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Tegen de slechte zorgwet
Het nieuwe zorgstelsel van minister Hoogervorst 
dreigt op een ramp uit te lopen. De bottleneck zit 
hem in de grote macht die aan zorgverzekeraars 
wordt gegeven. Zij zullen onderhandelen met huis-
artsen, ziekenhuizen, psychotherapeuten, fysio-
therapeuten en andere zorgverleners over vergoe-
dingen voor werkzaamheden. Met de een sluiten ze 
een contract, met de ander niet.
 Nu maakt het mij niet uit wie mijn potje pinda-
kaas maakt, zolang de smaak maar overeenkomt 
met het potje dat ik de vorige keer kocht. Bij het 
inkopen van een dienst wordt het al wat anders. 
De ene loodgieter is de andere niet. En die zoek ik 
dus ook graag zelf uit. In de regel is dat geen enkel 
probleem. Wanneer het om het belangrijkste in 
het leven gaat — de eigen gezondheid — geldt 
dat straks niet meer. Ik word afhankelijk van mijn 
zorgverzekeraar. Als die om wat voor reden dan ook 
geen overeenkomst heeft gesloten met de zorgaan-
bieder van mijn keuze, loop ik de kans gedwongen 
te worden naar een ander te gaan.
 Een voorproefje hiervan zien we in de fysiothera-
pie. Met een aantal therapeuten hebben zorgverze-
keraars een overeenkomst gesloten. Wie zich daar 
laat behandelen, hoeft vooraf geen toestemming te 
vragen en, als particulier verzekerde, de rekening 
niet voor te schieten. Maar wanneer de fysiothera-
peut niet op het lijstje van de zorgverzekeraar voor-
komt, moet de patiënt wel om toestemming vragen 
en is de vergoeding gelimiteerd. Meestal betekent 
dit dat er moet worden bijbetaald.
 In de nieuwe situatie is het mogelijk dat zelfs 
die bijbetalingsmogelijkheid verdwijnt. Alleen de 
rekening van een zorgaanbieder die een contract 
met de zorgverzekeraar heeft, wordt dan vergoed. 
Onder het mom van marktwerking wordt de keuze-
vrijheid van verzekerden zo drastisch ingeperkt.
 Ook voor de zorgaanbieders betekent de 
nieuwe wet een verslechtering. De recente sta-
kingen van de huisartsen zijn dan ook goed te 
begrijpen. Vorig jaar gingen de psychotherapeuten 
hun voor. Psychotherapeuten dienden met het 
zorgkantoor in hun regio overeenstemming te be-

reiken over de tarieven die zij konden declareren. 
Daar lijkt niets vreemds aan, maar omdat zij de 
keus hadden uit één zorgkantoor kon van vrije on-
derhandelingen geen sprake zijn: er moest worden 
onderhandeld met een monopolist. Saillant detail: 
de NMa verbood de therapeuten hun krachten te 
bundelen, omdat dat kartelvorming zou inhouden.
 In het nieuwe stelsel gaat dit mechanisme zich 
herhalen. Alleen wordt die ene monopolist ingeruild 
voor een paar oppermachtige zorgverzekeraars. 
Zorgaanbieders en verzekerden trekken aan het 
kortste eind. In theorie kun je overstappen naar een 
andere verzekeraar. Het is alleen afwachten of die 
contracten heeft met jouw huisarts en tandarts. En 
zo ja, wie garandeert dat het volgend jaar nog zo is?
 Voor mensen in loondienst bij een werkgever 
die een collectief contract heeft afgesloten voor 
zijn werknemers, is wisselen van verzekeraar so-
wieso onaantrekkelijk, vanwege het feit dat zij bij 
een overstap de werkgeversbijdrage verspelen. 
Het bestaan van collectieve regelingen vormt dus 
een extra beperking van de keuzevrijheid. Als een 
werkgever zou besluiten in de nieuwe situatie de 
werkgeversbijdrage niet meer afhankelijk te stellen 
van de collectieve regeling, betekent dit een einde 
aan de solidariteit op bedrijfsniveau.
 Tijdens de behandeling van de wet in de beide 
Kamers werden veel bezwaren tegen de wet ge-
uit, ook door de PvdA, maar de coalitiefracties 
gaven Hoogervorst hun zegen. Zo krijgen we er 
met ingang van 1 januari 2006 weer een stelsel bij 
dat veel burgers niet hebben gewild — dit na het 
drama van de verzelfstandiging van het openbaar 
vervoer, het op afstand van de overheid plaatsen 
van de woningcorporaties en de chaos bij de priva-
tisering van de nutsbedrijven. Er zullen problemen 
rijzen, overheid en politiek zullen de handen in de 
lucht steken en in koor roepen: ‘Daar gaan wij niet 
over, dat is een zaak van private partijen.’ De kloof 
tussen burger en politiek zal nog breder worden.
 De PvdA zou zich, net als de sp, hier niet bij 
moeten neerleggen. Nu de invoeringsdatum na-
dert zullen steeds meer mensen in de gaten krijgen 
wat er over hen heen komt. Het protest zal aan-
zwellen. Het minste wat de PvdA kan doen is deze 
protesten ondersteunen. Het feit dat de Tweede-
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Kamerfractie heeft geweigerd om het manifest van 
de huisartsen mede te ondertekenen is wat dat 
betreft een slecht signaal.

jos kuijs
Wetenschappelijk medewerker Centrum voor Lokaal 
Bestuur

Een hek erom
Krijgt Nederland gated communities — afsluitbare 
woongebieden? In Den Bosch wordt gebouwd aan 
negen afsluitbare ‘kastelen’ met ieder zo’n 70 
woningen. Op het ‘landgoed Haverleij’ is verder 
nog een golfclub te vinden; straks komt er nog een 
basisschool. De morele verontwaardiging is groot: 
de openbaarheid is in het geding. Maar zijn deze 
kastelen werkelijk reden tot zorg? 
 Moderne (middenklasse-)burgers hebben de 
drang zich van anderen te onderscheiden. De 
nieuwe kasteelbewoners hebben dat in verhevigde 
mate. Daar is niks mis mee. Als nieuwe woonvorm 
is het kasteel ook best interessant: er is tenslotte 
geen reden om de Nederlandse uitbreidingswijk 
met projectontwikkelde rijtjeshuizen te idealise-
ren. Het is bovendien goed mogelijk dat door de 
afsluiting het kasteel tot meer gemeenschaps-
vorming leidt. Misschien vormen zich wel ‘lichte 
gemeenschappen’ (Duyvendak & Hurenkamp) van 
mensen die elkaar helpen en diensten en ervarin-
gen uitruilen. 
 Maar de kasteelwijken appelleren ook aan de 
drang om je te kunnen afsluiten van de wereld. In 
hun vorm zijn ze oeroud: de nieuwe kastelen zijn 
als de wagenburg of ommuurde stad. De vraag is 
wat mensen nu motiveert terug te keren naar die 
woonvorm. Als burgers zich hiermee willen afke-
ren van de samenleving dan is dit zeer zeker wel 
problematisch. Maar het is misschien vooral ook 
tragisch: de middeleeuwse muur is immers geen 
manier om de gevaren van de moderne samen-
leving buiten te houden. De wereld is niet in een 
kasteel te organiseren: de kinderen moeten straks 
naar school en als ze groter worden willen ze al 
helemaal het kasteel uit en komen pas terug als 

de ophaalbrug al lang is opgehaald. En wat als er 
onenigheid uitbreekt binnen het kasteel? Een hoog 
inkomen is geen garantie tegen onhebbelijkheden.
 Onze Hollandse gated communities zijn een melo-
dramatische poging de werkelijkheid te ontvluch-
ten. Allerlei narigheid zal de kasteelmuren binnen 
dringen, van fijnstof tot bse. Het televisienieuws 
zal broeikaseffecten en dalende beurskoersen 
in breedband uitmeten en Hollywood zal blijven 
inspelen op angsten en onzekerheden die horen 
bij het stedelijk leven. Nederland is niet een dicht-
bevolkt land maar een dunbevolkte stad, zeggen 
planologen. Er is geen ontsnappen aan de stad. En 
voor de echt leuke dingen heeft iedereen de stad 
nog steeds nodig.
 Is de trek naar Haverleij wellicht nog onschul-
dig, de bredere trend is zorgwekkend: er vindt een 
cumulatie van afscheiding plaats. In wezen is de re-
tro-architectuur (inclusief brokkelige baksteentjes) 
het meest uitgesproken voorbeeld van een bredere 
trend naar segregatie. We werken apart, we wonen 
apart, we recreëren apart en we gaan naar aparte 
scholen. Wat straks niet meer kan worden veron-
dersteld is ervaringskennis. Perfectioneren we de 
kunst om langs elkaar heen te leven totdat we de 
ontwikkelingen in de samenleving enkel nog via de 
media moeten proberen te begrijpen? De ruimte-
lijke ordening wordt op meer fronten intoleranter: 
op tal van plaatsen worden wandelpaden omge-
legd of domweg onderbroken omdat golfclubs 
exclusiviteit opeisen. Het Britse idee van public 
footpaths, die vaak dwars over of vlak langs private 
landerijen lopen, staat toch dichter bij de sociaal-
democratie dan die drang naar exclusiviteit.
 De stad staat al eeuwenlang voor confrontatie 
en inspiratie. Vroeger ging het dan om de histori-
sche binnenstad, inmiddels kan die confrontatie 
op tal van plekken in het ‘stedelijk veld’ gevonden 
worden. Die stedelijkheid, die confrontatie en de 
dagelijkse ervaring van de samenleving kunnen 
we niet missen, ook niet in de dunbevolkte stad 
Nederland. De stad is een idee dat het waard is om 
verdedigd te worden.
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