankelijkheid van het medische 
systeem. · Verder is inzicht in het persoonlijk optimum bij zo'n onder
zoek van belang (ieder mens is uniek en heeft andere voorwaarden m.b.t. 
gezondheid). Zo kan b.v. de behoefte aan essentiële voedingselementen 
variëren. 

- In het kader van het sociaal cultureel plan zou men een concreet project 
op het gebied van GVO kunnen opnemen. Dit b.v. naast de zeer beperkte 
mogelijkheden die er nu bij kruisverenigingen zijn {GVO-werkers, 
diëtisten). 
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In een adntal Provincies is men bezig met een provirociaal plan voor 
preventie-GVD. U kunt dit stimuleren b.v. door het aanbieden van 
een schets hiervoor. De landelijke subgroep zou u hierbij kunnen 
helpen. 

- GVD kan ook in ziekenhuizen meer in praktijk worden gebracht {op pro
vinciaal niveau b.v. via een ziekenhuisplan; bij de gemeente b.v. het 
gemeenteziekenhuis). Bij de academische ziekenhuizen heeft dit. reeds 
enige vorm gekregen. Hier .zijn voorlichtingsmedewerkers aangesteld. 
Aa~dacht voor dit punt kan tevens de belangen van de patiênt onder
steunen. Een project bij asthma-patiênten gaf een beter resultaat en 
een korter ziekenhuisverblijf. 

- Tenslotte wordt er op tandheelkundig gebied (TGVD) veel gedaan (Den Haag,· 
Nijmegen, Ede, Tiel, Amsterdam, Breda en de provinciale kruisverenigingen 
in Friesland). De toestand van het gebit bij de jeugd kon hierdoor ver
beteren. Dergelijke projecten kunnen ook een aHernatief zijn voor de 
fluoridering van het drinkwater. In Den ·Haag was dit in 1968 het geval. 
De voorlichting wordt hier verzOrgd door het Bureau Gezondheidsvoorlich
ting, een onderafdeling van het Bureau Voorlichting van de Gemeente. 

Beste staten- en raadsleden, dit zijn een aantal voorbeelden, die mogelijk 
succes kunnen hebben. Met het opzetten van de preventiebril kunt u zelf 
nog wel andere voprbeelden bedenken, welke in de praktijk van uw speci
fieke werkterrein zinvol kunnen zijn. 
Met een eenmalige boodscháp is men er echter niet. Een voortdurende 
systematische aanpak blijkt noodzakelijk. Ik wens u veel succes met het 
inbouwen van deze preventieve gedachtengang in uw werk, gericht op zaken 
die de mensen, D'66-.ers eigenlijk willen, U als gemeenteraadslid of 
provinciale statenlid kunt hierbij vooral voorwaardenscheppend optreden. 
De m.ensen van de subgroep Preventie-GVD van de landelijke werkgroep 
Volksgezondheid, zijn gaarne bereid U hierbij te ondersteunen. 
Tevens werd een lijst samengesteld met nuttige adressen: 

~!:!~9!:Q~I2_§YQ:E!:~~~!J!:!.~-~~!J_2~J:'!~!:~9!:Q~12-Y<:!l~~g~~Q!J9~~:!.2: 
- Luci e Ell erbroek-Musterd, Pi eter Bothl'aan 5a, 3818 CA Amersfoort, 

tlf.D33-3422D 
- Douwe de Joode, Jac.van Gaesbeeklaan 6, 1391 CE Abcoude, 

tlf.D2946-3DD7 (privé) en D20-5483491 (werk) 
- Emar Vogelaar, Marskramers.baan 17, 3981 TS Bunnik, 

tlf.034D5-4260 {privé) en 030-515041 (werk) 

~§~!:~!~Ei~~!_ÇQJ!!I!l:!.~~i~-~~!i<:!!J~~l-El~!::!-§:.Y:.Q:.: 
Nieuwe Havenstraat 6, 2272 AD Voorburg, tlf.D70-2D9260. 
Deze adviescommissie van de Staatssecretaris van Volksgezondheid over 
zaken de ontwikkeling eri organisatie van GVO betreffend, geeft een gratis 
onregelmatig verschijnend bulletin uit. · 

Ç§~!!'!:!J!l_YQQ!:_YQQ!:li~b!i~9~1!1~!~!:i~~l-~ij_2~-~~!iQ~~l~-~!:!:!i~Y~!:~!Ji9i~9 
Postbus 3200, 35D2 GE Utrecht, tlf.030-91038D. 
Dit centrum heeft een globaal overzicht van het voorlichtingsmateriaal 
op het gebied van gezondheid(szorg) alsmede een adreslijst GezOndheids
zorn, prijs f 1,-. 
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Nu de bibliotheek GVO tijdelijk is opgeslagen kan voorlopig informatie 
over boeken en tijdschriften e.d. worden gevraagd bij: 
- Hogere School voor Gezondheidszorg, Leidseweg 83, 3531 BG Utrecht, 

tlf. 030-941541. . 
- Bibliotheek Nationale Kruisvereniging (Beyerman Boekenrij), 

Postbus 3200, 3502 GE Utrecht, tlf. 030-910380. 
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EERSTE~LIJNS GEZONDHEIDSZORG 

door J.B. Schiphorst. 

~~~2QQ~!ij~~-Y~~~~~~QQ~~~!ij~~~i~ 
Van vorige spreker hoorde u dat Nederlanders gezondheid zeer nastrevens
waard vinden. Dit bleek ook uit het recent gepubliceerde onderzoek van 
De Tijd - KRO. Voor meer dan 50% van de mensen vormt het gezin het 
uiteindelijke doel van het leven, op de voet gevolgd door materiële 
we 1 stand e·n goede gezondheid. 
Hetzelfde onderzoek onthult ook dat D'66-leden over het algemeen 
tevreden met het bestaan zijn. Of ze tevreden zijn met het feit dat 
slechts 3% geestelijk welzijn zeer belangrijk vindt en dat voor 
cultuur en kunstbeoefening nog minder geestdrift bestaat vermeldt het 
rapport helaas niet. 
Maar goed, goede gezondheid scoort hoog. Wat verstaan we eigenlijk onder 
goede gezondheid? Wij willen gezondheid zien als een mogelijkheid tot 
welbevinden, het vermogen tot ontplooiing te komen, niet enkel als 
de afwezigheid van ziekte. · 
Gezondheidszorg heeft nu tot doel het bevorderen, hèt handhaven en 
herkrijgen van de zo omschreven gezondheid. Het inhoud geven aan 
ontplooiing is niet norm- of waardevrij, het wordt beïnvloed door 
ons mensbeeld, onze cultuur, onze politieke filosofie. 
Gezondheid is in onze samenleving steeds meer een zaak geworden van 
professionele zorgverleners, artsen, technici, maatschappelijk. werkers, 
sociaal-wetenschappers. De afhankelijkheidsketen tussen hulpvrager 
en hulpverlener is in de loop der tijden steeds langer geworden. 
Een dergelijke situatie bevordert het uit handen geven van de verant
woordelijkheid voor gezondheid. 
Te zeer wordt er van uit gegaan dat problemen, wanneer zij zich een
maal voordoen, wel opgelost kunnen worden door de mensen die daartoe 
zijn opgeleid. We moeten zelf de richting aangeven van onze ontplooi
ing. Uiteindelijk kan het individu alleen zelf bepalen wat gezondheid 
voor haar of hem inhoudt. Dit inzicht is in de gezondheidszorg ver
waarloosd. Uitgangspunt voor D'66-beleid moet dan ook de persoonlijke 
verantwoordelijkheid voor gezondheid zijn. 

~~!!~9!::9 
Dit uitgangspunt krijgt gestalte als we de nadruk verleggen van pro
fessionele zorg naar zelfzorg. Die zorg die het individu in zijn eigen 
milieu tot stand kan brengen. Het vereist een mentaliteitsverandering 
om de eerste verantwoordelijkheid voor gezondheid weer in eigen hand 
te nemen. - Om b.v. zelf te zorgen voor aangepaste eetgewoonten bij 
een spijsvertering die gemakkelijk verstoord raakt,- om zelf een situatie 
te wijzigen waarin men voortdurend bloot staat aan psychische spanningen, 
- om zelf die informatie te verwerven die zelfzorg mogelijk maakt. 
Als je gezondheid belangrijk vindt zul je er persoonlijk voor moeten 
kiezen en je eiqen verantwoordelijkheid aanvaarden. 
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Het centraal stellen van zelfzorg vereist ook een verandering bij de 
professionele hulpverlening. Deze moet haar diensten gaan richten op 
_het steunen van zelfzorg. Zij kan inzicht geven in gezondheid, de 
verstoring hiervan en hoe deze zelf te herstellen. 
Het leren hanteren van de eigen mogelijkheden is van groot belang. 
Er zal informatie moeten worden gegeven over wat men mag verwachten 
van professionele zorg, zodat in een dialoog de behoeften van de hulp
vrager en de mogelijkheden van de hulpverlener op elkaar worden afge
stemd. 
Eerste-lijns zorg is het meest geschikt om zelfzorg te ondersteunen, zij 
staat het dichtst bij de leefwereld van de hulpvrager. Eerste-lijns zorg 
zal daarom centraal moeten staan in de ontwikkeling van de professio- · 
nele gezondheidszorg. Maar ook andere niveaus van de gezondheid~zorg 
moeten het zelfzorgprincipe recht doen. 

8§1~!i§_§§[~!§_§~-!~§§9§_1ij~ 
Eerste en tweede lijn behoren tot één systeem van gezondheidszorg, ze 
zijn binnen dit systeem wederzijds afhankelijk en beïnvloeden elkaar 
onderling. Een doelmatige gezondheidszorg is afhankelijk van een goed 
furictionerende eerste lijn. Bij de huidige onevenwichtige verdeling 
over eerste en tweede lijn van geld, middelen en. mankracht, functio
neert de eerste lijn niet naar behoren. Het slecht functioneren door 
gebrekkige mogelijkheden (zoals opleiding, onderzoek en slechte organi
satie binnen de eerste lijn) zal tot toenemende druk op de tweede lijn 
leiden. Dit heeft versterking van de tweede lijn tot gevolg met als 
consequentie een verdere verzwakking van de eerste lijn. Bi,jsturing is 
nodig om deze vicieuze cirkel te doorbreken en de relatief zwakkere 
eerste lijn t.o.v. de tweede lijn in evenwicht te brengen. 
Er moet een beleid worden gevoerd met een duidelijke visie t.a.v. de 
verwevenheid van beide zorgsystemen. Dus vanuit een gemeenschappelijk 
concept m.b.t. ziekte, gezondheid en .de taak van het professionele 
zorgsysteem. Dit houdt in, een taakafbakening van de verschillende 
disciplines en een herverdeling van de verantwoordelijkheid voor hulp
verlening. 
Ziekenzorg zal het karakter van advisering en consultatie aan de 
eerste lijn moeten hebben, in het kader van behoud en herstel van zelf-. 
zorg. Poliklinische zorg heeft hierbij de voorkeur omdat deze, gemakke
lijker ·dan klinische zorg, tot realisering van deze doelstelling in 
staat is. 
Ziekenhuiszorg moet passen in een totaal behandelingsplan dat opgesteld 
wordt in overleg met de hulpvrager en de eerste lijn. Belangrijke be
slissingen worden in dit overleg genomen; voorwaarde is hier een uit
wiss.eling van informatie en wederzijdse samenwerking tussen eerste en 
tweede lijn. 

~~~§~~§r~i~g-~i~~§~_§§r~!g_liJ~ 
De samenwerking binnen de eerste lijn is de laatste jaren in verschil-

. lende· projecten geëvalueerd; meestal in grotere samenwerkingsverbanden 
zoals een gezondheidscentrum of een wijkwelzijnscentrum. Waar men al 
samenwerkend achter komt is, dat een goede onderlinge samenwerking niet 
synoniem is met een betere hulpverlening. Het gevaar zit erin dat 
samenwerking een doel op zichzelf wordt, dat het niet meer functioneel 
is voor een goede hulpverlening. Ik hoorde een huisarts zeggen dat hij 
door al het samenwerken nauwelijks nog tijd voor zijn spreekuur had. 
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Ook de betrokkenheid van hulpvragers bij het samenwerkingsverband is 
als doelstelling gemakkelijker gesteld dan gerealiseerd. Er werd ge
constateerd dat, naarmate de samenwerking tussen hulpverleners soepe
ler verliep, de invloed en inbreng van hulpvragers minder werd: 
Deze ervaringen stimuleren tot het zoeken naar andere, misschien kleiner 
opgezette, samenwerkingsverbanden, waarin de hulpvrager éen beter 
beschermede toegang tot de besluitvorming heeft. 
Een niet. onbelangrijke bijkomstigheid die meer in het psychologische 
vlak ligt, is de rolbeleving van de huisarts. Ook hier valt slecht te 
generaliseren, maar er zijn zeker inferieuriteitsgevoelens t.o.v. 
specialistische artsen waar te nemen. Hetgebrek aan overleg tussen 
eerste- en tweede-lijns artsen kan dan ook niet alleen aan het ontbreken 
van een geldelijke honorering van dit overleg liggen. 

Bij samënwerki ngsverbanden waarin- soci a a 1 werkers en soci a a 1 ·wetenschappers 
meedoen, kan dit zich inferieur voelen,een onduidelijk besef van de eigen 
rol en de eigen kracht als huisarts, tot het aannemen van de identiteit 
van de agogische werker leiden, inclusief de overname van het agogisch 
vakjargon. Ik geloof niet dat we dît moeten rangschikken onder versterking 
van de eerste lijn. Het is eerder een argument voor een langere en betere 
opleiding tot huisarts, met het oog op een nieuwe taakafbakening. 
Nieuw in dit zin dat hij enerzijds gebruik kan maken van moderne 
diagnostische faciliteiten, zodat hij de patiënt niet onnodig .behoeft te 
verwijzen, en anderzijds de patiënt kan leren zijn eigen mogelijkheden 
te gebruiken. 

Patiëntenrechten ----------------
Een strategie om het begrip 'persoonlijke verantwoordelijkheid' voor 
gezondheid tastbaar te maken is het formuleren en nastreven van zgn. 
patiëntenrechten. Parallel aan ontwikkelingen op gebieden waar de 
individu dreigt te verdrinken in een efficiënte organisatie -:b.v. bij 
sollicitatie- en selectieprocedures of bij opslag van persoonlijke 
gegevens in grote databestanden - is een waarborg van individuele 
rechten ook in de gezondheidszorg geboden. Recht op hulpVerlening, 
recht op informatie, recht op zelfbeschikking, recht op privacy, 
rechten die onderling samenhangen en niet afzonderlijk gerealiseerd 
kunnenworden. Zonder het recht op informatie blijft b.v. het recht op 
zelfbeschikking een lege dop. Informatie is een voorwaarde, wil hulp
vragen niet tot een zich overleveren worden, wil individuele verant
~oordelijkheid niet tot onmondigheid worden. 

Vorige week zaterdag om elf uur in de ochtend opende de ANP-nieuwslezer 
zijn bulletin met een bericht uit de bijeenkomst van de KNMG in Maas
tricht. Een spreker had de opkomst en -bloei van zelfhulpgroepen die 
overtollig lichaamsgewicht te lijf gingen als een falen van de huisarts 
afgeschilderd. In plaats van deze initiatieven te steunen als een po
ging gezondheid en zelfzorg te herstellen, daar waar professionele 
hulp~erlening geen duidelijk alternatief biedt, drong hij aan op het 
opnieuw inpalmen van de zwaarlijvigen. Een opvatting, waaruit blijkt 
dat de zelfzorg als een bedreiging kan worden ervaren door professionele 
hulpverleners. 
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Vóór de nieuwsberichten had ik een gezelschap muziekrecensenten beluis
terd, dat monkelend afstand nam van hun vroegere idool Bob Dylan. 
Ze spraken naar aanleiding van een langspeeiplaat waarop te horen was 
dat Bob Dylan Het Licht gezien had. Het kostte de heren hoorbaar moeite 
verder te moeten op eigen kracht, om afstanJ te doen van hun afge
dwaalde leidsman. 
Het zal aan beide zijden pijn doen: de beperkte mogelijkheden van pro
fessionele zorg te aanvaarden, afstand te doen van een idool, en 
tegelijkertijd de persoonlijke verantwoordelijkheid voor gezondheid 
voor vol aan te zien en te accepteren. 
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GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG 

door Gerrit Mik. 

1. !r!1~i5!ir!9 
De geestelijke gezondheidszorg ontwikkelde zich àls apart aandachts
veld vooral in de jaren rond de laatste wereldoorlog. 
In eerste aanleg betrof het de nazorg van de patiënten uit de psy
chiatrische inrichtingen (toen nog krankzinnigengestichten geheten). 
Na hun ontslag werden zij bij hun terugkeer in de maatschappij ter 
zijde gestaan om hen te helpen zich staande te houden. 
A 11 engs \~erden de werkers ook geconfronteerd met vragen rond de op
name in de instituten. Uiteraard probeerde men dan direct al zo
veel mogelijk hulp te bieden en zo werden het psychiatrische· voor
en nazorg diensten. 
Soms geschiedde dit vanuit de inrichtingen, maar veelal manifes
teerden zich maatschappelijke instanties om deze taken op zich te 
nemen: confessionele groeperingen, kruisorganisaties, GGD's en niet 
te vergeten de provincies (dit ook i.v;m. de speciale verantwoorde
lijkheid voor de onderbrenging van "krankzinnigen" uit het betrokken 
provinciale gebied). 
Na de oorlog werden vanuit Amerika deMOB's (daar geheten: child 
guidance clinics) geïntroduceerd. Op deze bureaus werden kinderen 
en hun ouders ontvangen en onderzocht in verband met opvoedings
problemen, leermoeilijkheden, depressies enz. 
Een team, bestaande uit een psychiatrisch geschoold maatschappelijk 
werkster, een kinderarts, een psycholoog en een psychiater p~o
beerde hulp te verlenen. 
Het zal duidelijk zijn dat hier al veel meer zaken aan de orde 
kwamen die tegen het "normale" aanlagen. En de preventie werd dan 
ook al spoedig hoog in het vaandel geschreven. 
Bovendien stond het strikt "medische" minder op de voorgrond: 
psycholoog en maatschappelijk werker deden hun intrede. 
Impulsen werden ook verkregen vanuit de kinderbescherming en de 
reclassering en zo ontwikkelde zich langzamerhand wat wij nu de 
geestelijke gezondheidszor~ noemen. · 
Meer en meer heeft men in deze sector aandacht gekregen voor maat
schappelijke factoren die het individu schade kunnen berokkenen, 
meer en meer deden andere disciplines dan de medische hun intrede, 
preventie en g.v.o. kwamen naar voren, nieuwe therapievormen 
overspoelden het land en wisten medewerkers van de GGZ te enthou
siasmeren. Het is soms moeilijk om het takenpakket van de GGZ te 
begrenzen en het stemt soms wat triest te ervaren dat de oude taak 
van "voor- en na-zorg" wat op de a.chtergrond dreigt te geraken. 
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2. Qrs~!:!i~~!i~ 
Geheel in overeenstemming met deze ontwikkeling-is de organisatie
vorm niet erg overzichtelijk. Sommige diensten zijn provinciaal en 
niet verzuild opgezet, andere zijn onderdelen van gemeentelijke ge
neeskundige diensten, particuliere stichtingen, al of niet confessio~ 
neel werkend in bepaalde regio's, alléén of naast andere al of niet 
multifunctionele organisaties. 
Anderzijds zijn diensten opgezet die het zgn. RIAGG-model (reg. 
inst. ambulante geestelijke gezondheidszorg) aardig benaderen. 
Kortom, men kan duidelijk van een "lappendeken" spreken. _ 
Deze indruk wordt nog versterkt als men naar de takenpakketten kijkt. 
Deze lopen uitermate sterk uiteen: sociaal-psychiatrische diensten 
sec, dezelfde diensten gecombineerd met een jeugdafdeling, al of 
niet met MOB's, al of niet met bureaus voor levens:.. en gezinsmoeilijk
heden, buro's voor sociaal-pedagogische (=zwakzinnigen) zorg enz. 

- enz. Dit alles in velerlei schakering. 

De zaak wordt nog gecompliceerder als men zich bewust is dat de 
"geestelijke gezondheidszorg" moeilijk te beperken valt tot de ge
ijkte "diensten voor de GGZ." Aspecten van deze taken worden vervuld 
binnen IMP's (inst. voor multidisciplinaire psychotherapie), 
CAD' s (consultatiebureaus voor alcohol en drugs), buro' s voor 
jeugd en gezin, -gespecialiseerd op algemeen maatschappelijk werk, 

·universitaire gezondheidsdiensten, binnen de eerste lijhszorg (b.v. 
artsen, maatschappelijk werk, gezinszorg, bedrijfsgeneeskunde, 
sportgeneeskunde, schooldecanen, mentoren enz.enz.) 
Kortom een staalkaart van vele voorzieningen met overlappingen, 
witte vlekken op de kaart, fricties onderling, communicatiemoei
lijkheden met de eerste lijn en helaas daardoor _ook niet zelden met 
de cliënt! 
Het zal duidelijk zijn dat bij zoveel verschillende takenpakketten en 
zo variabele historische achtergrond en organisatie-opzet, harmonisatie 
en ordening geen eenvoudige zaak is, maar wèl zéér gewenst. De overheid 
onderkende de problematiek en kwam met de Structuurnota Gezondheidszorg 
en uit de CRM-koker de (ontwerp)Kaderwet plus nu de Rijksbijdrage-
rege 1 i ngen. In de beleidsstukken, de gezondhei ctssector betreffende, 
is in mijn ogen een wat directieve, naar het centralisme neigende 
attitude waarneembaar met de provincie/regio als belangrijk aandachts
veld en vanuit CRM de gemeente in die rol met velerlei onzekerheden 
over de provinciale steunfuncties. Binnen dit bestek wilde ik hier 
niet verder op ingaan. Vooruitlopen op volksgezondheidsregelingen 
in de tijd en verwarrende tweesporigheid leiden ongetwijfeld tot 
fricties op provinciaal en gemeentelijk niveau. 

Vanuit D'66-visie lijken mij volle aandacht voor de activiteiten 
aan de basis,-aandacht voor de eigen identiteit var. instituties, 
zakelijke afstemming op elkaar, funCtionele samenwerk1ng met 
overheidssteun waar mogelijk, en de "zachte zweep" der overheid 
waar nodig, met betrekking tot cliënten en werkers--bij het beleid 
goede uitgangspunten. 
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3. ~!!~li?~!J!~!J 
Het lijkt mij nu goed enige aandacht te besteden aan enkele knelpunten 
in de geestelijke gezondheidszorg zoals deze zich nu in de praktijk 
van het werk manifesteren. 
- Over de noodzaak de oorspronkelijke taak: de vóór- en nazorg niet 

te verwaarlozen werd reeds gesproken. Het ligt natuurlijk voor de 
hand dat moderne taken zoals consultatie, assertiviteits-training, 
gezinstherapie, groepswerk en individuele psycho-therapie meer 
tot de verbeelding spreken. Doch juist in het huidige gecompliceerde 
maatschappelijke bestel hebben de patienten die ge-ïnstitutionali
seerd zijn geweest extra aandacht nodig. Juist het ontwikkelen van 
nieuwe technieken voor deze groep naast intensieve versterking van 
de contacten met de eerste lijn zou aan dit moeilijke werk nieuwe 
dimensies kunnen geven. Het is zaak van de beleidsvoerende instanties 
te waken dat deze "ouderwetse" taak niet teloor gaat onder de 
stroom van modernistische ontwikkelingen. 
Mogelijk dat de onderaccentuering van bovengenoemde taken ook 
samenhangt met de relativering van het "medisch model". Wat voor 
kwaad men ook kon zeggen van de oude medische stand, in het algemeen 
was zij wèl op deze "patienten" gericht èn continu bereikbaar (en 
indien niet, dan was meestal voor vervanging gezorgd). 
Deze zgn. uursbereikbaarheid (hier bedoeld t.a.v. acute psychische 
nood) is heden op veel plaatsen in Nederland een probleem van de 
eerste orde. Gaat u maar te rade bij de wèl bereikbare eerste-lijns 
instanties zoals GGD en politie. 
Artsen, specialisten, welzijnsinstanties hanteren naarstig het 
telefonisch antwoordapparaat, en zelfs soms JAC en SOS dreint met 
niet zelden verwijzing naar a.s. maandag om 9.30 uur. Nu zoveel 
individuen de dupe worden van structuren is dit een niet te 
accepteren zaak. 
Gemeentelijke en provinciale overheden kunnen aan deze problemen 
niet voorbijgaan. Verambtelijking, vasthouden aan 8-urige werkdag en 
een vrij weekend zijn de oorzaken, oplossingen moeten n.m.m. 
worden,gevonden in initiatieven om de instanties (en de staven) 
in samenspraak met elkaar te brengen en een bereikbaarheidsplan 
voor grote stad of regio op te zetten. 
De ervaring wijst uit dat dit wèl kan, mits de inrichtingen in 
het betrokken gebied nood-bedden voor dergelijke gevallen (want 
in een groot aantal der gevallen gaat het om opname-noodzaak) ter 
beschikking houden en dat kost geld en dat vraagt de steun van de 
rijksoverheid. En dit alles onderstreept hoe goed het is, als in 
een partij een goed netwerk van lokale, provinciale en landelijke 
volksvertegenwoordigers functioneert. 

- Dergelijke initiëringsbesprekingen, en in het algemeen gesprekken 
tussen velerlei instanties (op welzijns- en volksgezondheidsgebied) 
over concrete zaken ondersteunen, méér dan abstracte organisato
rische overlegsituaties, het ontstaan. van functionele netwerken, 
RIAGG-formatie en dergelijke. 
Het lijkt een goede zaak dat onze D'66 vertegenwoordigers hierop 
steeds alert zijn en in deze met graagte het voortouw nemen. 
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- Binnen de geestelijke gezondheidszorg bestaat vaak nog onvoldoende 
aandacht voor en mogelijkheden tot preventie (b.v. g.v.o. en con
sultatie). 
In tegenstelling tot de bureaus voor levens- en gezinsmoeilijkheden 
en de CAD's kunnen binnen de Stichtingen voor de Geestelijke 
Volksgezondheid geen formatieplaatsen worden vervuld voor preventie
werkers. En voor zover er wel ruimte voor wordt geboden dient deze 
binnen de "medische sector" te worden benut: b.v. t.a.v. huisartsen 
en verpleegsters. En niet gericht op bv. sociale werkplaats
medewerkers, ·soS-diensten of leerkrachten. 
Dat dit knelpunt om oplossing schreeuwt, spreekt n.m.m. vanzelf. 

- Veel knelpunten doen zich nog voor t.a.v. de koppeling van de gees
telijke gezondheidszorg naar de eerste lijn. 
Daarbij denk ik aan de psycho-sociale inbreng bij consultatie-
bureaus voor-zuigelingen en kleuters, de bedrijfsgeneeskunde, de sport
medische begeleiding, school-advies- en begeleidingsdiensten, 
schooldecanen, club- en buurthuiswerk, huisartsen, algemeen maatschap
pelijk werk en gezinsverzorging. 
De consultatiemethodiek volgens Caplan kan hierbij van onschatbare 
waarde zijn. 
Vermoedelijk kan dit alles het beste tot ontplooiing komen als binnen 
niet al te grote regio's teams van tweed~lijns deskundigen uit de 
GGZ-sfeer (herkenbaar en geaccepteerd) aanwezig zijn. Aan de hand 
van concrete projecten kan dan over en weer het vertrouwen groeien 
en het klimaat ontstaan waarin eerste en tweede lijn intensief op 
elkaar afgestemd kunnen functioneren. Mogelijk kan mede daardoor 
naast verder te ontwikkelen gezondheidscentra het ontstaan van 
basisteams (arts-wijkverpleegster, maatschappelijk werker) die 
met lage drempels temidden van de bevolking functioneren, worden 
bevorderd. 

- Een speciaal knelpunt op psychisch gebied vormt op dit moment de 
adolescent (de 12-19-jarige). Groot zijn de aantallen gelukte, 
nog groter de aantallen niet gelukte suïcides als signalen van 
grote innerlijke nood. In dit verband gezien is het onvoorstelbaar 
dat de jeugdgezondheidszorg zich nog steeds niet algemeen tot het 
voortgezet onderwijs heeft uitgebreid. 

Dat de jeugdwerkloosheid extra aandacht van de GGZ behoeft is 
uiteraard onmiskenbaar. De risico-groep "jeugd" dient alle aandacht 
te krijgen van de GGZ, helaas is dit nog lang niet altijd het geval. 
Crisis-opvangcentra voor tijdelijk uit balans geraakte jongeren zijn 
zéér onvoldoende en niet voldoende gespreid voorhanden. 
Klinieken voor .adolescenten zijn uiterst dun gezaaid. 
De positie van 12-19-jarigen in algemene ziekenhuizen (temidden van 
volwassenen of kinderen) is zéér discutabel. 
Psychotherapeutische hulp voor deze groep met de specifieke voor 
hen noodzakelijke techniek en ambiance is vaak met een lamp te zoeken. 

- Na de jeugd zou ik nog wat willen zeggen over de geestelijke gezond-
heidszorg t.a.v. de oudere mens. . 
Daarbij zou ik niet in eerste aanleg willen spreken over de gerla
trie, al kan hier n.m.m. ook méér aan preventi~ worden gedaan en is 
de vraag of geriatrische diensten al dan niet binnen diensten voor 
de GGZ moeten· functioneren zeer interessant. 
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Veel meer zou ik uw aandacht willen vragen voor de oudere mens die 
nog functioneert maar de snelle technische veranderingen en de andere 
verhoudingen in de werksfeer niet meer kan bijbenen. 
Velen kampen met een toenemend identiteitsverlies en zien nauwelijks 
perspectief meer. 
Het lijkt uiterst zinvol aan deze groep grote preventieve en curatieve 
aandacht te besteden en de eventueel geconstateerde structurele 
problematiek bij bedrijven en politieke instanties te deponeren! 

- Een groot aantal van deze mensen geraakt in de WW, de WWV en de WAO. 
Dat wil zeggen dat bedrijfsverenigingen, artsen van het GAK en de GMD 
ermee worden geconfronteerd. Ik vrees dat dan de koppeling naar goede 
psycho-hygiënische begeleiding niet zo gemakkelijk wordt gelegd 
(de goede situaties niet te na gesproken). Gezien de grote toename 
van deze gevallen in het huidige tijdsbestek lijkt mij dit een 
urgentiegebied voor de GGZ van de eerste orde. 
Opvangen van de waterschade door alle "maatschappe 1 ij ke uitstoti ngs
procedures", psychische advisering bij de arbeidsrevalidatie, mee
denken bij een hopelijk nieuwe toekomstrealisering op een ander niveau, 
het zijn alle zaken waarbij de GGZ-functionarissen zich van groot 
nut kunnen maken binnen een te ontwikkelen of meer optimaal te 
functioneren netwerk van werkers rond de arbeidsongeschiktheid 
(artsen GAK, GMD, arbeidsrevalidatie, arbeidsbemiddeling enz.). 
Deze opvang dient in een zo vroeg mogelijk stadium te worden ge
realiseerd, als het recessieproces nog niet in ingetreden. 
Eigenlijk zou dit al tijdens de Ziektewetperiode moeten gebeuren. 
Als er hier niet veel verandert, dan vrees ik dat wij in een vicieuze 
cirkel van doffe ellende geraken. 

In het algemeen zou ik willen zeggen dat de geestelijke gezondheidszorg 
zich méér naar het eerste echelon zou moeten openstellen, zich minder 
zou moeten verliezen in methodenstrijd, de territoriumbescherming wat 
zou moeten vergeten. zich minder zou moeten bezighouden met motivatie
metingen en nog méér drempels zou moeten slechten en vooral meer oog 
zou moeten krijgen voor het signaleren van structurele en sociale 
misstanden om deze in zo groot mogelijke samenwerking met anderen te 
bestemder plaatse te deponeren! 
Verder dienen beleidsfiguren en werkers méér futurologisch te gaan 
denken, méér oog te gaan krijgen voor maatschappelijke ontwikkelingen 
en structuren die de mens gaan bedreigen. 
Ni et wat conservatieven met de beste bedoe 1 i ngen vaak. al deden en doen: 
bijsturend volgen en gekneusden en gekwetsten helpen. Dat óók. Maar 
een progressief (en dus een D'66-er) doet meer: Hij/zij stelt zichzelf 
steeds ter discussie, ook in de methodieken en de samenwerkingsvormen, 
werkt op een waarachtig democratische wijze. Anticipeert op komende 
ontwikkelingen en strijdt tegen structuren en ontwikkelingen die waar
achtig leven en menselijk geluk belemmeren. De geestelijke gezondheids
zorg dient er te zijn voor elke mens in alle omstandigheden. 
Ook, en vooral die van de 80-er jaren. 
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PLANNINGSWETGEVING OP HET GEBIED VAN DE GEZONDHEIDSZORG: 
EEN STAP NAAR DEMOCRATISCHE PLANNING? 

door Th.M.G. van Berkestijn. 

Degene die in een complex systeem ordening wil aanbrengen zal proberen 
om onderscheid te maken tussen de onderdelen die het complex.vormen. 
Toen staatssecretaris Hendriks in 1974 zijn Structuurnota Gezondheids
zorg schreef, heeft hij dat gedaan door twee orden i ngspri nci pes t_e han
teren: echelenering en regionalisatie. Gelukkig zag hij ook, dat onder
scheiding niet tot volstrekte scheiding mag leiden en hij legde dan o~k 
stP.rke nadruk op de samenhang binnen de gezondheidszorg en met andere 
welzijnssectoren. Ik vermeld dit om aan te geven waaromik mij niet vol
ledig k~n houden aan hét verzoek om hier te spreken over ziekenhuisplan
ning en regionalisatie onder de titel "tweede-lijns gezondheidszo-rg". 
Daarbij wil ik opmerken dat tweedelijnszorg méér is dan intramurale 
zorg c.q. ziekenhuiszorg. Intramurale ·zorg is zorg die iemand ontvangt 
die opgenomen is in een instelling buiten zijn thuis-milieu. _ 
Dit deel van gezondheidszorg -het intramurale bedoel ik nu - kan niet los 
gezien worden van de totaliteit; reden, waarom ik aan dat aspect, de samen
hang met andere echelons, in deze voordracht eveneens aandacht zal besteden. 
Thans is het zo, dat op dit moment bij het ontwerpen van een geordend en 
sam2nhangend gezondheidszorg systeem de lagere overheid, met name provin
ciale staten, uitsluitend wettelijke bevoegdheden heeft op het terrein van 
de tweedelijns zorg. En daarmee is meteen een paradoxale situatie gegeven: 
De wetgever eist samenhang, maar geeft slechts de bevoegdheid om voor een 
deel op te treden, zij het dat daar in de toekomst verandering in komt, 
als er wetgeving is waarin de hele gezondheidszorg en zelfs het hele 
welzijn planmatig worden aàngepakt. 

Waarom is qekozen voor een aanpak,. waarin eerst de intramurale gezond
heidszorg planmatig geordend moet worden en daarna pas de rest? 
Hoewel het begrijpelijk is dat de landelijke overheid zich in eerste 
instantie heeft laten leiden door economische motieven is het goed ons
zelf dat bewust te zijn en te blijven. Het was betér geweest als een 
wetgeving op het gebied van gezondheidszorgplanning ontworpen was vanuit 
een denken van wat gezondheidszorg moet zijn. Het is jammer dat dit niet 
altijd even duidelijk is. De structuurnota spreekt over het ontwerpen 
van een doelmatig stelsel van voorzieningen, maar over het doel zelf 
wordt niet gesproken. Fundamenteel denken over gezondheidszorg heeft 
niet ten grondslag gelegen aan de structuurnota en de wetgeving op dat 
gebied. De term 'behoefte' wordt gebruikt als economische kraptenormen 
zijn bedoeld, b.v. de 4 o;oo nOrm voor ziekenhuisbedden. Ook in p~li
tieke discussies wordt nog weinig kritisch gedacht. Zo is het 'ver
sterken van de eerste lijn' een politieke slogan geworden. Moet er 
wel versterkt worden? Is versterken synoniem met uitbreiden? Als hulp
verlening tot doel heeft mensen onafhankelijk te maken, moeten we dan 
het aantal hulpverleners gaan opvoeren en daarmee het aantal afhanke
lijkheidsrelaties? 
Méér huisartsen, méér poliklinieken, ~éér gezinsverzorgsters, alles 
meer; alleen-minder bedden, want dat zou goedkoper zijn. En je kunt 
je ook nog afvragen of het inderdaad allemaal goedkoper wordt! We 
blijven denken vanuit beheersystemen en vanuit het bestaande gezond'" 
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heidszorgapparaat in plaats vanuit de patiënt. Intramuraal is binnen 
de muren van een ziekenheuis, extramuraal het thuismilieu van de pa
tiënt. Als we van die patiënt uit denkenr1zou de terminologie omgekeerd 
moeten zijn; intramuraal: binnen de thuismuren van de patiënt; extra
muraal het milieu daarbuiten, het ziekenhuis. 

Thans naar de vraag: welke rol kunnen Statenleden en gemeenteraads
leden vervullen bij de planning van de gezondheidszorg? In de struc
tuurnota en de wetgeving - sinds 1 september is de gewijzigde wet 
Ziekenhuisvoorzieningen van kracht - worden drie ordeningsprincipes 
gehanteerd: 1. regionalisatie; 2. echelonering; 3. planning. 
Het ideaalbeeld van een regio is een gebied waar nagenoeg alle voor
zieningen goed op elkaar afgestemd en in samenhang voor de burger binnen 
dat gebied goed bereikbaar zijn. Bestuurlijk en economisch betekent re
gionalisatie: decentralisatie zodat de besluitvorming in de regio zelf 
plaatsvindt: dichter bij de burger, voor wie de voorzieningen bedoeld 
zijn. Een toegroeien naar democratisering. 
In de geschiedenis van de Wet Ziekenhuisvoorzieningen is deze ontwikke
ling terug te vinden. Deze wet, welke in 1971 door het parlement is 
aangenomen, is een aantal keren gewijzigd; voor het laatst dit jaar: 
de gewijzigde wet is 1 september jl. in het Staatsblad verschenen. 
De Wet ziekenhuisvoorzieningen regelt de planning van ziekenhuizen, 
verpleeghuizen, psychiatrische centra en zwakzinnigeninrichtingen, alsmede 
van enkele andere intramurale specialistische voorzieningen,. zoals 
revalidatiecentra, medische kindertehuizen e.d. Binnen 5 à 10 jaar zal 
er een Wet Voorzieningen Gezondheidszorg zijn, die de planning van de 
gezondheidszorg in zijn totaliteit regelt. De Wet Ziekenhuisvoorzieningen 
zal in deze wet worden opgenomen. Ik zal mij nu eerst beperken tot de 
Wet Ziekenhuisvoorzieningen. Aanvankelijk voorzag deze wet in het maken 
van een landelijk plan voor alle intramurale voorzieningen. Het College 
voor Ziekenhuisvoorzieningen - samengesteld uit deskundigen uit de ge
zondheidszorg, de verzekeraars en - in minderheid - het openbare bestuur 
(IPO en VNG) was daarbij de adviseur van de minister, die de door Ge
deputeerde Staten van de provincie opgestelde plannen tot een landelijk 
plan moest samenvoegen. Dit ambitieuze idee bleek niet uitvoerbaar en 
onder invloed van de structuurnota, waar het regionalisatiebeginsel zo'n 
belangrijke rol speelt, werd eeo wijziging van de wet bewerkstelligd die 
voorzag in regionale plannen per categorie van voorzieningen. 
In de jongste wetswijziging is nog meer invloed aan de provincies gege
ven en niet alleen aan het dagelijks bestuur, maar aan de democratisch ge
kozen volksvertegenwoordiging: provinciale staten. Het College voor 
Ziekenhuisvoorzieningen heeft, als provinciale staten zijn plan gemaakt 
heeft - nog slechts een toetsende functie. Voorts hebben de provincies 
de plicht hun plannen aan inspraak te onderwerpen. 
Concluderend kan gezegd worden dat in de gescmedenis van deze wet een 
duidelijk~ tendens naar regionalisatie en democratisering tenerken is 
van een landelijk plan, opgesteld door een semi-ambtelijk adviescollege 
naar een regionaal plan c.q. provinciaal plan vastgesteld door een 
democratisch gekozen volksvertegenwoordiging na inspraak. 
Het klinkt allemaal te mooi om waar te zijn en - helaas - het is dan ook 
voorlopig alleen op papier waar. Waar zitten de knelpunten? De wet 
zegt dat provinciale staten per provincie en per categorie van voorzie
ningen een ontwerpplan vaststellen, dat periodiek wordt bijgesteld en 
door de min·ister uiteindelijk in zijn definitieve vorm wordt vastgesteld. 
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Elk initiatief wordt beoordeeld tegen de achtergrond van het plan, waar 
het in moet passen. Het eerste knelpunt zit in het feit dat de minister 
richtlijnen vaststelt voor het opstellen van zo'n plan. De richtlijnen 
laten, zo valt te vrezen, weinig ruimte om eigen opvattingen van lagere 
bestuursniveaus in de plannen te laten doorklinken. De richtlijnen 
worden genaakt met als enig adviseur het College voor Ziekenhuisvoor
zieningen. De provincies hebben daar niets over te vertellen. De minister 
bepaalt ook voor welk gebied een plan moet worden gemaakt. Het land is al 
door hem verdeeld in gezondheidszorgregio's die bij sommige provinciale 
besturen en gerneentt~n, a 1 smede bij sommige sectoren van gezondheidszorg 
slecht zijn gevallen. De tijd ontbreekt om daar nu verder op in te gaan, 
want een ander knelpunt staat de democratische planvorming meer in de weg, 
en dat is het inmiddels erg belangrijk geworden artikel 29 van de wet: 
het zogenaamde overgangsartikel. Dit artikel regelt wat er gebeuren moet 
als ergens een nieuw bouwinitiatief wordt genomen, terwijl voor dat gebied 
nog geen plan is vastgesteld. In dat geval zal het College voor Zieken
huisvoorzieningen een onderzoek doen. Gedeputeerde Staten en het College 
maken -met als basis dat onderzoek - een voorlopig plan, in welks kader 
het initiatief wordt beoordeeld. Dus: weer het ambtelijk adviescollege, 
welks -natuurlijk nooit waardevrije- onderzoek als basis moet dienen 
voor een voorlopig plan. Provinciale Staten komen er niet aan te pas, 
inspraak evenmin. De reden van deze procedure is onduidelijk. Er zijn 
echter wel mogelijkheden om toch Statenleden en inspraak er bij te 
betrekken. In Gelderland is door provinciale staten een motie aangenomen 
van deze strekking. Het zou op de weg van D'66-statenleden liggen dat ook 
in andere provincies te bewerkstelligen. Het is daarom zo belangrijk omdat 
artikel 29 de komende jaren de planning gaat bepalen. Immers, het valt 
niet te verwachten dat het zal lukken om binnen enkele jaren Nederland 
bedekt te hebben met de plannen, zoals de wet bedoelt. Het opstellen van 
de richtlijnen kan nog wel twee jaar in beslag nemen en voordat in alle 
provincies de ontwerpplannen voor alle categorieên zijn opgesteld zijn 
we 5 ä 10 jaar verder. Inmiddels is dan heel Nederland gepland via artikel 
29 en dat is duidelijk in strijd met de bedoeling van de wetgever. Het 
overgangsartikel dreigt een ondergangsartikel te worden: de ondergang van 
de democratische planning. 
Zoals gezegd is "samenhang" een kernbegrip in de planningswetgeving. 
De Wet Voorzieningen Gezondheidszorg staat op stapel en daarbij zullen 
naast provinciale staten de gemeenteraden- de dichtst" bij de bevolking 
staande bestuurslaag - als planners hun intrede doen. Het wetsontwerp 
regelt - veel meer in details dan de Wet Ziekenhuisvoorzieningen - hoe de 
planvoorbereiding moet gebeuren. Dat zal gedàan worden door commissies 
waarin Statenleden en gemeenteraadsleden, instellingen van gezondheidszorg 
en de beroepsbeoefenaren, verzekeraars en consumenten te za men optrekken. 
Zal het in de praktijk ook zo democratisch werken? Ik vrees van niet. 
Immers, als samenhang zo belangrijk is zal dat ook tussen intra- en extra
murale zorg zo zijn. Tegen die tijd dat de Wet Voorzieningen in werking 
treedt, over + 10 jaar, is de intramurale zorg al via-het niet democra
tisch werkende artikel 29 vastgelegd. In het kader van de samenhang zal 
de extramurale planning door de intramurale gedicteerd worden. Bovendien 
ligt veel extramurale zorg al vast via andere wetgeving bijvoorbeeld de 
Ziekenfondswet, die regelt waarop de aangeslatenen bij een fonds recht 
hebben. Een ander voorbeeld: er is gejuich over het feit dat het kruiswerk 
onder de AHBZ gaat komen. Ik juich niet zo hard mee, want de consequentie 
is wèl dat de Ziekenfondsraad, een machtig, landelijk, centralistisch, 
niet democratisch gekozen orgaan van kerngezonde mensen: werkgevers, werk-
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nemers en landelijke overheid en waarin consumenten en lagere overheid 
ontbreken, het kruiswerk gaat plannen: zóveel verpleegkundigen per zo
veel inwoners, de inhoud van het dienstenpakket enz. Voor de gemeenten 
b 1 ij ft niets meer te p 1 annen over en de veren i gi ngsgedachte is vo 11 edi g zoek. 
Het klinkt allemaal erg somber, maar ook hier geldt dat de soep niet zo 
heet wordt gegeten als ze opgediend wordt en ik zou mijn eigen afkomst 
als eer~e-lijns-werker verloochenen als ik niet besloot met een opbeurend 
woord, want gelukkig kan de - politiek actieve - burger, als ook het ge
meenteraadslid, het lid van provinciale staten en het kamerlid veel doen. 
Er zijn verschillende niveaus van denken en handelen waar wij mee bezig 
kunnen zijn. In de eerste plaats kunnen we ons eigen gezondheidsgedrag 
kritisch beschouwen. Hoe geloofwaardig is het als een gemeenteraadslid 
zijn steun ·geeft àan GVO-projecten en toestaat dat tijdens de raadsver
gaderingen van gemeentewege sigaretten worden verstrekt. Het bestuderen 
van de werken van Illich, t·1ahler, Idenburg e.a. kan dit kritisch be-
schouwen op weg helpen. 
Verder kunnen we op het niveau van instellingen invloed uitoefenen. Hoe 
worden die bestuurd? Zijn er patiëntenraden? Is er voldoende rUimte voor 
zelfzorg en mantelzorg, b.v. ouderparticipatie op kinderafdelingen? 
Bij subsidies aan gezondheidscentra, het meebesturen van ziekenhuizen 
e.d. kan hieraan aandacht worden besteed. Ik wil wijzen op het rapport 
van de Commissie Van den Burg over het democratisch besturen van wel
zijnsinstellingen. De regering heeft zich achter de conclusies van dit 
rapport geschaard en dat per brief aan de Tweede Kamer laten weten. 
Als in bepaalde regio's beslissingen zijn genomen in het kader van artikel 
29, die grote verschuivingen teweegbrengen, zijn er mogelijkheden om via 
commissies ex artikel 61 van de Gemeentewet of artikel 64 van de 
Provinciewet of via districtseemmissies conform de Gezondheidswet in 

'samenwerking met alle betrokkenen, particulier initiatief, overheid, ver
zekeraars en consumenten, de gevolgen daarvan te begeleiden. Zo zal bij
voorheel d het toegroei en naar de 4 9-t>o-norm voor ziekenhuisbedden con
sequent i es kunnen hebben voor de eerste' 1 i jns zorg. ·Het werken met deze 
commissies kan al een vooruit lopen op de Wet Voorzieningen Gezondheids
zorg betekenen, waarin, zo a 1 s eerder a 1 uiteengezet, pl ancommi ss i es vlor
den genoemd die vergelijkbaar zijn met de zojuist genoemde commissies en 
te zijner tijd makkelijk zijn om te bouwen. Er zijn provincies waar met 
deze constructie ~1 ervaring wordt ~pgedaan, met name in Gelderland en 
Overijssel, waar ook met provinciegrensoverschrijdende commissies wordt 
gewerkt. 
Niet alleen een fundamentele discussie over wat wel en niet wenselijk 
is moet worden gevoerd en het kritisch nadenken over ingeburgerde slogans 
en apriorismen moet meer gebeuren - ik wees er in het begin van mijn 
voordracht al op -maar ook het alert blijven op het naleven van de 
geest van wetten en niet alleen de letter ervan, Ik gaf al aan dat 
artikel 29 het democratische karakter van de Wet Ziekenhuisvoorzieningen 
uitholt. Wij kunnen daar iets aan doen. Voor het formuleren van een 
hoofdstuk over gezondheidszorg in ons beleidsprogram zal moeten worden 
nagedacht over doelstellingen van de zorg en de bekende slogans: ·ver
sterking eerste lijn, verschuiving van klinisch naar poliklinisch, nood
zakelijke samenhang met bevolkingsonderzoek, zullen tevoren aan een 
kritische studie onderworpen moeten worden. 
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Literatuur ----------
Hieronder volgt een literatuurlijst die vanwege ZlJn beperktheid 
en vanwege ZlJn inhoud tot lezen noodt" Stukken als de Structuur
nota Hendriks, kamerstukken en stukken uit eigen kring (bijvoor
beeld Wessel-Tuinstra en de Melker) worden bekend verondersteld. 
De Harmonisatieraad voor het Welzijnsbeleid heeft over de samenhang 
in de .wetgeving veel lezenswaardigs geschreven, zij het dat de onder
linge samenhang binnèn de gezondheidszorg daarin te weinig uit de 
verf komt. Het hieronder genoemde boek van Illich, oorspronkelijke 
titel: "Medical Nemesis", heeft veel stof doen opwaaien. De arts 
H. Mahler, directeur-generaal van de Wereld Gezondheidszorg Organisatie 
is met hem in discussie gegaan. In veel bladen heeft hij zeer veel. 
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