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Ziektekosten, zorg
en verantwoordelijkheid
van de overheid
door Henriëtte Roscam Abbing

D

e gezondheid van de bevolking
Enkele uitgangspunten
Tien jaar na de publicatie
is een graadmeter voor de effec·
van het roemruchte rapport
tiviteit van het volksgezond·
De burger heeft. recht op medisch noodza·
heidsbeleid. De overheid is verantwoorde·
kelijke zorg, die van goede kwaliteit en be·
van de commissie Dekker
lijk voor de zorg voor, en bescherming van
taalbaar is. De overheid heeft. tot taak
maakt Roscam Abbing de
de gezondheid. De gevolgen voor de ge·
hiervoor de noodzakelijke garanties en
balans op. Van de aanzondheid van beleid op andere terreinen
overige randvoorwaarden te creëren. Deze
vallen daar ook onder. De Nederlandse ge·
bevelingen van Dekker in de taak is alleen daarom al complex, omdat
zondheidszorg kent een redelijk hoog peil.
er een permanente spanning is tussen het
richting van flexibilisering,
Dit is van belang voor het welzijn van indi·
scala van medische mogelijkheden, dat in
vidu en samenleving. Hoe gezonder de be·
aard, variëteit en intensiviteit groeit (er
privatisering en meer
volking, hoe meer arbeidsproductiviteit en
gaat nooit wat af, er komt alleen maar bij)
marktwerking is - gelukkig - en veranderende zorgbehoeft.e enerzijds
hoe gezonder de economie.
niet veel terecht gekomen.
Gezondheidszorg·voorzieningen zijn er
en het beschikbare middelen·kader ander·
voor alle groeperingen van de bevolking,
zijds. Zowel om inhoudelijke redenen, als
In de gezondheidszorg zijn
de preventieve vaccinatie· graad is hoog en
vanwege de beperkte middelen moet het
de mogelijkheden voor
belangrijke nieuwe technologieë~ komen
beleid prikkels bevatten voor verantwoord
meestal snel ter beschikking van een ieder.
consumptief gedrag en voor doeltreffende,
marktwerking beperkt.
Er hangt wel een steeds hoger prijskaartje
doelmatige, patiënt gerichte hulpverle·
aan. De beheersbaarheid van de kosten
ning en organisatie van zorg. Het complex
staat centraal in het overheidsbeleid. Zui·
van factoren stelt ook eisen aan het finannig met zorg, trechteren à la Dunning en doelmatigheidsprikkels
cierings·systeem. Dit moet niet alleen rechtvaardig zijn, maar ook
moeten bijdragen aan beheersing van kosten en zo rechtvaardig
doelmatig, flexibel, transparant en consument-vriendelijk georgamogelijke verdeling van schaarste.
niseerd. De overheid schept de bestuurlijke, juridische en financiële randvoorwaarden om te bewerkstelligen dat de burger de
Ondanks alle inspanningen kunnen toch vraagtekens worden ge·
plaatst bij de mate waarin het beleid effect sorteert. In Nederland
zorg krijgt die hij nodig heeft. en geen zorg krijgt die niet nodig is.
Dat de overheid de kwaliteit, toegankelijkheid en bekostiging van
wordt al sinds jaren gepoogd een rechtvaardig en doelmatig ziek·
tekosten·stelsel tot stand te brengen, dat van goed niveau en be·
de gezondheidszorg moet bewaken en met name de zwakkeren in
taalbaar is. Het ziektekosten· stelsel is weinig homogeen en on·
de samenleving moet beschermen staat niet ter discussie. Deze
danks pogingen tot verbetering, zijn er de nodige problemen. Min·
uitgangspunten zijn afte leiden uit artikel 22 van de Grondwet (1)
der strakke aansturing vanuit de overheid heeft. strategisch ge·
en uit internationale verdragen: iedere burger heeft. recht te pardrag uitgelokt van belanghebbende partijen. Dat is problematisch
ticiperen in de medische mogelijkheden op basis van maatschapmet het oog op de (financiële) toegankelijkheid van de zorg. Daar
pelijke solidariteit. Dat betekent met name: geen discriminatie bij
komen nog bij de gevolgen voor de gezondheidszorg van strategi·
de toegang tot de gezondheidszorg, billijke en redelijke lastenversch gedrag van werkgevers en particuliere verzekeraars als conse·
deling, een adequate financiële dekking voor voorzieningen die
quentie van privatisering van delen van de sociale zekerheid.
voor de volksgezondheid van belang zijn en voor die, waarop de
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(1) Artikel 22 Grondwet: De overheid treft maatregelen I,er bevorderillg van
de volksgezondheid.

Prof mr. B.D.C. Roscam Abbillg is hoogleraar GezollllheidMecht aan de
Universiteit van Utrecht.
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burger vanwege de kosten niet zonder
meer zelf kan worden aangesproken.
Kwaliteit, bereikbaarheid en beschikbaarheid alsmede financiële toegankelijkheid van de gezondheidszorg
hangen nauw met elkaar samen, het
zijn als het ware communicerende vaten. Die onderlinge verwevenheid
moet ook in het overheidsbeleid tot
uitdrukking komen. Vanwege die verwevenheid kan de overheid zich bijvoorbeeld niet beperken tot regulering en sturing van alleen datgene
wat via het publieke stelsel (de wettelijke
ziektekostenverzekeringen)
wordt vergoed. De samenhang tussen
de drie hoofdelementen van het recht
op gezondheidszorg vraagt om een
systematische benadering met het
oog op een optimaal volksgezondheidsbeleid. Het recht op kwalitatief
verantwoorde zorg staat los van hoe
die zorg wordt betaald (in het kader
van een publiekrechtelijk ziektekostenstelsel of op particuliere basis).
Aanbod van medische zorg buiten het
kader van de wettelijke ziektekostenverzekeringen heeft aanzuigen de
werking op die verzekeringen, zoals
bijvoorbeeld is gebleken uit privé-klinieken. Bij beleid gericht op
beheersing van het aanbod aan voorzieningen moet daar rekening
mee worden gehouden. Dit blijft ook aan de orde in een situatie
dat om meer dynamiek in het stelsel te brengen, ziekenfondsen
meer speelruimte krijgen voor het arrangeren van het zorgaanbod
voor hun verzekerden. De verplichting van ziekenfondsen te zorgen voor voldoende aanbod met het oog op de wettelijk gegarandeerde, medisch noodzakelijke zorg is immers niet nauwkeurig af
te bakenen.

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

In aanvulling op de ZFW is voor de particuliere verzekeringsmarkt sinds 1986 een regeling van kracht, de Wet Toegang
Ziektekostenverzekering (WTZ), die een basisvoorziening biedt
aan diegenen die niet onder de reikwijdte vallen van de ZFW,
maar wel in vergelijkbare financiële omstandigheden verkeren als
de ziekenfondsverzekerde. (De ziekenfondsverzekering is primair
bedoeld als een werknemersverzekering, de categorieën die er verplicht onder vallen vertonen over de jaren heen een wisselend
beeld). Particuliere verzekeraars hebben voor deze groep een acceptatieplicht voor een basispakket vergelijkbaar met dat van de
ziekenfondsverzekering, de zgn. standaard-pakket-polis tegen een
aan een maximum gebonden nominale premie. Deze is niet kostendekkend zodat een (vrij ingewikkelde) heffingsregeling is getroffen via toeslagen op de premie van particulier verzekerden, de
zgn. solidariteitsheffingen. Zolang de verzekeraar met deze regeling geen financieel risico loopt, zijn prikkels om doelmatigheid te
bevorderen afwezig.
De AWBZ is een voorziening voor de gehele bevolking met het oog
op met name langdurige zorg, zoals verpleeghuis, opvang van
zwakzinnigen en langdurige thuiszorg. De premie is naar draagkracht en er zijn eigen bijdragen.
De aanspraken in het kader van de ZFW en de AWBZ zijn in rechte afdwingbaar, de zorg wordt in principe in natura verleend. Om
in de noodzakelijke vraag van de wettelijke verzekerden te kunnen voorzien moeten de ziekenfondsen (en uitvoeringsorganen
AWBZ), op basis van zgn. raam- of standaardovereenkomsten (uitkomsten van overleg tussen koepels, uvo's) voldoende overeenkomsten sluiten met hulpverleners en instellingen. Het overeenkomstenstelsel wordt wel het scharnierpunt van de wettelijke
ziektekostenverzekeringen genoemd. Het is hèt middel jegens verzekerden uitvoering te geven aan de wettelijke ziektekostenverze-

Ziektekostenverzekerings-stelsel
Hoewel er overeenstemming bestaat over de overheidsverantwoordelijkheid in relatie tot het recht op gezondheidszorg, in die
zin dat iedereen zonder financiële drempels en tijdig van noodzakelijke voorzieningen gebruik moet kunnen maken, is het stelsel
toch sterk versnipperd. Dit komt door de uiteenlopende opvattingen over de inrichting van het financierings-systeem.
Het ziektekostenverzekerings-systeem bestaat al enige decennia
uit verschillende componenten. De Ziekenfondswet (ZFW) en de
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) zijn onderdeel
van het wettelijk systeem van sociale zekerheid. Daarnaast is er
een publiekrechtelijke ziektekostenregeling voor bepaalde ambtenaren en voorts particulier geregelde zorg (particuliere verzekering of zelf betaald).
De ZFW biedt een wettelijke garantie aan groepen uit de bevolking tot een bepaalde inkomensgrens op bepaalde gezondheidszorgvoorzieningen. De premie is naar draagkracht (en sinds 1989
ook een nominaal premie-deel). Voor bepaalde voorzieningen geldt
een eigen bijdrage, afhankelijk van de voorziening gemaximeerd,
inkomensafhankelijk, of een vast bedrag.
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kering op dusdanige wijze dat het gelijkheidsbeginsel recht wordt
gedaan, kwaliteit is gewaarborgd en doelmatigheid kan worden
bereikt.
Belangrijke voordelen van de wettelijke regelingen zijn dat de patiënt bij de rechter zijn aanspraak kan verzilveren (=rechtszekerheid, rechtsgelijkheid) en dat met de financiële draagkracht van
de burger (=financiële solidariteit) rekening wordt gehouden. Dit
geeft vorm aan gelijke rechtsbedeling en sociale rechtvaardigheid.
Op beide aspecten is het recht op gezondheidszorg gericht.

Beheersingsinstrumenten: noodzakelijke zorg

king of afperking) in de aanspraken van verzekerden. De pijlen
zijn vooral gericht op de aanbodzijde, die door de overheid wordt
aangesproken op professionaliteit van handelen. Hulpverleners
moeten gepaste zorg leveren, van goede kwaliteit en doelmatig.
Zorg moet beperkt zijn tot het medisch noodzakelijke, er is geen
aanspraak op onnodige en zinloze verrichtingen. Die zijn potentieel schadelijk voor de patiënt en veroorzaken kosten die afgaan
van hetgeen beschikbaar is voor werkelijke noden. De overheid
stimuleert verantwoord medisch handelen door budgetterings- en
honoreringsregelingen, door aan te dringen op protocollen, richtlijnen, consensus en 'evidence based medicine'.
Toch is er nog onvoldoende garantie dat alleen technologie
van bewezen waarde in de gezondheidszorg wordt
ingezet en dat daarvan gepast gebruik wordt gemaakt. Daarvoor is meer nodig. De enkele aanweigen bijdrage
zigheid van technologie werkt defensieve geneesen eigen risico
kunde in de hand, met name diagnostisch wordt al
gauw op safe gespeeld om aansprakelijkheidsaclijken nauwelijk
ties te ontlopen. De ziekenfondsen, die verplicht
biJ te dragen aan zijn onnodige en onnodig dure verstrekkingen te
voorkomen, bieden te weinig tegenwicht. Het
beheersing van
overeenkomsten-stelsel kan beter worden benut
medische
om medewerkers (als onderdeel van goed medeconsumptie,
werkerschap) aan te spreken op het leveren van
'noodzakelijke
zorg' conform de medisch-professiomaar wel aan
nele standaard. Daartoe is alle aanleiding omdat
dmlnlstratiev
de technologisch geavanceerde apparatuur en de
loonkosten
primair verantwoordelijk zijn voor stijlasten.
ging van uitgaven, eerder dan een toegenomen beroep op zorgvoorzieningen.

De aanspraken uit hoofde van de ziekenfondsverzekering ontwikkelen zich relatie.f autonoom.
Vrijwel het gehele 'cure'-terrein (alsmede enkele
'care'-aspecten) valt eronder, een aantal zeer specifieke voorzieningen (bepaalde vormen van
transplantatie, in vitro fertilisatie) daargelaten.
Het wettelijke pakket is nog steeds in overwegende mate voorzieningen-gericht, ook al is schoorvoetend begonnen met zogenaamde flexizorg. Dat
wil zeggen dat de zorg die de verzekerde nodig
heeft wordt gegoten in een andere vorm dan de
wettelijke aanspraak aangeeft. Doel hiervan is de
verzekerde zorg op maat te bieden, die tegelijkertijd doelmatig is. Dit gebeurt vooralsnog op subsidiebasis. De vormgeving aan de regeling kan overigens een barrière zijn en er zijn tariefmatige
complicaties. Prioriteitenstelling ten aanzien van
het wettelijk aansprakenpakket als geheel in samenhang bezien op basis van zorginhoudelijke criteria komt weinig van de grond. Het wettelijke aansprakenpakket is vrij ongedifferentieerd en meer niet dan wel geclausuleerd. Pogingen om de vraag en de kosten te beheersen slagen niet
altijd voldoende. Via eigen bijdragen en eigen risico wordt de patiënt aangespoord om niet meer dan noodzakelijke zorg te consumeren. Uit onderzoek blijkt overigens dat dit nauwelijks bijdraagt
aan beheersing van medische consumptie, maar wel aan administratieve lasten. Pakket-uitdunning heeft voor enkele voorzieningen plaats gevonden (waaronder fysiotherapie ). Soms pakt een
maatregel dusdanig onredelijk uit, dat weer moet worden bijgestuurd (zoals bij de tandheelkunde).
Ook gebrekkige systematische benadering bij op beheersing gerichte maatregelen kan een reden zijn voor heroverweging van
beleid. Zo moest de knip in de thuiszorg (splitsing over ziekenfondswet en AWBZ) waarmee beoogd werd aanzuigende werking
op, en oneigenlijk gebruik van, de AWBZ tegen te gaan en marktwerking te bevorderen, het afleggen tegen ongelijke rechtsbedeling bij de uitvoering.
In de geneesmiddelensector zijn de instrumenten ook onvoldoende
geweest om niet gewenste consequenties te voorkomen. Beperking
van aanspraken van ziekenfondsverzekerden op extra-murale geneesmiddelen wordt door de farmaceutische industrie - om winstderving te voorkomen - ruimschoots gecompenseerd. Het voorschrijven van geneesmiddelen buiten de geregistreerde indicaties
om wordt gestimuleerd en er wordt ingespeeld op de vrijwel onbelemmerde instroom-mogelijkheden in de intramurale zorg. Mede
daardoor nemen nieuwe, dure geneesmiddelen een onevenredig
deel van het ziekenhuisbudget in beslag. De overheid heeft ook
niet 'primair ingezet op behe'ersing door in te grijpen (door beper-

Sturingsmechanisme: markt-p rikkels
Door de groeiende zorgvraag is in de 'care'-sector (de AWBZ) eerder sprake van onder-, dan van overaanbod en van te lange wachttijden. Deze voor de 'markt' onaantrekkelijke vormen van zorg blijven strak aangestuurd door de overheid, zonder risico voor de verzekeraar. Binnen die directe overheidssturing wordt aangekoerst
op zorg op maat en flexibilisering in het zorgaanbod. Dit vooralsnog via een groot aantal subsidie-regelingen. Een risico daarvan is
dat het aanspraken-systeem wordt uitgehold.
Ten aanzien van die delen van de gezondheidszorg die voor de
'markt' aantrekkelijk zijn (cure, Ziekenfondswet) heeft de overheid
zich meer op afstand geplaatst, partijen hebben meer autonomie
en zijn mede daardoor meer aan elkaar overgeleverd. De overheid
hanteert voornamelijk marktgerichte instrumenten om beheersbaarheid van ziektekosten in het kader van de Ziekenfondswet te
realiseren. Budgettering van instellingen en ziekenfondsen moet
leiden tot beheersing van aanspraken. Voor de ziekenhuizen betekent dit een majeure operatie. Ziekenhuis-vervangende thuiszorg
en de specialistische hulp worden geïntegreerd in het ziekenhuisbudget. Over het variabele deel van de ziekenhuiskosten moeten
met gebudgetteerde ziekenfondsen afspraken worden gemaakt
over volume en prijs. Daar komen nog enkele andere marktgerichte prikkels bij die zouden moeten bijdragen aan een meer flexibel en meer dynamisch systeem. Voorbeelden daarvan zijn: maximumtarieven voor individuele hulpverleners, opheffing van de
contracteerplicht van het ziekenfonds met iedere individuele hulpverlener die daarom vraagt, het loslaten van de traditionele werk·
gebieden van ziekenfondsen, een nominaal premiedeel waarvan
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gen verschillen in premie-heffing en premie-hoogte, gebrekkige financiële solidariteit tussen de verzekeringsblokken en gebrek aan
solidariteitselementen in de particuliere verzekering, afschuif-mechanismen door particulier verzekeraars (naar de voor hen risicoloze standaardpolis en naar de AWBZ), onvoldoende financiële beheersbaarheid, weinig flexibiliteit en daardoor geringe mogelijkheid voor substitutie, gebrek aan doelmatigheid in de hulpverlening en het verzekeringssysteem en complexe wet- en regelgeving.
De basisverzekering ziektekosten van rechtswege waar op geleide
van de Commissie Dekker vanaf 1987 naar toe is gewerkt, met
ontschotting van de diverse verzekeringstakken en financieringsstromen, alsmede flexibiliteit in het aanbod, is niet doorgegaan. In
plaats daarvan is het huidige kabinet overgestapt op het zogenaamde convergentie-model, dat wil zeggen instandhouding van
de compartimenten, en een geleidelijk naar elkaar toe groeien van
ziekenfonds en particuliere ziektekostenverzekeraar. De veranderingen worden stap voor stap aangebracht. Markt-oriëntatie is
daarbij het leidend beginsel om kosten te kunnen beheersen, verspilling tegen te gaan, onnodige verrichtingen uit te bannen en
zorg te verlenen op een niveau dat medisch verantwoord is en het
minste kost. De maatregelen die bij uitstek pasten bij het model
van de basisverzekering moesten weliswaar niet tegelijk, maar
wel in een bepaalde volgorde worden genomen, vanwege de samenhang van de verschillende onderdelen en zonder achterwegelating van enkele daarvan, omdat anders de doelstellingen niet
zouden worden bereikt. Een selectie daarvan is onder het convergentie-model ter hand genomen, echter weinig systematisch, niet
methodisch en zonder 'overall'-regie. Mede daardoor heeft markt-

de hoogte door het ziekenfonds wordt bepaald op basis van de niet
uit het toegekende budget te dekken kosten, en de mogelijkheid
voor de verzekerde van ziekenfonds te veranderen.
Kartelafspraken tussen ziekenfondsen over de zogenaamde bandbreedte van de nominale premie, over werkgebieden en over contracteerbeleid en die tussen hulpverleners over tarieven doen deze
prikkels echter grotendeels te niet. Flankerend beleid via de mededingingswetgeving is pas later ontwikkeld. De reikwijdte en
werking daarvan (met name in relatie tot het overeenkomstenstelse\) zijn vooralsnog onduidelijk. De grenzen van mededingingswetgeving in relatie tot de positie van de verzekerde en de overheidsverantwoordelijkheid daarvoor (rechtsgelijkheid, rechtszekerheid met het oog op tijdige, voldoende kwalitatief verantwoorde zorgverlening) zijn nog niet voldoende verkend.
De prikkels voor ziekenfondsen te komen tot een doelmatig overeenkomstenstelsel hebben nog onvoldoende effect gesorteerd. De
aandacht is eerder uitgegaan naar de verzekerden-markt dan
naar de zorg-markt. Het ontwikkelen van een 'countervailing power' is voor ziekenfondsen bij aanbod-beheersing problematisch
vanwege de sterke positie van zorgaanbieders en omdat functioneelomschreven aanspraken ontbreken.
Strategisch gedrag

Kritiekpunten op het systeem, die tien jaar geleden tot het advies
van de Commissie structuur en financiering gezondheidszorg
(commissie Dekker) hebben geïnspireerd, waren de verbrokkelde
verzekerings- en financierings-systematiek, niet te rechtvaardi-
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worden volstaan. In een markt-georiënteerd stelsel schiet zelfregulering soms tekort. Naarmate de teugels worden gevierd, is het
noodzakelijker voor de overheid over wettelijke bevoegdheden te
beschikken om in te kunnen grijpen wanneer dat nodig is.
Een wettelijke voorziening gericht op omvang en voldoende spreiding van zorg is bijvoorbeeld nodig voor het geval de marktwerking onvoldoende is. Algemene voorwaarden waar ziekenfondsen
aan moeten voldoen en wettelijke eisen in verband met het overeenkomsten-stelsel zijn van essentieel belang voor kwaliteit en
doelmatigheid en om overwicht van één van de partijen te mitigeren, de kwaliteit van het stelsel als geheel te bewaken en toezicht
te structureren.Worden medewerkers aangesproken op goed hulpverlenerschap, en de instellingen via de kwaliteitswet op verantwoorde zorg, ook ziekenfondsen moeten verantwoording afleggen
en worden getoetst aan eisen van goed verzekeraarschap. De overheid moet beschikken over effectieve corrigerende sancties, inclusief de bevoegdheid aanwijzingen te geven.

gerichtheid in het stelsel ongewenste gevolgen gehad, markt-conform gedrag van partijen is de toon gaan zetten, met gebruikmaking van de mazen in het systeem. Dit verstoort het op beheersing
gerichte beleid.
De Algemene Rekenkamer kwam in februari 1997 tot de conclusie
dat onvoldoende rekening is gehouden met strategisch gedrag van
ziekenfondsen als reactie op maatregelen ter vergroting van hun
markt-oriëntatie. Ziekenfondsen hebben weliswaar marktgedrag
ontwikkeld, maar dat krijgt, anders dan met het oog op aanspraken van de verzekerden behoort, niet primair vorm in op toegankelijkheid van zorg gericht 'inkoop-gedrag'. Allianties tussen ziekenfondsen en particuliere verzekeraars hebben de belangen van
de ziekenfondsen richting particuliere markt verschoven. Ziekenfondsen hebben concrete belangen gekregen in de zorgverleningssector en er zijn verbindingen met arbodiensten. Sommige ziekenfondsen participeren in collectieve contracten voor werknemers en
kopen lange wachttijden van werknemers af via aanvullende verzekeringen, privé-klinieken en bedrijvenpoli's. Dit werkt ongelijke
verdeling van de zorg in de hand en leidt tot pleidooien voortaan
de ziektekostenverzekering via de werkgever te regelen in plaats
van door middel van het ziekenfonds. Door de vrijages van de ziekenfondsen met de particuliere verzekeringsmarkt zijn publieke
gelden binnen de invloed-sfeer van private belangen gebracht.
Daarbij is de rechtmatigheid en doelmatigheid van besteding van
publieke middelen in het geding. Flankerend beleid met name via
aan de nieuwe situatie aangepast toezicht moet dit tegengaan.

Van zorg verzekerd in de 21e eeuw?
In tegenstelling tot de overeenstemming over de overheidsverantwoordelijkheid voor de toegang tot de gezondheidszorg, zijn de
meningen over de grondslagen van de ziektekostenverzekeringsstructuur en de uitwerking daarvan al decennia lang verdeeld. Er
is verschil van mening over de vraag waar de grenzen liggen, welke zorg voor een ieder beschikbaar moet zijn, in hoeverre de overheid verantwoordelijkheid draagt voor het aanbod en voor de financiering van de zorg, en in hoeverre veldpartijen, hoe en in hoeverre de sociale rechtvaardigheid via financiële solidariteit vorm
moet krijgen en hoe het stelsel als zodanig beheersbaar kan blijven. Zolang er voor de uit volksgezondheidsoogpunt voor een ieder
noodzakelijk beschikbare gezondheidszorgvoorzieningen verschillende beslissings-circuits zijn, met eigen belangen, en uiteenlopende verantwoordelijkheden voor het financiële risico, zullen onrechtvaardigheden blijven bestaan, zal ondoelmatigheid voortduren, zal transparantie gering, uitvoeringspraktijk gecompliceerd
en reparatie-wetgeving onvermijdelijk zijn.
De centrale vraag is hoe toegankelijkheid van zorg op basis van
sociale rechtvaardigheid optimaal vorm kan krijgen in een bestendig stelsel. Het doel van het wettelijk ziektekostenverzekeringsstelsel is garanties te bieden opdat iedereen zonder onevenredige
drempel toegang kan hebben tot gezondheidszorgvoorzieningen.
Essentiële kenmerken van zo'n stelsel zijn rechtvaardigheid, doelmatigheid en onderlinge solidariteit. Spreiding van financiële risico's op basis van het principe van de zwaarste lasten op de sterkste schouders ligt hierbij voor de hand. De WRR heeft in een
recent, inhoudelijk goed onderbouwd advies over de volksgezondheidszorg een uniforme publiekrechtelijke verzekeringsstructuur
voor een beperkt pakket van aanspraken bepleit. Vanuit het perspectiefvan het recht op gezondheidszorg verdient dit advies serieus te worden genomen. Alleen met een strikte methodische aanpak van het gehele complex van problemen samenhangend met de
structuur van de ziektekosten-verzekeringen kunnen de doelstellingen worden bereikt. Systematische analyse van de werking van
het ziektekosten-stelsel en van stelsel-gerelateerde gevolgen van
regelgeving, risico-analyse van voorgenomen maatregelen en
periodieke effect-rapportages, financieel èn sociaal-maatschappelijk, zijn nodig om structurele beslissingen te onderbouwen, die
maatschappelijk verantwoord zijn om de volgende eeuw in te
gaan . •

Verandering verzekerd?
Met diverse maatregelen is het nodige bereikt. Toch blijft de vraag
of de beleidsmaatregelen wel voldoende vooraf worden getoetst op
mogelijk ongewenste effecten, of voldoende wordt geanticipeerd op
strategisch gedrag van belanghebbende partijen, of er voldoende
oog is voor de eigen dynamiek van de sector, of het beleid wel altijd
voldoende flankerend is, of de juiste randvoorwaarden wel worden
geformuleerd. Kernvraag is of de koers die is gekozen voor het
wettelijk ziektekostenverzekerings-systeem met de daarbij gehanteerde strategie (stapsgewijs, maar het betreft wel steeds majeure
veranderingen), in alle opzichten voldoet. Een krachtig substitutie-beleid zou volgens de Commissie Dekker bijdragen aan doelmatigheid van zorg, inclusief zorg op maat, alsmede het vraagstuk
van de vergrijzing het hoofd kunnen bieden. Voorwaarden zijn dan
wel een flexibel aanbod met flexibele organisatievorm, samenhangende financieringsstructuur, financiering van zorgfuncties in
plaats van van instellingen en doeltreffende honorering.
Tien jaar na het advies van de Commissie Dekker is een goed moment de balans op te maken. Het financieringsstelsel is nog steeds
versnipperd. Dit legt een hypotheek op de doelmatigheid van het
ziektekostenverzekerings-stelsel, de inhoudelijke samenhang, de
solidariteit, de rechtvaardigheid en de beheersbaarheid van kosten van zorg, beheer en management. Het stelsel van ziektekosten
verkeert in een permanente overgangsfase. Dat heeft consequenties voor de rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en rechtsbescherming. In de gezondheidszorg zijn de mogelijkheden voor marktwerking beperkt. Marktwerking leidt al gauw tot effecten die
haaks staan op de doelstellingen van het stelsel, markt is geen
basis voor financiële solidariteit, ziekte is geen product voor concurrentie. De wettelijke plicht van de ziekenfondsen voldoende
zorg van kwalitatief verantwoord niveau te contracteren beoogt de
verzekerde weliswaar zekerheid te geven, doch daarmee kan niet
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