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Hypes in de zorg:
zes voorbeelden

De actuele discussie over de gezondheidszorg gaat mank aan gemak-
zuchtige redeneringen, wishful thinking en andere vormen van hype-denken 
over zaken als markten, regelgeving en de positie van patiënten — aldus 
constateert Jan Hamel. Niet alleen schieten de analyses en oplossingen 
tekort, ‘ze dringen bovendien de werkelijke problemen in de zorg naar de 
achtergrond’.

jan hamel

De gezondheidszorg kent veel problemen, 
waarvan een groot deel moeilijk te benoemen is. 
Deels komt dat door verschillende invalshoeken 
en deels door de samenhang met andere proble-
men. Maar de hypes die in de discussie over de 
zorg rondwaren, doen daar nog eens een schep 
bovenop. Wanneer maar vaak genoeg wordt ver-
kondigd dat, bijvoorbeeld, meer marktwerking 
de oplossing is voor een probleem, dan is een 
geloof snel gevestigd. Meestal is niet duidelijk 
welk probleem wordt opgelost en of de oplos-
sing voor het ene probleem ook een oplossing is 
voor een ander probleem. Iedere discussie over 
de gezondheidszorg zou daarom moeten begin-
nen met het ontmaskeren van de huidige modes. 
 Bij de discussie over de zorg maakt het uit 
vanuit welke positie je haar bekijkt: als gezonde 
burger, als werker in de gezondheidszorg, als 

politicus of als patiënt. Die positie bepaalt niet 
alleen welke diagnose je stelt rond de proble-
matiek in de gezondheidszorg maar ook wat je 
onder gezondheidszorg verstaat; wat je er zelf 
voor over hebt of waarop je aanspraak meent te 
kunnen maken.
 Zo worden gezonde burgers geacht te be-
denken wat zij zouden willen in een voor hen 
volstrekt imaginaire situatie, waarvan ze hoog-
uit iets hebben vernomen via de ervaring van 
anderen. In de discussie valt men dan vaak terug 
op gemakkelijke voorbeelden en ziektegeschie-
denissen. Werkers in de zorg kennen de situatie, 
maar beleven deze toch vanuit de (machtige) 
positie van hulpverlener. Het is opmerkelijk dat 
zodra de hulpverlener langere tijd zelf patiënt 
is geweest, hij of zij anders gaat denken over de 
zorg en de kwaliteit daarvan. Hetzelfde geldt 
voor politici, voor wie het moeilijker is bepaalde 
behandelingen uit het pakket te schrappen als 
de buurvrouw of een familielid die behandeling 
nodig heeft. 
  Hypes zijn dikwijls gestoeld op gevoelens van 
onmacht ten opzichte van de gezondheidszorg. 
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Die onmacht ontstaat doordat men geen grip 
heeft op de zeer gespecialiseerde kennis, of op de 
kosten, of omdat men geen nee tegen de burger 
met gezondheidsproblemen durft te zeggen. Dat 
wil er nogal eens toe leiden dat aan de hand van 
een specifiek, aansprekend voorbeeld conclusies 
worden getrokken voor het geheel. Zo meent 
men nu ontdekt te hebben dat het vroegtijdig 
opsporen van diabetici geld bespaart. Dat is 
op zichzelf juist, maar men mag het niet op de 
gezondheidszorg van toepassing verklaren. Inte-
gendeel, het zou bij algemene toepassing alleen 
maar tot meer medicalisering leiden. 
 In het verleden betroffen de hypes de wacht-
lijstbrigades, de zogenaamde Treeknorm, de ont-
manteling van de medische maffia, ontmedicali-
sering, de beddenreductie en de introductie van 
‘gezondheidsvoorlichting en -opvoeding’ (gvo) 
in het onderwijs (waardoor schoolzwemmen 
plaats moest maken voor vakken als hygiëne en 
verzorging). Vandaag de dag houdt men de sa-
menleving nieuwe oplossingen voor. De nieuwe 
modes hebben betrekking op zowel de zorg zelf 
als de organisatie en financiering daarvan. Hier-
onder komen ze achtereenvolgens aan de orde. 
Dan zal blijken:
>  dat een snelle behandeling niet altijd geld be-

spaart en dat zowel van preventie als van meer 
informatie slechts beperkt resultaten mogen 
worden verwacht; 

>  dat onduidelijk blijft welke problemen met het 
toekennen van meer macht aan de professio-
nals worden opgelost; 

>  en dat marktwerking en meer doelmatigheid 
het probleem van de kostenstijging niet weg 
zullen nemen.

Ook de PvdA onttrekt zich, getuige het recent 
verschenen rapport Zorg voor een gezond leven, 
lang niet altijd aan deze hypes.1 Ik zal er af en toe 
naar verwijzen.  

‘snelle diagnose en preventie’

Een goed voorbeeld van een hype is de overtui-
ging dat snelle behandeling of diagnose geld 
bespaart. Daarbij richt men de schijnwerpers 

tegenwoordig op de diabeticus, op heupen en 
cataracten, terwijl een aantal jaren geleden de 
nierdialysepatiënt deze eer te beurt viel. 
 Het bezwaar is dat men deze relatief eenvou-
dige voorbeelden veralgemeniseert en op de be-
handeling van alle ziektebeelden van toepassing 
verklaart. Voor het gemak vergeet men dat bij 
een belangrijk deel van de ziektes sprake is van 
co-morbiditeit, dat wil zeggen dat zich gelijktij-
dig meerdere ziekteverschijnselen voordoen. 
Dat komt met name bij ouderen voor. De behan-
deling van de ene ziekte is dan sterk afhankelijk 
van de behandeling van de andere ziekte en 
vergt een goede afstemming tussen de medische 
specialismen. De zeer gedifferentieerde wijze 
waarop ziektes zich manifesteren wordt met het 
louter gebruiken van eenvoudige voorbeelden 
ontkend en naar de achtergrond verschoven. 

 Naast het geloof in het kostenreducerende 
effect van snelle behandeling, bestaat er op dit 
moment ook veel wishful thinking over de effec-
ten van preventie. Ook hier blijft het onduidelijk 
voor welk probleem het middel een oplossing 
biedt en wordt de suggestie gewekt dat alle pro-
blemen als sneeuw voor de zon zullen verdwij-
nen. Preventie leidt namelijk wel tot een betere 
kwaliteit van leven, maar niet tot een beperktere 
vraag naar zorg. Zolang ouderdom gepaard gaat 
met gebreken, zal preventie alleen tot uitstel van 
deze vraag leiden. Bovendien genereert preven-
tie ook een zorgbehoefte, zoals bij bevolkingson-
derzoek het geval is. De stelling dat preventie tot 
kostenreductie leidt, is dan ook niet overeind te 
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houden. Kostenstijging ligt meer voor de hand.2

 Preventie wordt echter niet alleen aangedra-
gen om de kosten van de zorg te drukken, maar 
ook als middel om allerlei andere problemen 
op te lossen. Zo wordt in Zorg voor een gezond 
leven gesteld dat gezondheidszorg ook gericht 
moet zijn op het verkleinen van de verschillen 
in levenskansen tussen armere en rijkere be-
volkingsgroepen. De projectgroep onderkende 
in haar diagnoserapport, Zorg als zorgenkind, dat 
zowel de oorzaken van (on-)gezondheid als de 
oplossingen ook buiten de gezondheidszorg 

liggen (arbeidsomstandigheden, woonklimaat, 
sociaal-culturele omgeving).� Maar in het eind-
rapport wordt het terugdringen van het verschil 
in levenskansen herleid tot het streven naar een 
andere, gezondere levensstijl. 
 Daarmee wordt voorbij gegaan aan het 
onderliggende probleem, namelijk sociaal-eco-
nomische verschillen, en ten onrechte de sug-
gestie gewekt dat verschillen in levenskansen 
met goede gezondheidszorg te verminderen 
zijn. Van een integrale aanpak van die verschil-
len valt echter veel meer te verwachten dan van 
een eenzijdige focus op zorg en preventie. Ook 
bij zo’n integrale aanpak moeten we overigens 
terughoudend zijn met beloftes. In het verleden 
kon men verschillen in levenskansen nog te lijf 
gaan met het introduceren van riolering of wa-
terleiding.� Tegenwoordig gaat het ook om cul-
turele verandering. Sommige onderzoeken laten 
bijvoorbeeld zien dat het ontstaan van hart- en 
vaatziektes niet zozeer aan obesitas en leefstijl te 
wijten zijn, maar van doen heeft met sociale de-
privatie, gevoelens van ongelijkheid en gebrek 
aan maatschappelijke appreciatie.5 

 De moeilijkheid bij het aanpakken van ver-
schillen in levenskansen is bovendien dat het 
sociaal-geneeskundig onderzoek op dit terrein 
nog in de kinderschoenen staat. Er zal allereerst 
meer in deze sfeer geïnvesteerd moeten worden 
(het opleiden van onderzoekers; middelen voor 
goed onderzoek). Pas daarna kan er sprake zijn 
van het gefundeerd stimuleren van preventief 
gedrag en het zal lang duren voordat de eerste 
resultaten zichtbaar zijn. 
 Tot nu toe is het aantal projecten dat beloftes 
inhoudt klein. Een voorbeeld van een bemoe-
digend project is de Fleubaix-Laventie Health-
study i in het noorden van Frankrijk, waarbij 
kinderen al op vijfjarige leeftijd voedingsvoor-
lichting krijgen en gezonde voeding in school-
verband wordt verstrekt. De resultaten lijken na 
twaalf jaar experimenteren bevredigend, maar 
behoeven nog vervolgonderzoek.�

‘de patiënt centraal’

De patiënt centraal stellen en hem/haar een 
stevigere positie in het stelsel geven: dat hebben 
velen voor in de mond liggen. Ze gaan er daarbij 
van uit dat de positie van patiënten wordt ver-
sterkt wanneer ze zich als kritische consumen-
ten op de zorgmarkt kunnen gedragen. 
 Daaraan kleven twee fundamentele proble-
men. In de eerste plaats is het heel moeilijk om 
zonder ervaring als patiënt of hulpverlener over 
de kwaliteit van de zorg te oordelen. Eigenlijk 
hebben alleen chronisch zieken (door het veel-
vuldig contact met verschillende zorgverleners; 
door het opbouwen van kennis over de eigen 
ziekte; door het uitwisselen van ervaringen) 
weet van de kwaliteit van de geboden zorg. Ze 
kunnen daarom inderdaad in veel opzichten kri-
tische consumenten zijn. Ook dan blijkt echter 
vaak dat overleg veel zinvoller is om tot kwali-
teitsverbetering te komen. Het zou dan ook be-
ter zijn om deze patiënten met kennis invloed te 
geven op het kwaliteitsbeleid van verzekeraars 
in de vorm van een verzekerdenraad.7 
 Voor niet-chronisch zieken is het moeilijk 
om vergelijkbare kennis op te bouwen. De 

De stelling dat preventie tot 
kostenreductie leidt, is niet 
overeind te houden. Kosten
stijging ligt meer voor de hand
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kwaliteit van de zorg wordt door een veelheid 
van factoren bepaald en die factoren kunnen 
eigenlijk alleen op grond van eigen ervaring 
worden gewogen. Omdat het merendeel van de 
mensen die ervaring niet of slechts in beperkte 
mate heeft, wordt de keus voor een zorgaanbie-
der grotendeels bepaald door prijs en/of omge-
vingsfactoren. Het is de vraag of de positie van 
de patiënt daarmee is gediend en of het leidt tot 
kwaliteitsverbetering. 
 Hulpmiddelen die zijn ontwikkeld, zoals  
de zogenaamde Michelingids en de site  
www.kiesbeter.nl, leggen de nadruk op omge-
vingsfactoren en op de prijs, in plaats van op de 
kwaliteit van de zorg. Veel patiënten hebben 
bovendien geen toegang tot deze hulpmiddelen. 
Helaas beschikt �0% van de Nederlanders niet 
over Internet. Onderzoek toont aan dat deze 
groep met name de lager opgeleiden betreft, met 
een gemiddeld inkomen van minder dan 1�00 
euro per maand.8 Deze groep vertrouwt op het 
oordeel van de arts en zal ook niet snel van ziek-
tekostenverzekeraar veranderen. 

‘meer macht voor professionals’

Niet alleen met betrekking tot de inhoud van de 
zorg, ook met betrekking tot de organisatie van 
de zorg zijn er tal van hypes in omloop. Alom 
(ook door de opstellers van de PvdA-nota) wordt 
gepleit voor meer macht voor de professionals. 
Het blijft daarbij echter ongewis wat een pro-
fessional is en om welke macht het gaat. Is een 
hoofdverpleegkundige een professional of een 
manager? Of bedoelt men de ‘handen aan het 
bed’? En op welke groep heeft de bepleite salaris-
verhoging voor professionals betrekking?
 Daarnaast vestigen sommigen hun hoop op 
het terugdringen van het management. Daarbij 
wordt meestal vergeten dat de toename van het 
aantal managers mede het gevolg is van regelge-
ving van buitenaf.9 Bovendien is samenwerking 
in de gezondheidszorg steeds belangrijker ge-
worden. Er is bijna niemand meer die nog iets in 
zijn eentje doet. En samenwerking behoeft nu 
eenmaal afstemming en integraal management. 

In hetzelfde verband verwacht men te veel heil 
van elektronische oplossingen. Los van de kos-
ten die daarmee gepaard gaan, heeft dit middel 
in de gezondheidszorg nog nimmer geleid tot 
productiviteitsverhoging. 

‘grotere doelmatigheid’

Naast meer macht voor professionals moeten, 
zo wordt vaak betoogd, de doelmatigheid en de 
efficiëntie in de zorg worden verbeterd. Ze zou-
den leiden tot kostenbeheersing en helpen aldus 
voorkomen dat er al te pijnlijke politieke keuzes 
moeten worden gemaakt. 
 Met andere woorden: als er in de zorg maar 
sober wordt voorgeschreven, er scherpe onder-
handelingen worden gevoerd tussen aanbieders 
en verzekeraars, het management in de zorg 
wordt teruggedrongen en preventie meer aan-

dacht krijgt, zal het bestaande pakket in stand 
kunnen blijven. Maar deze gedachtegang leidt 
hooguit tot uitstel van het probleem. Illustratief 
is de inleiding van het PvdA-rapport, waarin de 
auteurs een prioritering aanbrengen in de oplos-
singen voor kostenbeheersing. Hoogste priori-
teit krijgt preventie, daarna doelmatigheid en 
soberheid, vervolgens consumentenprikkels, en 
pas aan het eind de zogenaamde ‘pakketkeuzen’. 
 Keuzes over het al dan niet opnemen van een 
behandeling in het basispakket zijn nu moeilijk 
omdat er geen duidelijke criteria zijn om een 

Opvallend is dat de voorstanders 
van meer marktwerking in de zorg 
steeds weer terugvallen op 
eenvoudige voorbeelden, zoals 
de beroemde heupen, knieën en 
cataracten. Andere ziektebeelden 
blijven onbesproken
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dergelijke keuze op te baseren. Het enige in-
strument dat we hebben is de ‘trechter van Dun-
ning’, maar veel heeft de toepassing daarvan nog 
niet opgeleverd. Ze liep stuk op de weerbarstige 
praktijk en op het omvermogen om beslissingen 
over de samenstelling van het pakket ook als po-
litieke beslissingen op te vatten. Het gevolg van 
dit alles is dat de keus voor het overgrote deel 
wordt overgelaten aan de professionals. Ver-
volgens krijgen diezelfde professionals echter 
allerlei regelgeving opgelegd om het ruimhartig 
voorschrijven te beperken.
 De noodzaak om keuzes te maken neemt 
intussen toe. Veelzeggend zijn de toekomst-
scenario’s die laten zien dat bij ongewijzigd 
beleid in 2010 500 tot �00 miljoen euro nodig 
zal zijn voor slechts twaalf ‘dure’ bekende ge-
neesmiddelen.10 Daarbij zal het niet blijven: er 
zijn nog vele nieuwe doorbraken op dit gebied te 
verwachten. 

‘meer marktwerking’

Ook de discussie over de financiering van de 
zorg wordt beheerst door hypes. Een goed voor-
beeld is het heilige geloof in marktwerking 
als middel om kostenstijgingen te beheersen. 
Opvallend is dat de voorstanders daarbij steeds 
weer terugvallen op bekende en eenvoudige 
voorbeelden, zoals de beroemde heupen, knieën 
en cataracten. Andere ziektebeelden blijven on-
besproken.
 Door telkens deze voorbeelden van niet 
gecompliceerde en niet-acute (‘electieve’) 
behandelingen naar voren te brengen wordt 
voorbijgegaan aan het feit dat veel van de betref-
fende ingrepen wel degelijk een acuut karakter 
hebben (galstenen en diabetisch insult bijvoor-
beeld). Zorg is voor de burger dan geen kwestie 
meer van kiezen; ‘stemmen met de voeten’ 
wordt een loos begrip. Minister Hoogervorst 
heeft dit onderkend en de toezegging gedaan 
dat de overheid zich garant zal stellen voor acute 
zorg. Dat zou overigens wel eens heel duur kun-
nen worden, zeker als er geen kruissubsidiëring 
plaats mag vinden tussen electieve en acute 

zorg. In dat geval zal de beschikbaarheid van 
acute zorg namelijk veel duurder, zo niet onbe-
taalbaar worden. 
 In hetzelfde kader wordt ook de komst van 
zbc’s (zelfstandige behandelcentra) door velen 
omarmd ¬ opnieuw zonder de negatieve ef-
fecten te benoemen. Wanneer deze centra zich 

slechts beperken tot de electieve zorg, dan zullen 
de andere instellingen de concurrentieslag op 
de arbeidsmarkt niet overleven. Vele specialis-
ten en verpleegkundigen zullen kiezen voor 
de zbc’s, omdat het daar prettig werken is met 
goed geregelde werktijden en planbare zorg. Het 
resultaat zal zijn dat de gewone ziekenhuizen 
minder aanbod aan personeel krijgen, terwijl 
er wel diensten moeten worden gedraaid om 
gedurende 2� uur acute zorg te kunnen bieden. 
Wanneer het aantal specialisten en verpleeg-
kundigen daalt in de ziekenhuizen, zal men 
steeds frequenter dienst moeten doen, waardoor 
het nog onaantrekkelijker wordt om in deze 
instellingen te gaan werken. De enige manier 
om deze spiraal te doorbreken zal een forse sala-
risverhoging zijn, met als gevolg dat de geboden 
zorg nog duurder wordt. 

‘verminder de bureaucratie’

Ook de verwachtingen over het effect van de re-
ductie van regelgeving zijn hooggespannen. Het 
is echter de vraag of zo’n reductie ∑berhaupt wel 
mogelijk is, gelet op de hybride oplossingen die 
men aandraagt. Enerzijds wordt marktwerking 
in de zorg bepleit, maar tegelijkertijd wil men de 
vrijheid die zorgaanbieders aldus krijgen, met-
een weer dichtreguleren. De politiek laat hen 

De PvdAnota bepleit in feite een 
gereguleerde markt met behoud 
van overheidsregulering ¬ een 
vleesnochvisoplossing
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overal over rapporteren en behoudt bovendien 
de mogelijkheid om in te grijpen wanneer het 
gewenste resultaat niet gehaald wordt. 
 Velen hebben van minister Hoogervorst 
geleerd dat als je nu maar vaak genoeg zegt dat 
verplichtingen niet tot regels leiden, dat dan 
ook niet gebeurt. Maar het tegendeel is het 
geval. Inmiddels is duidelijk dat de beoogde re-
gelreductie van 25% met de introductie van het 
nieuwe zorgstelsel niet wordt gehaald. Eerder 
zal er sprake zijn van een toename met 25%. Dit 
woud aan regelgeving zal de ‘professionals’ veel 
tijd en energie gaan kosten en werkt bovendien 
passiviteit in de hand. Als we zo doorgaan zal, in 
navolging van de vs, meer dan 20% van de mede-
werkers in de zorgsector zich bezighouden met 
administratie.11 Bedenk daarbij dat in Nederland 
regelgeving wordt geïntroduceerd zowel om de 
markt te reguleren als om aanbod en vraag te 
beheersen.
 De PvdA-nota bepleit marktwerking, maar 
ook een early warning-systeem en stelt dat er 
vanzelfsprekend moet worden ingegrepen als 
het fout gaat. Wat dat ook moge behelzen, men 
pleit in feite voor een gereguleerde markt met 
behoud van overheidsregulering. Beide leveren 
bureaucratie op. Een dergelijke vlees-noch-vis-

oplossing maakt het systeem niet transparanter 
en zal niet minder maar meer onzekerheid op-
roepen.

tot slot

Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd 
dat de gangbare analyses en aangedragen oplos-
singen tekortschieten. Ze dringen bovendien de 
werkelijke (en door betrokkenen ook als zodanig 
ervaren) problemen in de zorg naar de achter-
grond: kostenstijging, de ondergraving van het 
draagkrachtbeginsel, de zwakke positie van de 
patiënt en de problemen op de arbeidsmarkt. 
Bij het zoeken naar een oplossing moet worden 
vooropgesteld dat het ideale model of dé oplos-
sing niet bestaat. Maar duidelijke politieke keu-
zes, solidaire financiering, prikkels voor betere 
kwaliteit en een aantrekkelijker werkklimaat 
kunnen de gezondheidszorg in staat stellen haar 
maatschappelijke doel te realiseren: iedereen in 
de samenleving op het voor hem of haar hoogst 
mogelijke niveau laten participeren. Hoe hier 
inhoud aan kan worden gegeven is een vraag 
waar ik graag bij een volgende gelegenheid in 
s&d op terugkom.
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