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Dorien Pessers is uitermate kritisch over de stelselherziening in de 
zorg. Impliciete boodschap van haar betoog is dat a. straks de zorgverzeke-
raar gegevens van de patiënt in handen krijgt gespeeld, b. dat de huisarts 
per consult op de vingers gekeken wordt om na te gaan of hij wel doelmatig 
en efficiënt met de middelen omgaat en c. dat de arts straks meer zit te 
administreren dan dat hij zijn eigenlijk werk doet. 

 Deze boodschappen kloppen alle niet. De verzekeraar krijgt geen 
medische gegevens over personen en geen inzicht in medische dossiers. 
De brief van de minister van 3 juni jl. is in dit opzicht overduidelijk. Wel is 
het zo dat artsen, voordat zij hun kosten declareren bij de patiënt of mogen 
doorsturen naar de zorgverzekeraar, in zeer algemene zin moeten aange-
ven wat voor soort verrichting plaatsvond. Dat gebeurt in zulke algemene 
bewoordingen dat het beroepsgeheim niet geschaad wordt. Overigens is 
dat declareren ook niets nieuws. Het gebeurt al decennia bij particulier 
verzekerden. De beroepseer en -vreugde van artsen, het in hen gestelde 
vertrouwen door patiënt en samenleving hebben daar nog nooit onder 
geleden, integendeel. Het College bescherming van persoonsgegevens 
heeft overigens aangegeven dat de nieuwe wet de privacy van patiënten 
niet schaadt. Een belangrijk signaal van dit doorgaans superkritische 
orgaan. Wantrouwen moet met zo’n oordeel toch weg te nemen zijn. 
(Anders is er sprake van halsstarrigheid.) 

 Wordt de huisarts straks per consult op de vingers gekeken? Al jaren 
maakt de arts een rekening op voor particulieren. De verzekeraar beoor-
deelt wel of de rekening aan de polisvoorwaarden voldoet, maar die hoedt 
zich er wel voor om op de stoel van de dokter te gaan zitten. Daarmee zet 
hij zijn reputatie op het spel. Hij zal ongenadig worden afgerekend door 
patiënten- en consumentenorganisaties. Bovendien is er geen arts die dat 
pikt. Ook zijn het de artsen die zèlf de medische protocollen bepalen en 
geen enkele arts die zich die kaas van het brood laat eten. De beschuldi-
ging dat het straks de financiële criteria van de verzekeraar zullen zijn die 
de kwaliteit van de zorg bepalen en niet meer de medische maatstaven is 
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daarom misplaatst. De verzekeraar die zich in het hoofd haalt om op grond 
van zogenaamde sterfte- en ziektecijfers artsen aan te moedigen om maar 
wat minder aandacht aan de patiënt te geven, heeft een groot probleem. 
De suggestie dat die cijfers gecombineerd met beloningsverschillen tot 
beunhazerij zullen leiden, miskent de beroepstrots en -eer van artsen én 
verzekeraars en miskent daarnaast de zekeringen die er zijn in het nieuwe 

stelsel. Zo kan — anders dan nu! — 
elke verzekerde jaarlijks van ver-
zekeraar veranderen. In de nieuwe 
Zorgverzekeringswet is bovendien 
expliciet gesteld dat de inhoud en 
omvang van de onder de standaard-
polis verzekerde zorgvormen mede 
worden bepaald door de geldende 

stand van de wetenschap en van de praktijk en — bij het ontbreken van zo’n 
maatstaf — door wat in het betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en 
adequate zorg. Knappe jongen die zich dan te buiten gaat aan een medisch 
gezien onverantwoorde aansturing. Pek en veren zullen zijn deel zijn. De 
professionele autonomie van de arts is wettelijk gewaarborgd.

 Zal het verdwijnen van de contracteerplicht dan geen roet in het eten 
gaan gooien? Verzekeraars zullen dure artsen toch gaan mijden? Wat 
wil nu het geval. De contracteerplicht is al lang en breed opgeheven. Dat 
gebeurde al onder minister Borst. Van perverse sturing is sindsdien echt 
geen sprake geweest. Zit de arts straks zo veel te administreren en te boek-
houden dat hij of zij aan het werk niet meer toekomt? Ook die voorstelling 
van zaken is onwaar. Ook nu al houdt een arts een patiëntendossier bij. 
Ook nu al is een aantal van die gegevens van belang voor de rekeningen 
die hij naar patiënten stuurt en voor zijn declaraties. Dat verandert niet. 
De Tweede Kamer kreeg de uitdrukkelijke toezegging dat alles in het werk 
wordt gesteld om de lastendruk tot een minimum te beperken. 

 Wat wel verandert is dat de nieuwe bekostiging — die overigens in deze 
vorm op verzoek van de beroepsgroep via de commissie-Tabaksblat tot stand 
is gekomen — ertoe leidt dat huisartsen eerlijker betaald worden. Zieken-
fondspatienten worden nu betaald op basis van een zogenaamd abonne-
ment. Per verzekerde krijgt de arts een vast bedrag. Het meerdere verdient 
hij aan de particulier verzekerden waarvoor hij per consult betaald krijgt. 
Artsen met ziekenfondsverzekerden die door de bank genomen weinig bij 
hem langs komen, hebben het veel makkelijker dan artsen — met name in 
grote steden — wier patiënten over het algemeen meer zorgvragen hebben. 
Die plaatsen krijgen in het nieuwe stelsel voortaan meer geld. Zij hebben 
ook meer werk. Die onevenwichtigheid wordt recht getrokken. Wie het 
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zwaarder heeft, mag daarom ook meer omzetten. Ook dat hoort tot het 
honoreren van beroepseer. Het macrokader uitgaven huisartsenzorg wordt 
zelfs opgehoogd in het kader van deze nieuwe bekostigingsstructuur.

 Wat ook verandert, is dat verrichtingen die artsen nu zelf doen, maar 
die strikt genomen ook door anderen kunnen gebeuren aan assistenten 
worden overgelaten. Bijvoorbeeld het geven van een griepprik, de preven-
tie bij hart- en vaatziekten en het geven van dieetadviezen. Ik vermag niet 
in te zien wat daarmee mis is, integendeel. De kosten van de zorg zijn de 
afgelopen jaren gigantisch gestegen. De vergrijzing zal daar nog een extra 
impuls aan geven. Het is niet meer dan normaal en zelfs dringend geboden 
om goed met onze middelen om te gaan. Lukt ons dat niet dan loopt dat op 
den duur uit op flinke saneringen, omdat de zorg onbetaalbaar is gewor-
den. Het pakket zal dan moeten versmallen, waardoor mensen minder 
zorg krijgen. De arts wordt overigens ook niet een Willie Wortel die achter 
een soort control panel zijn assistenten aanstuurt. Wel zorgt de praktijk-
ondersteuning voor een taakverlichting van de huisarts. Een taakverlich-
ting die hij niet in de portemonnee voelt want het honorarium blijft per 
verrichting hetzelfde als voorheen. Artsen verdienen via de taakverdeling 
dus niet eens minder, maar sparen wel tijd uit. Voor het huisartsentekort is 
dat dus prima. 

 In dat sociale beleid ligt de bron en oorsprong van de stelselherziening 
en niet in wantrouwen. Ik durf dat met 100% zekerheid te zeggen, omdat 
het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA mede aan de basis staat van 
deze herijking van de gezondheidszorg. De Tweede Kamerfractie ging 
hem daarin voor. Nimmer was wantrouwen ten opzichte van artsen of 
specialisten een motief. Die gedachte kwam niet eens bij de opstellers van 
de rapporten op. Wel waren het sociale motieven die ons ertoe dreven. Hoe 
houden we de gezondheidszorg toegankelijk en betaalbaar voor iedereen? 
Hoe vermijden we een tweedeling waarbij de rijkeren uitwijken naar het 
buitenland, terwijl hier de wachtlijsten toenemen? Hoe vangen we de ver-
grijzing op? Hoe kunnen we de keuzevrijheid van verzekerden en patiën-
ten vergroten? Dat waren onze vragen. De veronderstelling van Pessers 
dat we gedreven werden door wantrouwen ten opzichte van de medische 
stand  is dus onjuist en gaat voorbij aan de ware motieven. In het nieuwe 
bestel zijn de waarborgen voor professionaliteit en beroepstrots, voor een 
zelfstandig medisch-deskundig oordeel en dito werkwijze onomstreden. 
Het is jammer dat er rook wordt gemaakt waar geen vuur is.

Met dank aan Siem Buijs voor suggesties.
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